
 

Notulen Algemene Leden Vergadering  25 

november 2019 
 

Agenda 

1. de aftrap 

2. de mededelingen / afmeldingen 

3. vaststellen van de notulen (27 mei 2019) 

4. terugkoppeling input 'werkgroep 2019-2025' 

5. jaarverslagen 2018-2019 (diverse afdelingen) 

6. financieel verslag 2018-2019 (verslag penningmeester) 

7. samenstelling kascontrolecommissie 

8. verslag kascontrolecommissie (Job, Tim en Albert) 

9. dechargeren 

10. samenstelling bestuur 

11.het rustsignaal 

12. huishoudelijk reglement 2019 (wijzigingen vaststellen) 

13. actualisatie jeugdbeleidsplan 2020-2025 

14.uitbreiding rookbeleid (instemming) 

15. rondvraag 

16.het eindsignaal 

 

 

1. de aftrap 

20:00 uur opent de voorzitter de vergadering (begeleidende presentatie is beschikbaar voor 

aanwezigen). 

Aanwezig bestuur: Boudewijn de Vries, Cor Verhoeff, Piet Gooyers, Ruud Karsdorp, Tobias 

Kuyvenhoven, Tonko Gast, Franc van Trigt (notulen). 

Aanwezige leden: 34 (volgens presentielijst) 

 

2. de mededelingen / afmeldingen 

Ontvangen afmeldingen voor ALV: René van Pareren, Bart Wolberg, Thea Verhoeven, Job Terhaar Sive 

Droste en Albert Damen.  

Actuele issues bij SDZ (aftredend bestuur na 1,5 jaar; financiën, rascisme) worden kort aangehaald als 

voorbeeld van welke kant het niet op moet bij Swift. 

 

3. vaststellen van de notulen (27 mei 2019) 

Sheet 3. Notulen 27 mei 2019 (2) 

- Bestuur: Opvolging aanbevelingen werkgroep terugkoppelen aan ALV -> behandeling via 

specifiek agendapunt - afgehandeld. 

- Bestuur: Huishoudelijk Reglement toetsen op vangnetconstructie ALV -> behandeling via 

specifiek agendapunt - afgehandeld. 

- Bestuur: Invullen van vacature vertrouwenspersoon / vertrouwenscontactpersoon -> vacature 

op site maar nog niet ingevuld (actie) 
- Bestuur/SJL: Heldere informatieverstrekking bij selectieproces SJL -> via o.a. 

SJL-ouderavonden en feedback tijdens SJL. Op toe blijven zien gedurende rest seizoen (actie). 
- Bestuur: Helderheid verschaffen over datum Witte Rook Dag (22 juni a.s.) - afgehandeld. 

- Bestuur: Toiletten en kleedkamers in het weekeinde schoonhouden (incl. voorzien van zeep). 

Tbv handen afdrogen nu blowers i.p.v. papier; ook in weekend specifiek toezicht door 

terreinbeheer; zeep aanwezig afgehandeld . 

 

Notulen 27 mei 2019 worden doorgenomen en vastgesteld (besluit). 
 

 

4. terugkoppeling input 'werkgroep 2019-2025' 

Sheets 4*. Knelpunten en Aanbevelingen werkgroep (3). 

Zie de bij de vergadering verstrekte bijlagen. 
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Sheet 4.1 Knelpunten werkgroep (opmerking Tim Dolstra) douches lijken nu vaker warm, maar toch 

niet altijd (actie) 
Sheet 4.2. Aanbevelingen werkgroep (1 / 2) - Andere opzet vrijwilligersbeleid (verenigingswerk / - 

taak): zie opmerking bij jaarverslag kantine m.b.t. inzet app. 

 

 

5. jaarverslagen 2018-2019 (diverse afdelingen) 

Sheets 5*. Jaarverslagen 2018-2019 (3) 

Algemeen (Ruud): afgelopen jaar goed verlopen (financiën, facilitair); rollen ingevuld m.u.v. 

Vertrouwens(Contact)Persoon, wordt nadrukkelijk naar gezocht (actie) 

Jeugd (Cor): promotie JO19-1 naar divisie (mijlpaal voor Swift); onverkort veel belangstelling om bij 

Swift te komen voetballen; nieuwe spelvormen (6x6, 8x8) en project gelijke kansen, aandacht 

nodig voor afstemming coördinatie week-weekend; 1 jongen naar Ajax, 7 kinderen (J/M) doen mee 

met JPN (Jeugd Plan Nederland, KNVB trainingen); nieuwe samenstelling JC gestart halverwege het 

seizoen. 

Vraag (Hans Jak): uitnodiging voor ALV alleen op de website? Reactie (Franc): ook verspreid via 

Club.Mobiel. Issue is dat niet iedereen dat ontvangt dus in toekomst ook weer aankondigen via mail 

en publiceren in clubhuis. 

Vraag (Hans Jak): samenstellingen teams per eind seizoen bij JO13 (2,3), JO14 (2,3) was rommelig 

(lange lijsten, bleef lang onduidelijk wie afhaakt of doorstroomt). Reactie (Cor): indelingen bij deze 

leeftijd lastig ivm (te) laat opzeggen lidmaatschap. Mho op anticiperen op ontstaan van 'halve' 

teams wordt contact gezocht met buurtclubs om samen tot gehele teams te komen en onder te 

brengen bij een van de samenwerkende clubs. 

Senioren (lagere) (Boudewijn): bijeenkomst met aanvoerders gehouden, besproken: inzet 

scheidsrechters, faciliteiten Swift (OK), jaarlijkse barbecue; zomeravondvoetbal is weer terug (per 

start huidige seizoen); een zondagteam is gestopt, biedt ruimte voor doorstroming vanuit jeugd; 

mogelijkheden onderling toernooi bij start seizoen worden verkend 

Senioren (selectie) (Tobias): zo-1 kampioen en gepromoveerd, mooi voor opbouw club als geheel; 

resultaten za-1 net voldoende om nacompetitie te ontlopen en in de hoofdklasse te blijven. Per eind 

seizoen, veel mutaties in staf en spelersgroep. Deel van za-2 naar zo-1. O23 gestart, ook belangrijk 

voor opbouw / doorstroming spelers naar selectieteams. Uit huidige JO19-1 zal eind dit seizoen een 

groot deel (12) uitstromen: samenwerken om hen bij Swift op het juiste (selectie)niveau onder te 

brengen. 

Sponsoring (Piet): target voor inkomsten gehaald ondanks dat enkele sponsors (2 stuks) gedurende 

het seizoen zijn weggevallen; er zijn enkele grote sponsors met een contract voor meerdere 

seizoenen (dwz niet wijzigende inkomsten). Helft gecorrigeerde resultaat komt ter beschikking van 

afdelingen. Sponsorcommissie is bij start van dit seizoen uitgebreid van 3 naar 8 personen. 

Kantine (Leo): Leo licht sheet (zie de bij de vergadering verstrekte bijlagen) toe: kantine draait 

goed; inzet vrijwilligers blijft van groot belang (en is in lijn met doelstelling Swift); pilot om via app 

op individuele basis in te delen is afgerond met als conclusie dat dit niet goed werkt (evaluatie 

oorzaak: app icm menselijk gedrag; wel tzt app inzetten bij projecten met kleinere scope); flexibele 

barmedewerkers hebben zich aangediend; medewerkersavond is jaarlijks (mei); doorlopend 

contract met Jupiler is opengebroken met o.a. als resultaat de aanvullende inrichting op het terras; 

Leo meldt dat doelstellingen van 5 jaar geleden bij start zijn gehaald. 

ICT (toegevoegd na vergadering, Franc): eind seizoen is website vernieuwd. 

 

 

6. financieel verslag 2018-2019 (verslag penningmeester) 

Sheets 6. Financieel jaarverslag (6) 

Cijfers door Tonko toegelicht. Meer dan helft inkomsten is uit andere bronnen dan contributie. 

Scenario's gepresenteerd waarin inkomsten uit kantine en sponsoring structureel lager gaan zijn 

gedurende enkele jaren en belang getoond voor het aanhouden van een minimale buffer (gesteld 

op 25% van jaarlijkse uitgaven).  

Vraag (Tomer Gal): waaruit bestaat 10k teambuilding zaterdagselectie. Antwoord Tobias: betreft 

enkele activiteiten bij begin, halverwege (trainingskamp Portugal) en eind seizoen ter 

tegemoetkoming aan spelersgroep (46 weken per jaar actief) en extra materialen (n.b. waar bijna 

alle concurrerende clubs dat wel doen betaalt Swift haar spelers niet). 
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Vraag (Ron Kanbier): zijn kantine-inkomsten gecorrigeerd voor personeelskosten? Tonko licht cijfers 

toe (bijdrage 291k met 78.5k aan directe lasten kantinepersoneel). 

Vraag (Barbara Graso Groningen). Enkele optellingen niet correct. Antwoord Tonko: klopt, is gevolg 

van afrondingsverschillen. 

 

Sheets 6*. Financiële positie (2) 

Vraag (Hans Jak): wat te doen met huidige financiële overschot? Antwoord Tonko - ideeën zijn: 

structureel extra aflossing hypotheek, meer financiële ondersteuning voor de organisatie en 

materialen. Uit te werken (actie) 
 

Sheets 6a. Financiële ontwikkelingen (3) 

- Walking Football (steeds meer opkomst, nu ~15): wens om lidmaatschap in te voeren tbv 

betrokkenheid. Voorstel: 75 euro/seizoen/deelnemer. Vraag Maurice van de Moere) dit nog niet het 

lopende jaar mho draagkracht (potentiële) deelnemers. ALV gaat hiermee akkoord (besluit). 
- Vennootschapsbelasting: vrijstelling obv protocol belastingdienst - NOC/NSF 

- Gemeente wil precario (reclamebelasting) herintroduceren bij sportclubs - Swift volgt dit nauwgezet 

via de reguliere kanalen en onderneemt zonodig actie. 

- Gemeente overweegt verhoging veldverhuur met 10-15% (op ~20k (Swift)). Swift volgt dit 

nauwgezet via de reguliere kanalen en onderneemt zonodig actie. 

- BOSA is een subsidieregeling van min VWS (budget tbv sportend NL: 80M/jr): 20% subsidie op o.a. 

vernieuwen en onderhouden van de accommodatie en op sport- en spelmaterialen; Swift zal nog dit 

jaar een subsidieaanvraag indienen (actie).  
 

7. samenstelling kascontrolecommissie 

Sheet 7. Kascontrolecommissie (1) is toegelicht. 

Vraag (Ruben Salomon): suggestie om ook jonge leden te werven voor deze commissie (b.v. 

economiestudent). Goed voorstel (actie). 
 

8. verslag kascontrolecommissie (Job, Tim en Albert) 

Tim Dolstra licht de verrichte werkzaamheden toe. Commissie heeft steekproef op bonnen uitgevoerd, 

heeft grootboekrekening en contracten doorgenomen en zijn akkoord m.u.v. enkele openstaande 

vragen over details aan bestuur. Hiervoor zal op korte termijn met de penningmeester, 

verenigingsmanager en de voorzitter een afspraak gemaakt worden. (actie) 
 

9. dechargeren 

Voorstel door Tim Dolstra aan ALV om bestuur decharge te verlenen op voorwaarde dat de 

openstaande vragen door bestuur naar behoren worden beantwoord wordt door ALV aangenomen 

(besluit). 
 

10.samenstelling bestuur 

Sheets 10*. Bestuurssamenstelling (3) 

Mirjam Mazurel treedt toe als voorzitter Jeugdcommissie en volgt daarmee Cor Verhoeff op. Cor blijft 

dit seizoen actief als lid in de Jeugdcommissie (besluit). 
Mirjam geeft een korte introductie van zichzelf (al vele jaren actief bij Swift als elftalbegeleider bij zoon 

in JO19, za-2, opzet en invulling klachtencommissie). Nu al vele vergadering met de JC en veel 

mensen rond jeugd gesproken. Wil rol vooral als facilitator invullen. 

Piet Gooyers draagt in komende 2-3 maanden taken over aan opvolger. 

 

11.het rustsignaal 

 

12.huishoudelijk reglement 2019 (wijzigingen vaststellen) 

 

Sheets 12*. Huishoudelijk Reglement (5) 

Doorgenomen en voorgestelde wijziging artikel 11.3 en 11.5 worden door ALV geaccordeerd. 

 

Omvang verenigingstaken: voorstel voor uitbreiding van 5 naar 10 uur wordt gepresenteerd en 

toegelicht (t.b.v invulling vrijwilligerstaken door alle leden / teams). Voorstel t.b.v. besluit wordt 

verwacht voor de ALV in het voorjaar van 2020 (actie). 
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13.actualisatie jeugdbeleidsplan 2020-2025 

Sheets 13.*. Jeugdbeleidsplan 2020-2025 (10). 

Sheets worden door Cor toegelicht. Doel is om techniektraining onder de vlag van Swift te brengen. 

Verder is er het plan om voor onder-, midden- en bovenbouw versterking toe te voegen (technische 

coördinator per afzonderlijke tak, e.e.a. af te stemmen met huidige opzet organisatie en rollen). 

Het idee is dat er betaling tegenover staat en dat deze rol (ook) ingevuld zou kunnen gaan worden 

door (een) reguliere trainer(s) (actie) 
Vraag (Hans Jak): is hierover afstemming met ouders geweest? Antwoord Cor: met een deel via de 

Werkgroep 2020-2025 en via JC. Verder is het jeugdbeleidsplan een dynamisch document wat 

inhoudt dat er geanticipeerd wordt op de ontwikkeling binnen de vereniging . Sowieso komt het op 

de site te staan (actie). 
Vraag (Barbara Graso Groningen): is er voor jeugdscheidsrechters een vergoeding (i.v.m. vergelijking 

met een regulier zaterdagbaantje)? Antwoord Cor: nee niet in geldelijke vorm, wel verzorgt Swift 

de opleiding, het tenue en eventuele vrijkaartjes (bv Ajax). 

 

14.uitbreiding rookbeleid (instemming) 

Sheet 14. Rookbeleid (1) 

In plaats van voorstel om gefaseerd uit te bannen: waarom niet rigoureus afschaffen (Ruben 

Salomon)? 

Wie gaat een verbod handhaven (vraag Niels Veen). Discussie: t.b.v. handhaving wordt vooral grote 

impact op kantinepersoneel verwacht vwb handhaving op terras. Op terrein is de gemeente 

verantwoordelijk voor de handhaving en Swift verwacht op dit moment niet dat de gemeente dit 

actief zal gaan doen. Uitbannen van roken leidt tot roken (en mogelijk drinken) buiten het 

sportpark en tot overlast in de buurt. 

Idee (Carlien Huijsmans) is om een apart deel van het terras duidelijk als rookzone te kenmerken. 

Verlaten van roken van 13:00 naar 16:00 uur wordt niet echt als verschil gezien (Henk Janssen). 

Bestuur zal zich nog verder buigen over een daadwerkelijke wijziging in de huidige situatie (actie) 
 

15.rondvraag 

Sheet 15. Rondvraag (1) 

(Tim Dolstra). Nogal wat voetballers zijn na het sporten ongedoucht in de kantine - niet prettig. Svp 

elkaar daarop aanspreken, melding via teamleiders (Whatsapp) over de regels bij Swift, eventueel 

de bestaande aanduidingen in kantine extra onder de aandacht brengen (actie). 
(Bram Aupers). Verzoek om de terreindienst eerder op een weekenddag, i.c. op zondag te laten 

beginnen i.v.m. de kleedkamerverdeling (ruim voor 08:00 uur).  (actie). 
(Karla Dupont). Lagere seniorenteams vragen steeds vaker de Tec om deuren te openen. Het  openen 

zou door de teamgenoten die daarvoor verantwoordelijk zijn uitgevoerd moeten worden (actie). 
(Hans Jak). Vergadering duurde nogal lang. Idee is om vooraf stukken te verspreiden zodat ALV 

voorbereid is en er minder tijd nodig is (actie). 
 

16.het eindsignaal 

Even na 23:00 uur komt de ALV ten einde. De voorzitter dankt iedereen voor de komst, de aandacht 

en de input en nodigt men uit voor een drankje. 

 

Besluiten 

- ALV stelt notulen 27 mei 2019 onveranderd vast 

- ALV stemt in met een lidmaatschap “Walking Football”, inclusief een contributie (nog niet te 

heffen in dit seizoen) 

- ALV stemt in met nieuwe samenstelling bestuur (Mirjam Mazurel volgt Cor Verhoeff op) 

- ALV stemt in met nieuwe voorzitter jeugdcommissie (Mirjam Mazurel volgt Cor Verhoeff op 

als voorzitter, Cor blijft als lid actief) 

- ALV stemt in met aanpassing huishoudelijk reglement artikelen 11.3 en 11.5 (inclusief 

vangnetconstructie) 

- ALV verleent bestuur decharge op financiële afhandeling van 2018-2019 op voorwaarde dat 

openstaande vragen van de kascommissie naar details door bestuur naar behoren worden 

beantwoord 
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Actiepunten 

-  

- Bestuur: Invullen van vacature vertrouwenspersoon / vertrouwenscontactpersoon (open per 

ALV 27 mei 2019) 

- Bestuur/SJL: Heldere informatieverstrekking bij selectieproces SJL (open per ALV 27 mei 

2019) 

- Bestuur: oplossen problemen (instelling gerepareerde thermostaat?) met douches (nog niet 

altijd warm) 

- Bestuur: maken concrete voorstellen voor inzet beschikbare financiële middelen 

- Bestuur: subsidieaanvraag indienen inzake BOSA 2019 

- Bestuur: oproep jonge leden (bv economiestudent) voor uitbreiding kascontrolecommissie  

- Bestuur: beantwoorden openstaande vragen kascontrolecommissie 

- Bestuur: voorbereiding besluit uitbreiding verenigingstaken per lid van 5 naar 10 uur per 

seizoen 

- Bestuur: uitwerking versterking technische coördinatie in jeugd 

- Bestuur: publiceren actuele versie jeugdbeleidsplan op website 

- Bestuur: douchen na wedstrijd onder de aandacht blijven brengen 

- Bestuur: zorgen voor tijdige opening sportpark voor vroege wedstrijden in het weekend 

- Bestuur: zorgen dat spelers hun / haar standaard aanspreekpunt gebruiken tbv toegang (tot 

bv kleedkamer / ballenhok) 

- Bestuur: verkorten / aantrekkelijker maken (bv online peilingen vooraf ALV) ALV mho 

vergroten opkomst 

- Bestuur: uitwerken aanpak rookbeleid 2020 e.v. 
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