
 

Notulen Algemene Leden Vergadering  30 

november 2020 
 

 

 

Agenda 

1. De aftrap 

2. De spelregels (digitaal vergaderen) 

3. Mededelingen / afmeldingen 

4. Corona bij Swift 

5. Ingekomen stukken 

6. Vaststellen van de notulen ALV d.d. 25 november 2019 

7. Verslaglegging seizoen 2019-2020 

1. Operationeel 

2. Financieel 

3. Verslag en advies kascontrolecommissie (stemmen) 

4. Dechargeren 

8. Samenstelling kascontrolecommissie 

9. Presentatie seizoen 2020-2021 

10.Presentatie begroting 2020-2021 

11.Vaststellen begroting seizoen 2020-2021 (stemmen) 

12.Samenstelling bestuur 

13.Rondvraag 

14.Het eindsignaal 

 

 
1. De aftrap 

Om 20:00 uur opent de voorzitter de vergadering. 

 

2. De spelregels (digitaal vergaderen) 

De voorzitter licht de regels toe, zie presentatie. 

 

3. Mededelingen / afmeldingen 

Zie presentatie. 

 

4. Corona bij Swift 

Zie presentatie. 

Voorzitter vat het verloop het afgelopen jaar, in het teken van corona, samen. 

 

5. Ingekomen stukken 

Brief Piet Gooyers met vraag aandacht voor een genomen beslissing door het DB (n.l. geen financiële 

vergoeding te verstrekken voor de administratieve werkzaamheden inzake sponsorcontracten vanuit 

sponsorgelden). 

 

Reactie bestuur: inmiddels is er binnen het huidige bestuur overeenstemming bereikt over het 

beleggen van de werkzaamheden. 

Het bestuur nodig Piet uit dit toe te lichten (ACTIE). 

 

 

6. Vaststellen van de notulen ALV d.d. 25 november 2019 

 

● Actie 15: (roken op sportpark niet toegestaan behalve op het terras) 

Hans Witkop roept op elkaar erop aan te spreken bij constateren roken op niet toegestane 

locaties op het park. 

Mirjam Michels: kan gemeente hierbij een rol spelen? Gemeente, geen partij op het park 

(sportpark is een openbaar terrein. Gemeente draagt hier formeel de verantwoording. Zij 
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hebben hiervoor geen aandacht, capaciteit of plan. Wij kunnen niet handhaven, maar wel 

stimuleren) 

 

  

Notulen worden door ALV vastgesteld 

 

 

 

 

7. Verslaglegging seizoen 2019-2020 

 

1. Operationeel: zie presentatie 

Gedetailleerd verslag (voorafgaand aan de ALV gepubliceerd), zie 

https://www.avvswift.nl/1681/alv_20201130/ 
2. Financieel: zie presentatie 

 

● Vraag: wedstrijdkosten 109 afrekening 96 begroting? 

Reactie penningmeester"energiezuinige masten: veld 1 zelfde vermogen, veld 2 en 3 

meer vermogen. De masten zijn energiezuiniger en lichtsterker. Doordat de masten 

meer worden gebruikt zijn de energiekosten toegenomen. 

 

● Vraag: Indruk bestaat dat 18k (opbrengsten free goods) ontbreekt aan batenzijde. 

Reactie penningmeester. met steun lid kascontrole: zijn overtuigd dat dit wel is 

opgenomen. 

Afspraak wordt gemaakt om dit na de vergadering toe te lichten, zie 7.4. 

 

3. Verslag en advies kascontrolecommissie (stemmen) 

 

● Nette administratie / secuur / net 

● Hier en daar een extra vraag over grote uitgaven 

● Boeken op (onlogische) grootboeknummer 

● 18k ook te verantwoorden (zie 7.2, 7.4) 

● Relatief groot eigen vermogen: 

○ in te zetten bij onvoorziene omstandigheid, het is niet onverstandig in deze tijd 

enig vet op de botten te hebben. 

○ ambities vereniging: uit te werken in (financieel) onderbouwde plannen 

○ contributieverlaging: wordt niet als optie gezien ivm structureel karakter van een 

dergelijk besluit 

 

●  De kascontrolecommissie adviseert de ALV om de afrekening 2019-2020 te accorderen. 

 

4. Dechargeren 

ALV verleent decharge en gaat daarbij uit van een geaccepteerde toelichting over 

voetbalshopbetalingen over afgelopen seizoenen aan Swift (18k). (Piet Gooyers, Job Terhaar 

sive Droste) (ACTIE) 

 

 

8. Samenstelling kascontrolecommissie 

 

● Albert Damen 

● Job Terhaar sive Droste 

● Tim Dolstra 

 

Twee leden van de kascommissie nemen afscheid en het bestuur is op zoek naar nieuwe leden (ACTIE) 

(Eloine Riupassa heeft interesse) 

 

9. Presentatie seizoen 2020-2021 
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Verstrekt, zie presentatie. Aanvullend besproken punten: 

 

● Jeugd: vorig jaar kwam / ging Mirjam Mazurel als voorzitter - "ziet zichzelf niet passen in de rol 

waarin veel nadruk op brandblussen ligt"'. Interim voorzitter sinds start dit seizoen: René van 

Pareren 

 

● Vraag: ivm vrij grote verloop van jeugdspelers (in kielzog van vertrokken HJO weggegaan), wat 

valt er te verbeteren aan binding met de club? 

Reactie bestuur: neerzetten van een goede (jeugd)organisatie i.c.m. voldoende 'gezelligheid' 

  

● Vraag: wat als een trainer uitvalt, zijn daarvoor middelen beschikbaar? 

Reactie bestuur: igv uitval trainers, zo vroeg mogelijk Inplannen via HJO (er is in middelen 

voorzien - uitgevallen trainers worden vervangen (uiteraard mits tijdig gemeld) 

  

● Power League (PL) veld: omzetten in echt veld? (om veldcapaciteit te vergroten) 

Voorlopig niet. Gemeente verhuurt aan particuliere organisatie PL - contract is verlengd recent 

met 5 jaar 

  

● Druk op zaterdag (meest uitdagende competities jeugd en voorkeur seniorenteams): uitdaging 

Actueel aandachtspunt van bestuur, jeugdcommissie 

 

 

10.Presentatie begroting 2020-2021 

Verstrekte bijlage is toegelicht. Aanvullend besproken punten: 

 

● Aanname bij begroting: kantine heropent op 1 mrt 2021 

● Vraag: welke prioriteiten / plannen heeft Swift / (b.v. jeugdbeleid)? 

Reactie bestuur: focus momenteel op continuïteit; speerpunten ontwikkelen is terecht punt 

(ACTIE) 

 

● NOW: verloning loopt sinds kort via loonheffingsnummer Swift waardoor aanspraak op subsidie 

NOW3 mogelijk is. 

Vraag: 'heeft Swift dit nodig?' 

Reactie penningmeester: de NOW-vergoeding compenseert ongeveer de helft van de 'normale 

kantinebijdrage' 

(kosten Swift: 5-10k per maand dat de kantine dicht blijft) 

  

● Vraag (Hans Witkop): met meer inzicht in financiën zou meer zicht op speerpunten / beleid 

ontstaan 

Reactie bestuur: neemt dit advies ter harte (zie ook hierboven bij vraag over prioriteiten bij 

begroting) 

 

● Vraag: verhoging bierprijs, nodig? 

Reactie penningmeester:  marge tov andere verenigingen bleef achter, voor eerst in 4 jaar een 

verhoging  

 

 

 

 

11.Vaststellen begroting seizoen 2020-2021 (stemmen) 

ALV is akkoord. 

 

12.Samenstelling bestuur 

Zie presentatie. Aanvullend besproken punten: 

 

● Piet Gooyers is opgevolgd door Hans Mol. Hans is per half maart 2020 gestart als voorzitter van 

de sponsorcommissie 
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Piet wordt op een geschikt moment uitgezwaaid - in de schijnwerpers gezet. Wordt nu alvast 

uitdrukkelijk bedankt voor het werk (voetbalshop, gave van sponsorwerving / onderhouden 

contacten) 

● René van Pareren is voorzitter jeugdcommissie a.i. 

● Boudewijn de Vries (voorzitter lagere senioren) is op zoek naar vervanger (na 2 termijnen) 

 

 

13.Rondvraag 

● Hans Jak: Ideeënbus? 

Reactie bestuur: komt erop terug (ACTIE) 

● Hans Jak: installeren jeugdraad? 

Reactie bestuur: komt erop terug (ACTIE) 

● Hans Mol: ivm door banken gehanteerde negatieve rente op vermogen -> aansporing om 

hypotheekschuld af te lossen? 

Reactie bestuur: punt voor begroting na dit seizoen (ACTIE) 

● Ralf Groothuizen meldt dat zijn team alleen kapotte kleine goals (2 x 1m) lijkt te kunnen 

gebruiken. 

Reactie verenigingsmanager: er is vorig seizoen een flinke serie nieuwe kleine goals 

beschikbaar gekomen. Afspraak wordt gemaakt om gebruik van de nieuwe goals voor Ralfs 

team te regelen (ACTIE) 

 

14.Het eindsignaal 
Om 22:23 uur wordt de vergadering gesloten. 
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Actielijst 
 
 

 
 
  

5 

No Actie 

1 Nodig Piet Gooyers uit voor toelichting besluit geen financiële vergoeding te verstrekken voor 
administratieve werkzaamheden sponsorcommissie 

2 Licht verwerking baten Voetbalshop (18k) in afrekening seizoen 2019-2020 toe 

3 Lever meer detail bij begroting t.b.v. inzicht in voorgenomen speerpunten beleid 

4 Lever feedback op suggestie instellen ideeënbus 

5 Lever feedback op suggestie instellen jeugdraad 

6 Overweeg hypotheekschuld af te lossen, mede ingegeven door huidige negatieve rente op 
vermogen 

7 Zie erop toe dat alle teams de beschikking hebben over voldoende materialen  

8  

9  

10  
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Bijlage 1. Aanwezigen 
 
 

1. Alex van Noord 

2. Angelique van Lith 

3. Barbara Quispel 

4. Bertwin Heijse 

5. Blok44a bewoners (?) 

6. Cees Oomen 

7. Cor Verhoeff 

8. Eloine Riupassa 

9. Esther Blommestijn 

10. Fabian Ruigrok 

11. Floor van de Schouw 

12. Franc van Trigt 

13.Gijs van der Sluijs 

14.Hans Jak 

15.Hans Mol 

16.Hans Witkop 

17. I.O. (?) 

18. Jafeth Schweigman 

19. Janet Luis 

20. Job Terhaar sive Droste 

21.Karla Dupont 

22.Koen Adriaanse 

23. Leo Gooyers 

24. Linda Verstraten 

25.Margriet de Vegt 

26.Marieke Kattenpoel 

27.Marjolijn van den Hurk 

28.Mirjam Michels 

29.Nhung Nguyen 

30.Niels Veen 

31.Nino Foudraine 

32.Olaf Terhaar sive Droste 

33. Peter van 't Veen 

34. Piet Gooyers 

35.Ruud Karsdorp 

36.Ralf Groothuizen 

37.René van Pareren 

38.Robert Ruiters 

39.Roland Palmer 

40.Ron Kanbier 

41.Sidney Veldman 

42. Tobias Kuyvenhoven 

43. Tonko Gast 
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Bijlage 2. Notities tijdens de vergadering 
 
Tobias Kuyvenhoven7:53 PM 
Hallo iedereen 

Inés Koorn8:01 PM 
Voor de notulen indien relevant: Ik ben ingelogd als Inés Koorn, maar ben Pieter Jan Koorn 

You8:04 PM 
ok Pieter Jan, dank 

hans jak8:10 PM 
betere opkomst .. en betere mogelijkheid om leden op deelterreinen te laten inbellen.. 

hans jak8:24 PM 
je gaat me iets te snel franc 

hans jak8:31 PM 
tonko was de enige die covid zag aankomen... Voor de toekomst: idee-en bus/ budget? 

You8:32 PM 
Hans: straks bij de financiën aan te kaarten, ok? 

hans jak8:36 PM 
ook voor bijvoorbeeld jeugdvergadering oid 

hans jak8:39 PM 
ik bedoel voorbij corona.. heeft er niets mee van doen 

Hans Witkop8:39 PM 
Je kunt ook iedereen opreopen elkaar op roken aan te spreken 

Mirjam Michels8:40 PM 
kan de gemeente niet handhaven (rookbeleid)? 

hans jak8:44 PM 
(ik zie het (hoegenaamd) nooit op het veld bij jeugdwedstrijden..) 

Hans Witkop8:50 PM 
Goed om nog even stil te staan bij gebeurtenisssen en mensen, die we. Moeten missen. 

 
 
Piet Gooyers8:57 PM 
vraag over de verhoogde wedstrijdkosten icm sponsorbijdrage BAdge Voetvbalshop 

hans jak8:58 PM 
overige lasten 110 jarig bestaan... factor 2 keer zo hoog als verwacht? Detail overzicht? 

Ralf8:59 PM 
40k meer vanwege 110 jarig bestaan? 

Ron Kanbier9:01 PM 
Hi Tonko, begrijp ik het goed dat we nieuwe energiezuinige lichtmasten hebben sinds dit seizoen, maar we duurder uit zijn tov d

Hans Witkop9:01 PM 
Is 110jarig bestaan nietb begroot 

hans jak9:02 PM 
verdere stukken? staan er financiele gegevens achter de aangeboden link? 

Robert Ruiters9:03 PM 
Maar dat extra licht was wel nodig, dus het is goed besteed. 

Ron Kanbier9:03 PM 
Dank Ruud, lichtopbrengst is inderdaad een stuk verbeterd! 

verenigings manager a.v.v. Swift9:05 PM 
bij mij wel hoor 
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Robert Ruiters9:07 PM 
https://website.storage/Data/Swift/RTE/Bestanden/MenuItem/1682/ALV_AVV_Swift_30_Nov_2020_--_Financieel.pdf 

 
 
Hans Mol9:09 PM 
Krijgen wij ook te maken met negatieve rente over onze liquiditeiten? 

Zo ja is het optie om een deel van hypo af te lossen 

Piet Gooyers9:14 PM 
is/wordt er rekening mee gehouden wat de negatieve reservering kan worden als de kantine a.g.v. nieuwe coronagolf of als de k

moeten? 

 
verenigings manager a.v.v. Swift9:22 PM 
er moet officieel decharge worden verleend 

hans jak9:24 PM 
die is niet jong genoeg 

Eloine Riupassa9:24 PM 
ja wil ik wel doen 

 
 
M van der Moere9:29 PM 
Op welke verhouding zitten we nu 

You9:30 PM 
begin seizoen iets meer dan 20% dames 

hans jak9:33 PM 
vertrek veel spelers ... hoe zorgen we voor meer binding aan club boven binding met trainers? 

marjolijn van den hurk9:34 PM 
Kan er een pot gecreëerd worden voor gasttrainers voor sommige meidenteams? Bijvoorbeeld als trainers uitvallen. 

Job Terhaar sive Droste9:35 PM 
Franc, even op mute ajb 

Hans Witkop9:38 PM 
Een sterke jeugdcommissie zorgt voor een goede binding van trainers en spelers 
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