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Notulen Algemene Leden Vergadering 30 mei 2022 
 

 

 

Agenda 
 

1. de aftrap 
2. de mededelingen / afwezigen 
3. ingekomen stukken 

4. vaststellen van de notulen ALV 6 december 2021, incl. actiepunten [stemmen] 
5. aandachtsgebieden seizoen 2022-2023 

6. voorstel begroting 2022-2023, incl. financiële situatie [stemming] 
7. voorstel contributie 2022-2023 [stemming] 
8. organisatorische en bestuurlijke wijzigingen [informatie] 

a. samenstelling bestuur 
b. samenstelling jeugdcommissie 

9. afscheid – bedanken: 
a. Jo Horn (klachtencommissie) 

b. Franc van Trigt (secretaris) 
c. Tobias Kuyvenhoven (bestuurslid zaterdagselectie) 

10.rondvraag 

11.het eindsignaal 
 

 

 

 

 

1. De aftrap 
Iets na 20:00 uur opent de voorzitter de vergadering. De agenda wordt onveranderd 
aangehouden. 

Als leidraad wordt een prestatie aangehouden (deze vormen een integraal deel van de 
notulen): ALV_20220530_presentatie.pdf. 

  
 
2. De mededelingen / afwezigen 

Afgemeld: Quincy Wekker, Tobias Kuyvenhoven, Cees Oomen 
 

3. Ingekomen stukken  
 

1. Ingezonden brief mbt sancties igv niet nakomen vrijwilligerstaken (Piet Gooyers) 
2. Sponsoring_avv_Swift_seizoen_2021_2022 (Piet Gooyers) 

 

Reactie voorzitter m.b.t. 1e brief 
Geen sancties opgelegd - dienst met beperkte kracht ingevuld op zondagochtend. 

Bestuur heeft mogelijkheid tot sanctie wel besproken maar niet opgelegd (dat Huishoudelijk 
reglement hiervoor al een regel bevat is een goede reminder).  

Bestuur heeft wel nog andere alternatieven opgesomd mho praktisch beleid - ook al van 
toepassing zijnde Huishoudelijk reglement wordt dan gebruikt. Voorstel volgt (ACTIE). 
 

Reactie voorzitter m.b.t 2e brief 
Ambitie om inning eind januari 2022 voor lopend seizoen gereed te hebben is niet gehaald. 

Ook contracten toen nog niet volledig geactualiseerd. 
Inmiddels (eind mei) zijn op een 4-5 tal sponsoren na de bedragen geïnd en contracten 

https://website.storage/Data/Swift/RTE/Bestanden/MenuItem/1544/ALV_20220530_presentatie.pdf
https://website.storage/Data/Swift/RTE/Bestanden/MenuItem/1803/Vragen_mbt_opleggen_sancties_YN_igv_niet_nakomen_vrijwilligerstaken.pdf
https://website.storage/Data/Swift/RTE/Bestanden/MenuItem/1803/Sponsoring_avv_Swift_seizoen_2021_2022.pdf
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voorzien van een update (verlengd of beëindigd). Sponsit (sponsorapplicatie) is bijgewerkt. 

 
 
 

 
4. Vaststellen van de notulen 6 december 2021 (stemmen) 

 
Updates op openstaande acties uit actielijst 
 

No 4 (opgevoerd 20210622) - Bemensen Commissie Olympiaplein Capaciteit (COC) 
Update bestuur 

● Achtergrond: druk op ruimte zaterdag (doorstroming meiden (geen competitievorm op 
zondag),jongensteams prestatief (verschuiving van m.n. bovenbouw zondag naar 
zaterdag), senioren hechten veel sterker aan spelen op zaterdag dan zondag); 

● Maatregel (KNVB) – standaardteams landelijk: za+zo competities samengevoegd, 
regionaal za en zo nu nog niet samengevoegd (zou toestroom naar zaterdag 

verkleinen) 
● Maatregel (Swift) -: tijdelijk extra veldcapaciteit (vanaf dit seizoen al gedaan) door bij 

BlauwWit veld huren tbv Swift thuiswedstrijden. Komend seizoen wil Swift dit 
voortzetten maar ivm herinrichting van DWS accommodatie komt DWS ook (tijdelijk) 
naar BlauwWit - vraag is of er dan voor Swift nog ruimte zal zijn 

● Maatregel (Swift) - in komend seizoen zullen de laatste wedstrijd om 18 uur gaan 
starten (nu 17 uur) 

 
Aanvullende vraag Maurice van der Moere: op welke weekenddag het capaciteitsprobleem 
geldt? 

Update bestuur 
● Betreft zaterdag, niet zondag. Zondag is er ruimte, er worden (tijdelijk) teams 

toegevoegd 
 
De nog noodzakelijke acties worden nog uitgevoerd en blijven onder de aandacht van het 

bestuur. In dit verslag wordt de status op gesloten gezet - CLOSED. 
 

No 10 (opgevoerd 20211206) - Onderzoek het verschil begroting en realisatie 
sponsorcommissie (80k tov 69k) 
Update bestuur 

● Het verschil zit erin dat in de realisatie de kosten van sponsoring van de 
sponsorinkomsten zijn afgetrokken - CLOSED 

 
No 11 (opgevoerd 20211206) - Stel investeringsplan op voor inzet beschikbare middelen 
Update bestuur 

● Niet uitgewerkt - blijft OPEN 
 

No 12 (opgevoerd 20211206) - Achterhaal of openstaande post Royal City Beheer inmiddels 
wel betaald is 
Update bestuur 

● Factuur seizoen 2020-2021 is betaald - CLOSED 
 

No 13 (opgevoerd 20211206) - 6 Zet vacatures (inclusief die voor secretaris) op de website 
Update bestuur 

● Is direct na de ALV verricht (december 2021) - CLOSED 
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No 14 (opgevoerd 20211206) -  Zorg voor versturen sponsorcontracten waarvoor 

overeenstemming zou zijn bereikt inclusief bijbehorende facturering  
Update bestuur 

● Alle contracten/sponsoren zijn opgepakt, cq. benaderd. Op enkele contracten na (4 à 

5) zijn deze alle afgerond, d.w.z. òf opnieuw afgesloten, òf gewijzigd voortgezet òf 
beëindigd - werk voor openstaande contracten / inningen wordt voortgezet. Actie wordt 

hier gesloten - CLOSED 
 
Aanvullende vraag Piet Gooyers naar oplevering sponsor-commissieverslag. 

Update bestuur 
● Er is geen sponsorcommissie-verslag gemaakt - voor inzicht in de afrekening wordt 

verwezen naar het kascontrole-verslag 
 
Aanvullende vraag Piet Gooyers of realisaties sponsoring zijn verwerkt in de afrekening?  

● Ja en volledig in lijn met de verwachte sponsoropbrengsten. 

 
Update bestuur 

● Deels - gaat geleidelijk ivm capaciteit boekhoudkantoor wordt dit verspreid in de tijd 
 

 
No 15 (opgevoerd 20211206) - Werk initiatief uit voor jeugd clinics (gratis voor alle 
jeugdleden) 

Update bestuur 
● Zijn diverse clinics gehouden. Dit zal jaarlijks terugkeren - CLOSED 

 
 
Stemming: ALV gaat akkoord met de Notulen (BESLUIT) 

 
 

5. Aandachtsgebieden seizoen 2022-2023 
 
Toevoegingen op tekst in presentatie 

 
Algemeen (bestuur) 

 
Capaciteit speelvelden Olympiaplein 
Update bestuur 

● Trend in regio Amsterdam - veldcapaciteit voor buitensport verkleint terwijl meer 
mensen willen sporten - minder vrijwilligers (voor bestuur en commissies) 

 
Jeugd (Barbara) 
Vraag Hans Mol - garandeert Swift een trainer voor elk team (jeugd)? 

Update bestuur 
● Geen beperking financiën 

● Hoofd Opleiding Bovenbouw geeft aan  dat kandidaten vaak alleen 1e elftallen willen te 
trainen 

● Ambitie om via club (O23 spelers) trainers te werven 
 
Vraag Hans Mol – is het een idee om een (redelijke) vergoeding voor scheidsrechters (tbv 

bevorderen aanwas) aan te bieden? 
Update bestuur 
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● Swift organiseert scheidsrechterscursus voor bovenbouw-spelers (start september 

2022) 
● Betaling vergoeding - overweging (ACTIE) 

 

Vraag Ron van Eeuwen - zijn clinics hetzelfde als de voetbalkampen? 
Update bestuur 

● Nee - clinics zijn apart georganiseerd en gratis 
 

Vraag Peter van ‘t Veen - wat is de huidige verhouding J/M in onderbouw en in bovenbouw? 

Update bestuur 
● Tussen 20-25% 

● Uitzoeken en terugkoppelen (ACTIE) 
 

Vraag Patrick van den Elshout - wat zijn voorbeelden van sociale binding? 

Update bestuur 
Jeugdteams die met de Zaterdag 1 meelopen op het veld bij start wedstrijd (kinderen + 

ouders blijven dan ook vaak de wedstrijd kijken) 
Clinics 
Toernooien 

Nieuwe trainer za-1: selectiespelers bij jeugd inzetten als trainer 
 

Vraag Roland Palmer - wordt er actief gemeten, kwantitatief inventariseren deelname en 
kwaliteit clinics / beschikbaarheid trainers, opkomst (Roland)? 
Update bestuur 

● Nu niet kwantitatief - suggestie wordt meegenomen (ACTIE) 
 

Vraag Ron van Eeuwen - wordt trainingsopkomst bijgehouden? 
Update bestuur 

● Dit wordt al in het spelervolgsysteem bijgehouden - uitrol mho praktijk is gestart. 

 
Gebouw / kantine: (DB / Leo) 

Inkoop prijsstijging: + 10-12% -> vooralsnog niet doorgerekend in prijzen 
 
Senioren: (Ruud / Leo) 

A-categorie is verkleind – gevolg dat geen scheidsrechters meer door KNVB worden 
aangesteld 

 
Sponsorzaken: (vz) 

 
Activiteiten op reguliere basis (toernooien) 
Enkele nieuwe sponsoren ondanks huidige tijd / beperkte aandacht 

Binder: introduceren app mho binden sponsoren 
 

Opmerking Piet Gooyers: persoonlijk contact is vele malen effectiever dan mail / app. VZ: Dat 
klopt, maar de applicatie heeft ook een ander doel. Een app is laagdrempeliger dan mail en 
sponsoren, informatieverstrekking kan eenvoudiger/sneller en sponsoren kunnen ook 

onderling contact leggen. 
 

Zaterdagselectie: (Wolf/Tobias) 
geen aanvullingen 
 

Technische zaken: (Marco) 
Mobiel opname-systeem -> eventueel aan te schaffen 
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(prijsindicatie: enkele duizenden (2+)  euro)  

 
Vraag Menno Koop - ProSoccerData -> behoefte aan instructie (video, training) ) 
Update bestuur 

● Hoofd Opleiding heeft voor de bovenbouw reeds een instructie gegeven. Wordt 
komende jaar breder opgepakt door de HO.  

● Zorg voor beschikbaarheid voor iedereen (ACTIE) 
 
Zondagselectie: (Bas) 

Bas meldt dat de spelers van de zondagselectie ook bij de jeugd bij activiteiten kunnen 
worden ingezet. 

 
6. Voorstel begroting 2022-2023, incl. financiële situatie [stemming] 
 

Vraag Piet Gooyers - waarom nu voetbalkampen voor een lager bedrag begroot 
Update bestuur 

● Voorzichtige prognose  
 

Vraag Piet Gooyers - prognose sponsor-begroting in lijn met huidige realiteit (contractueel 
afgedekt) 
Update bestuur 

● Prognose is realistisch, gebaseerd op overeenkomsten of naar verwachting af te sluiten 
/ verlengen overeenkomsten. 

 
Vraag Hans Mol – van de sponsorinkomsten wordt een vast deel (45%) voor de afdelingen 
gereserveerd. Dit is nu niet duidelijk in de begroting. Graag inzichtelijk maken dat dit een 

reservering betreft 
Update bestuur 

● Notitie met uitleg / conditie toevoegen 
 
Vraag Piet Gooyers - begroting energie-uitgaven, hoe is die geborgd? 

Update bestuur 
● Dit is een zo goed mogelijk bepaalde inschatting - collectieve inkoop bij gemeente 

Amsterdam  
● Het blijft zeker onzeker wat de energieprijzen gaan doen in de toekomst. Mocht dit een 

tegenvaller inhouden dan zullen wij in eerste instantie een beroep doen op het eigen 

vermogen. 
 

Stemming: ALV gaat akkoord met de gepresenteerde begroting, met de kleine aanvulling op 
de post sponsorinkomsten en reservering voor de afdeling (BESLUIT) 
 

 
7. Voorstel contributie 2022-2023 [stemming] 

 
Voor het zevende achtereenvolgende jaar wordt voorgesteld dat de contributies onveranderd 
blijven; met dien verstande dat bij de SJL een verhoging van €5,- wordt voorgesteld. Dit is 

nodig tbv afdekking toename kosten veldhuur Powerleague. 
 

Contributie O23 
O23-1 - volgt selectie 

O23-2 - volgt jeugd 
O20 (M) - volgt jeugd 
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Stemming: ALV akkoord met het voorstel voor contributie seizoen 2022-2023 (BESLUIT) 

 
 
 

8. Organisatorische en bestuurlijke wijzigingen [informatie] 
 

1. samenstelling bestuur 
 

● Ruud (vz), Tobias (coördinator zaterdagselectie) en Franc (secretaris) beëindigen hun 

functies per 1 juni 2022 
● Per die datum bestaat het bestuur uit Barbara, Marco en Tonko 

● Zij vullen vanaf die datum tijdelijk de DB-rollen in, ondersteund door Ruud en Franc 
● In de komende periode (voor de zomervakantie) worden kandidaten voor de rol van 

voorzitter gevraagd zich te melden en treedt het bestuur in gesprek met kandidaten 

● René van Pareren heeft zich op 21 mei aangemeld als kandidaat-voorzitter 
● Piet Gooijers heeft zich op 23 mei aangemeld voor commissielid sponsoring en als 

voorzitter sponsorcommissie (met de aanvulling dat hij niet een bestuurdersrol wenst 
in te vullen). 

● Ron van Eeuwen heeft zich op 29 mei aangemeld als kandidaat-voorzitter 
sponsorcommissie 

● Titus Niewint en Quincy Wekker zijn in beeld als kandidaatbestuursleden voor 

respectievelijk de vertegenwoordiging lagere senioren en voorbereiding invulling rol 
penningmeester tzt 

 
 
Mbt kandidaatstelling voorzitter 

 
Vraag René van Pareren – zou nu al graag willen starten als voorzitter, bied mezelf nu aan.  

 
Update bestuur 

● Wenst voor procedure voor kandidaatstelling voldoende tijd in te ruimen en zorgvuldig 

uit te voeren: formele oproep aan gegadigden zich als kandidaat te melden en 
gesprekken voeren met kandidaten over invulling rol en samenwerking met rest 

bestuur / vereniging 
 
Reactie René – waarom deze tijd verliezen? Zie dit ook als een teken van geen vertrouwen in 

mij als voorzitter 
 

Een aantal aanwezigen steunt René op het punt geen tijd te verliezen m.h.o. op het afronden 
huidige en starten nieuwe seizoen. 
Anderen gaan mee met het bestuur om enige weken de tijd te nemen en de invulling goed te 

regelen. 
 

Update bestuur 
● Uiteraard is het praktisch om weer direct een benoemde voorzitter voor de komende 

periode te hebben. 

● De verwachting is echter dat alle relevante zaken door de nog actieve bestuursleden, 
met actieve steun van de nu afscheidnemende bestuursleden naar behoren kunnen 

worden uitgevoerd 
 

Update bestuur 
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● Bestuur ziet René wel degelijk als capabele kandidaat, wenst echter anderen ook de 

kans te geven te reageren op de formele oproep en wenst met allen voorafgaand aan 
stemming in de ALV te spreken over invulling rol / samenstelling toekomstig bestuur 

 

In reactie geeft René aan zijn kandidatuur in te trekken, even later gevolgd door vraag aan 
aanwezigen of zij hem zouden gaan steunen als hij alsnog doorzet. De aanwezigen gaan hier 

niet op in. 
 
 

Bestuur vervolgt: 
 

● Kandidaten voor functie voorzitter worden opgeroepen zich bij het bestuur aan te 
melden 
(toevoeging secretaris na vergadering: gesprek met René van Pareren is inmiddels 

gepland) 
● Doel bestuur is om voor zomervakantie met een voordracht te komen tbv ALV-besluit 

● Geschikt moment daarvoor lijkt maandag 11 juli 2022 te zijn 
● Vervolgens wordt in een volgende bestuursvergadering de invulling binnen het bestuur 

bepaald en ter bekrachtiging aan ALV voorgelegd 
 
(ACTIE) 

 
Vraag Marjolijn van der Hurk – is schriftelijk stemmen mogelijk? 

Update bestuur 
● Dat is mogelijk met een schriftelijke machtiging, het aantal machtigingen per lid wordt 

uitgezocht (ACTIE) 

 
(tot zover de notities over kandidaatstelling voorzitterschap) 

 
Vraag Roger van Maris - inzet Quincy Wekker is dit kalenderjaar nog zeker nodig in 
kascontrolecommissie. 

 
Update bestuur 

● Inzet in bestuur wordt in overleg met kascontrolecommissie gedaan 
● Er zijn momenteel 3 kandidaten die zich hebben gemeld als kandidaat-lid 

 

 
2. samenstelling jeugdcommissie 

 
Niet aan de orde geweest. 
(toevoeging secretaris na de vergadering: de samenstelling staat op 

https://www.avvswift.nl/jeugdcommissie/; Yann Weijer zal eind dit seizoen stoppen als 
coördinator O10/O11/O12) 

 
 
9. Afscheid – bedanken: 

1. Jo Horn (klachtencommissie) 
Voorzitter bedankt Jo - structuur gebracht / steeds zeer consequent toepassen van 

hoor- en wederhoor bij alle voorgekomen zaken en zeer grondige verslaglegging. De 
commissie is nadrukkelijk op de kaart gezet. 

Reactie Jo -> professionele vereniging - goed geregeld - geen onmogelijke zaken 
2. Tobias Kuyvenhoven (bestuurslid zaterdagselectie) - in verband met nieuw werk kon 

Tobias niet aanwezig zijn op de vergadering 

https://www.avvswift.nl/jeugdcommissie/
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3. Marco Buursema (voorzitter TC) - blijft wel aan als lid van het bestuur 

4. Franc van Trigt (secretaris) 
Voorzitter bedankt Franc - in 2016 gestart als trainer coach van MO11-3, 
gecombineerd met 2-3 jaar jeugdcommissie en daarna 3,5 jaar secretaris in bestuur. 

ALV stemt in met de voordracht van het bestuur Franc te benoemen als Lid van 
Verdienste. Franc is oprecht blij verrast. 

5. Als aanvullende verrassing door het bestuur wordt Ron Veen voorgedragen als Lid van 
Verdienste. Ron is min of meer de grondlegger, activator en coördinator van de 
Stewards-groep van Swift. Daarnaast ook zeer betrokken bij inzetbaar bij allerhande 

activiteiten voor de club. De ALV stemt in met de voordracht. 
 

 
 
10. Rondvraag 

Vraag Marjolijn van der Hurk - is er budget voor teamuitjes voor volgend seizoen en hoe 
verloopt communicatie hierover? 

Update bestuur 
● Er is voldoende reservering; overigens ook voor het lopende seizoen. De 

jeugdcommissie zal bespreken waaraan dit zal worden besteed. 
● Teams kunnen een voorstel indienen / verzoek doen bij de Jeugdcommissie voor een 

tegemoetkoming  

 
Vraag Sidney Veldman - is er verschil in beschikbaar budget per team? 

Update bestuur 
● Nee er is geen verschil tussen teams 

 
  
11. Het eindsignaal 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:10 uur. 
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Actielijst 
 

No Opgevoerd Actie Update Status Actie Datum 

4 20210622 
 
 

Bemensen 
Commissie 
Olympiaplein 
Capaciteit 
(COC) 

ALV20211206. 
Is opgepakt 
door een deel 
van het 
bestuur 
aangevuld met 
VM en HJO’s 
 
30/5. Is 
ingevuld en 
afgerond: 
veldbezetting 
nu en komend 
jaar op orde 
 
Zie ook bij 
punt 4 in 
notulen. 
 

Gesloten 
 
 

Bestuur Juli 2021 

10 20211206 

 

Onderzoek het 

verschil 

begroting en 

realisatie 

sponsorcommis

sie (80k tov 

69k) 

30/5. [Tonko] Gesloten 

 

 

Penningmeeste

r + voorzitter 

Sponsorcommi

ssie 

ALV voorjaar 

2022 

11 20211206 
 

Stel 
investeringspla
n op voor inzet 
beschikbare 
middelen 
 

30/5. Op te 
starten 

Open 
 
 

Bestuur ALV voorjaar 
2022 

12 20211206 
 

Achterhaal of 
openstaande 
post Royal City 
Beheer 
inmiddels wel 
betaald is 

30/5. Factuur 
seizoen 2020-
2021 is betaald 

Gesloten Penningmeeste
r + voorzitter 
Sponsorcommi
ssie 

ALV voorjaar 
2022 
 

13 20211206 
 

Zet vacatures 
(inclusief die 
voor 
secretaris) op 
de website 

30/5. Is direct 
na de ALV 
verricht 
(december 
2021)  

Gesloten  
 

Secretaris December 
2021 

14 20211206 
 

Zorg voor 
versturen 
sponsorcontrac
ten waarvoor 
overeenstemmi
ng zou zijn 
bereikt 
inclusief 
bijbehorende 
facturering  

30/5. In 
uitvoering, 
nagenoeg alle 
facturen 
verstuurd en 
status 
contracten  up 
to date 
gemaakt. 

Gesloten 
 
 

Penningmeeste
r + voorzitter 
Sponsorcommi
ssie 
 

 

15 20211206 
 

Werk initiatief 
uit voor jeugd 
clinics (gratis 
voor alle 
jeugdleden) 

30/5. Zijn 
diverse clinics 
gehouden. Dit 
zal jaarlijks 
terugkeren 

Gesloten Voorzitter 
jeugdcommissi
e 

 

16 20220530 Sanctiebeleid 
bij niet invullen 
vrijwilligerstake
n - stel 
praktisch 
voorstel op tbv 
ALV 
bekrachtiging 

 Open Bestuur ALV najaar 
2022 
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17 20220530 Overweeg 
betaling 
jeugdscheidsre
chters 

 Open Bestuur - vz JC ALV najaar 
2022 

18 20220530 Achterhaal 
verhouding J/M 
in onder- en 
bovenbouw op 
dit moment 

 Open Bestuur juni 2022 

19 20220530 Werk suggestie 
uit voor meten 
output van 
activiteiten (bv 

deelname, 
kwaliteit 
clinics) 

 Open Bestuur - vz JC ALV najaar 
2022 

20 20220530 Kandidaten 
voor functie 
voorzitter 
worden 
opgeroepen 
zich bij het 
bestuur aan te 
melden 
Doel bestuur is 
om voor 
zomervakantie 
met een 
voordracht te 
komen tbv 
ALV-besluit 
Geschikt 
moment 
daarvoor lijkt 
maandag 11 
juli 2022 te zijn 
Vervolgens 
wordt in een 
volgende 
bestuursvergad
ering de 
invulling 
binnen het 

bestuur 
bepaald en ter 
bekrachtiging 
aan ALV 
voorgelegd 

 Open Bestuur 11 juli 2022 

21 20220530 Uitzoeken van 
het aantal 
schriftelijke 
machtigingen 
per lid 

 Open Bestuur 22 juni 2022 

 

 

Besluitenlijst 
 

No Besluit 

1 ALV gaat akkoord met de notulen van de ALV van 6 
december 2021 

2 ALV gaat akkoord met de gepresenteerde begroting  

3 ALV akkoord met het voorstel voor contributie seizoen 2022-
2023 

4 ALV gaat akkoord met voordracht Franc van Trigt als Lid van 
Verdienste 

5 ALV gaat akkoord met voordracht Ron Veen als Lid van 
Verdienste 
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