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Notulen Algemene Leden Vergadering 6 december 2021 
 

 

 

Agenda 
 

1. De aftrap 
2. De spelregels voor het digitaal vergaderen 
3. De mededelingen / afwezigen 

4. Ingekomen stukken 
5. Vaststellen van de notulen 22 juni 2021 (stemmen) 

6. Verslaglegging seizoen 2020-2021 
a. Operationeel 
b. Financieel 

c. Verslag en advies kascontrolecommissie 
d. Dechargeren (stemmen) 

7. Samenstelling kascontrolecommissie (informatief) 
8. Samenstelling bestuur (informatief) 

9. Rondvraag 
10.Het eindsignaal 

 

 

 

 

 

1. De aftrap 
 

Voorzitter Ruud Karsdorp opent even na 20:00 uur de vergadering 
DB neemt deel vanuit de Swift bestuurskamer. Alle anderen nemen online deel. 
Deelnemerslijst: zie onder. 

 
 

2. De spelregels voor het digitaal vergaderen 
 
De voorzitter licht regels toe, zie ook de presentatie bij de vergadering. 

 
 

3. De mededelingen / afwezigen 
 
Ontvangen afmeldingen: Barbara Quispel (vervanger Pijke Oostra als vz Jeugdcommissie) en 

Kim Riedstra. 
 

Lijst met aanmeldingen en afwezigheid - zie bijlage. 
 
 

 
4. Ingekomen stukken 

 
Jo Horn – afscheid als vz Klachtencommissie – zie bijlage. 
Piet Gooyers – functioneren sponsorcommissie – zie bijlage. 

 
Afgesproken is de brief van Piet bij de rondvraag te behandelen. 
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5. Vaststellen van de notulen 22 juni 2021 (stemmen) 
 

De notulen worden pagina voor pagina doorgenomen. 
 

Bij het bespreken van de notulen richt de voorzitter aandacht op invulling rol 
vertegenwoordiging van de lagere senioren. Dit wordt nu ad interim gedaan door 
verenigingsmanager Leo Gooyers. 

 
Het bestuur overweegt om via deze rol de belangen van alle senioren binnen de vereniging te 

gaan laten vertegenwoordigen in het bestuur: zaterdag en zondag, selectie en niet-selectie, 
dames en heren. De specifieke belangen van de selectie worden dan behartigd via de 
deelname van de selectievertegenwoordigers in de Technische Commissie. De voorzitter van 

de Technische Commissie maakt inmiddels deel uit van het bestuur. 
 

Geïnteresseerden voor deze rol worden opgeroepen zich te melden bij de secretaris van het 
bestuur. 

 
Het bestuur heeft een bestuurdersreglement opgesteld (in het verlengde van de statuten en 
het huishoudelijk reglement; het is in concept beschikbaar en voor geïnteresseerden 

opvraagbaar bij de secretaris van het bestuur). 
 

De notulen worden doorgenomen en vastgesteld (besluit). 
 
 

 
 

6. Verslaglegging seizoen 2020-2021 
 
 

a. Operationeel 
Zie Sociaal jaarverslag avv Swift 2020-2021 

 
De voorzitter dankt Jo Horn voor zijn vele jaren inzet in de opbouw en uitvoering van de 
klachtencommissie. De commissie heeft een duidelijke plaats in en waarde voor de 

vereniging. Inmiddels is een nieuw lid toegetreden tot de commissie: Carel Insinger, vader 
van een voetballende zoon in de jeugd. Carel wordt van harte welkom geheten. 

 
De ALV heeft geen opmerkingen over het jaarverslag. 
 

 
b. Financieel 

Zie ALV 20211206 presentatie 
 

A. Realisatie 

 
De penningmeester licht de realisatie toe. 

 
Vraag: Matthijs Bunschoten 

Wat is de splitsing tussen contributie jeugd en senior? 
Antwoord penningmeester: ongeveer 50-50 
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Vraag Piet Gooyers 

BTW-correcties bij sponsorbijdragen 
Volgens Piet ca. 80K + 20K dus 100K moeten zijn 
Penningmeester: relatief klein deel valt in dit boekjaar, rest wordt in een volgend jaar 

ingediend. 
(advies Piet: mag in een keer ingediend worden) 

  
Vraag Piet Gooyers 
Verschil begroting sponsorcommissie: 80k begroot en 69k realisatie - verschil van 11k 

Wat is de oorzaak hiervan? Mogelijk niet meenemen 12k realisatie door Voetbalshop? 
Antwoord penningmeester: oorzaak is waarschijnlijk een te ruime begroting geweest.  Piet 

geeft aan dat bij zijn vertrek de begrote inkomsten nog op 100k (incl. BTW waren bepaald). 
Nader te onderzoeken (actie) 
 

Opmerking Job ter Haar sive Drose – controle Kascontrolecommissie niet mogelijk geweest 
KC ivm ontbrekene verslag sponsorcommissie) 

  
Tegemoetkoming overheid ivm coronabeleid 

Penningmeester: in 2020-2021 is ongeveer 80k ontvangen 

  
B. Balans 

  
Penningmeester licht de balans toe. 
  

50k resultaat verschil. Ondanks slecht jaar w.b. inkomsten, toch een betere realisatie dan 
begroot (er is terughoudend begroot) Er is bovendien afgelost op de hypotheeklasten, de 

buffer is substantieel. Komend jaar eventueel extra aflossen hypotheeklasten 
  
Opmerking Job ter Haar sive Drose – kan zich voorstellen dat ALV aan bestuur zou kunnen 

vragen om leden tegemoet te komen. 
  

Vraag Matthijs Bunschoten 
Wat is het doel van het Eigen Vermogen 
Penningmeester: bedoeld om risico’s op te vangen 

Er dient een buffer te worden aangehouden igv tegenvallers (wegvallen inkomsten via Power 
League / Padel wegvallen (200k) en terugvallen sponsorinkomsten en beperking inkomsten 

kantine in toekomst (totaal 200k). 
Het Eigen Vermogen (nu 700k) wordt wel als structureel groot gezien. 
  

Voorstel Bestuur 
Terugstorten aan teams (sr, niet selectie): 1000 euro (seizoen 2020-2021) 

(en evenredig bedrag voor sr 7x7 teams). Reden: deze groep heeft minder gekregen voor 
hun contributie 
Deze teruggave komt dan naast de drankkaart (1000 euro tegoed) die seniorenteams hebben 

gekregen 
 

Vraag Piet Gooyers 
Een deel van seniorenteams, de lagere senioren, heeft al een bedrag ontvangen op clubkaart, 

hoeveel was dat? Hoeveel wordt totaal dan percentueel? 
Antwoord penningmeester: dat was ook 1000 euro met netto kosten Swift zo'n 650 euro 
netto agv middeling inkoop / verkoop. 

 
ALV gaat akkoord met voorstel bestuur (besluit). 
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Vraag René van Pareren 
Igv structureel groot vermogen is suggestie een investeringsplan / meerjarenbeleid op te 

stellen 
(enkele suggesties daarvoor: uitbreiding clubgebouw, een beter videostream systeem, een 

goed scorebord) 
Antwoord bestuur: laatste tijd vooral op de winkel gepast; wordt opgepakt (actie) 
 

 
 

c. Verslag en advies kascontrolecommissie 
Zie 20211122 - Verslag kascontrolecommissie 2020-21 
 

Vraag Piet Gooyers (in aanvulling op brief, zie bijlage) 
Er is geen verslag ontvangen van de sponsorcommissie. De beslissing om sponsoring lager te 

begroten ondersteunt de kascommissie. Wel zijn er enige zorgen over bezetting en 
continuering van de sponsorcommissie, waardoor de inkomsten ook komend jaar at risk zijn. 
 

DAT IS TRIEST, geen jaarverslag en ook geen prognose 2021-2022 dus. 
Waarom zijn de inkomsten 2021-2022 at risk? Zie mijn ingezonden brief. 

Antwoord voorzitter: behandelen we bij de rondvraag 
 
Vraag Piet Gooyers 

Ook mededelingen over openstaande post van Royal city beheer..is wel betaald in 2 delen, 
laatste deel net voor of na sluiting boekjaar. Weet administratie-med. van sponsorcommissie 

neem ik aan wel. 
Antwoord penningmeester: dit wordt uitgezocht (actie) 
 

 
Diverse personen danken de kascontrolecommissie voor uitleg, het voorbereidende werk en 

inzet. In het bijzonder wordt ook de inzet van Job in de afgelopen jaren genoemd. 
 
 

d. Dechargeren (stemmen) 
De ALV verleent decharge aan penningmeester en bestuur voor het gevoerde beleid (besluit). 

 
 

 
7. Samenstelling kascontrolecommissie (informatief) 
 

Job ter Haar sive Droste wenst te stoppen (na 3 jaar). 
Naast de overige leden Quincy Wekker en Roger van Maris wordt er daarom een derde lid 

gezocht om de vrijgekomen plaats in te vullen. 
 

Naam Sinds  

Job ter Haar sive Drost augustus 2018 wenst te stoppen 

Quincy Wekker juni 2021  

Roger van Maris juni 2021  
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8. Samenstelling bestuur (informatief) 
 

Zie ALV 20211206 presentatie 
 
Functies  Naam Toetreding Status 

voorzitter DB Ruud Karsdorp 27-05-2019 - 

penningmeester DB Tonko Gast 25-01-2018 verlengd 

secretaris / ICT 

(communicatie) 

DB Franc van Trigt 27-05-2019 wenst te stoppen 

voorzitter jeugdcommissie AB Barbara Quispel 21-06-2021 - 

voorzitter 

sponsorcommissie 

AB Hans Mol 18-03-2020 

(BV) 

gestopt 15/7/21; 

vacant 

voorzitter  

technische commissie 

AB Marco Buursema 21-06-2021 - 

selectievoetbal zaterdag AB Tobias Kuyvenhoven 26-11-2018 stopt m.i.v. 1/7/22 

lagere senioren AB Boudewijn de Vries 01-10-2014 gestopt; 

vacant 

 

Het bestuur roept leden op zicht bij interesse te melden bij de secretaris en vrijblijvend te 
komen spreken met een of enkele bestuursleden over de werkzaamheden. 

 
 

Vraag Piet Gooyers 
Waarom staat er nog geen vacature voor secretaris op de website? 
Antwoord bestuur: concept is er alleen nog niet de tijd gevonden deze op de site te zetten 

(actie) 
 

Vraag René van Pareren 
Maak mij zorgen dat er functies lang open blijven staan en dubbelfuncties lijken mij niet 

wenselijk. 
Antwoord voorzitter: doel is uiteraard de vacatures zo snel mogelijk op een goede wijze weer 
in te vullen. Via deze weg daarom ook een oproep aan de leden om in geval van interesse 

eens te komen praten / contact op te nemen met het bestuur. 
 

 
9. Rondvraag 
 

Toelichting door Piet Gooyers op zijn ingezonden brief (zie bijlage) - samengevat 
Op 19/6, enkele dagen voor de ALV van 22 juni, heeft Piet een brief aan bestuur aan het 

bestuur gestuurd (kort voor ALV) 
Inhoud: bezorgdheid over gang van zaken in de sponsorcommissie en derving 
sponsorbijdragen in het bijzonder, waarschijnlijk wel zo'n 100k op 3 jaar basis. 

Op dit moment is het grootste punt dat ondanks akkoord op verlengingen, de bijbehorende 
contracten niet zijn opgesteld / nog niet verstuurd. Ondanks aanbod Piet dit per september 

2021 te regelen 
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(bevestiging door Carel Insinger van door Piet geschetst beeld dat facturen nog niet zijn 
ontvangen) 
  

Antwoord voorzitter en voorzitter sponsorcommissie a.i. 
Commissie heeft niet kunnen acteren. Piet Gooyers /Hans Mol /Sanne Visser uit de commissie 

gegaan. 
Op dit moment wordt vooral energie gestoken in opzet commissie. 
Daarbij is het de bedoeling dat de afhandeling contracten per accountmanager gaat verlopen 

en de commissie niet afhankelijk van 1 persoon zoals dat in het verleden het geval is 
geweest. 

Focus nu op activiteiten voor bestaande sponsoren zoals business cup / sponsorbezoek bij 
wedstrijden eerste team / wedstrijdbal. 
  

Wat betreft het opstellen / afronden / versturen contracten: richting eind januari 2022 - 
ambitie om te factureren mho realiseren van de sponsorgeld 30k / jr (dit geschatte bedrag 

geldt naast de begrote inkomste voor de al afgesloten contracten) 
Het bestuur neemt verantwoordelijkheid en pakt dit met de sponsorcommissie op (actie) 

  
Vraag Marjolijn Ketting, Freek van Breemen 
In aansluiting op bespreking financiën en tegemoetkoming leden: suggestie is om voor de 

jeugdteams kostenloos clinics o.i.d. aan te bieden. Clinics zorgen ook weer voor een 
kwaliteitsimpuls. 

Antwoord bestuur: wordt opgepakt via Jeugdcommissie (actie) 
 

Vraag Robert Maris 

Is het mogelijk de prijs van de Advanced kampen (zie site) te verlagen. Prijzen zijn hoger dan 
standaardkampen waar er op 1 trainer nogal veel deelnemers zijn. 
Antwoord bestuur: prijzen zijn bepaald door voetbalscholen en Swift. We denken dat deze 

redelijk zijn, ook i.v.m. omgeving. Er is een korting mogelijk igv Stadspas of Jeugd Steun 
Fonds. Eventueel kan contact opgenomen worden met Jeugdcommissie. 
 

 

 

10. Het eindsignaal 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur. 
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Actielijst 
 

No Opgevoer
d 

Actie Update Status Actiehouder Datum 

1 20210622 
 

Organiseer avond 
coronavrijwilligers + 
vertrekkende 
bestuurs- en 
commissieleden 

ALV20211206. Gehouden op 
vrijdag 17 september 2021 

Gesloten 
 

Bestuur September 
2021 

2 20210622 
 
 

Scheidsrechterspoule 
lagere senioren 

ALV20211206. Met behulp 
van Eric Hoogendorp is dit 
vooralsnog goed opgepakt; 
Begin 2022 evaluatie met de 
contactpersonen van de 
teams. 

Gesloten 
 

Bestuur Augustus 2021 

3 20210622 
 
 

Detaillering posten 
financiële rapportage 

ALV20211206. Tijdens ALV 6 
december 2021 ingevuld. 

Gesloten 
 

Penningmeest
er 

November 2021 

4 20210622 
 
 

Bemensen Commissie 
Olympiaplein 
Capaciteit (COC) 

ALV20211206. Is opgepakt 
door een deel van het 
bestuur aangevuld met VM 
en HJO’s 

Loopt Bestuur Juli 2021 

5 20210622 
 
 

Sponsorbeleid op site 
actualiseren 

ALV20211206. Geplaatst Gesloten 
 

Vz Sponsor-
commissie 

Juli 2021 

6 20210622 
 
 

Update 
aanwezigheidslijst ALV 
20210622 

ALV20211206. Uitgevoerd Gesloten 
 

Secretaris Juli 2021 

7 20210622 
 
 

Check of zzp-ers met 
opdracht bij Swift in 
lijn met DBA-
wetgeving acteren 

ALV20211206. Toets 
uitgevoerd, bestuursmemo 
opgesteld, Kleine 
contractuele aanpassing 
doorgevoerd. 

Gesloten 
 

Bestuur Juli 2021 

8 20210622 
 
 

Geef inzicht in 
taakomschrijving 
Dagelijks Bestuur 

ALV20211206. De status 
bieden een belangrijk 
handvat. Er is een 
bestuurdersreglement 
opgesteld met daarin een 
verdieping t.o.v. de statuten 

Gesloten 
 

Bestuur Juli 2021 

9 20210622 
 

Reactie op wens of 
wijziging verdeelsleutel 
van sponsorbeleid , uit 
te breiden met 
onderdeel SJL 

ALV20211206. Tot op heden 
wordt her geen noodzaak 
voor gezien. De SJL is een 
nagenoeg zelfstandige 
afdeling met daarin een 
eigen begroting. Specifieke  
aanvullende actieve zijn 
mogelijk vanuit de 
vereniging en blijft daardoor 
een bestuursaangelegenheid 
(Jeugdvoorzitter). 

Gesloten Vz Sponsor-
commissie 

November 2021 

10 20211206 
 

Onderzoek het verschil 
begroting en realisatie 
sponsorcommissie 
(80k tov 69k) 

 Open Penningmeest
er + 
voorzitter 
Sponsorcomm
issie 

ALV voorjaar 
2022 
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11 20211206 
 

Stel investeringsplan 
op voor inzet 
beschikbare middelen 
 

 Open Bestuur ALV voorjaar 
2022 

12 20211206 
 

Achterhaal of 
openstaande post 
Royal City Beheer 
inmiddels wel betaald 
is 

 Open Penningmeest
er + 
voorzitter 
Sponsorcomm
issie 

ALV voorjaar 
2022 
 

13 20211206 
 

Zet vacactures 
(inclusief die voor 
secretaris) op de 
website 

 Open Secretaris December 2021 

14 20211206 
 

Zorg voor versturen 
sponsorcontracten 
waarvoor 
overeenstemming zou 
zijn bereikt inclusief 
bijbehorende 
facturering  

 Open Penningmeest
er + 
voorzitter 
Sponsorcomm
issie 
 

 

15 20211206 
 

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

 Open Voorzitter 
jeugdcommiss
ie 
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Besluitenlijst 

 

No Besluit 

1 ALV gaat akkoord met de notulen van de vorige ALV 22 juni 2021 

2 ALV gaat akkoord met Terugstorten 1000 euro aan seniorenteams (niet-selectieteams, inclusief zondag-1) als extra 
compensatie op de verminderde voetbalactiviteiten (trainingen en wedstrijden) in het seizoen 2020-2021 als gevolg 
van de opgelegde coronamaatregelen. 

3 De ALV verleent decharge aan penningmeester en bestuur voor het gevoerde beleid over seizoen 2020-2021 
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Bijlage - Aanmeldingen en deelnemers 

 

Aangemeld en aanwezig (30) 

Bas van der Kroft, Benno Schwarz, Bram Aupers, Carel Insinger, Cees Oomen, Cor Verhoeff, Ed 

Losekoot, Eric Hoogendorp, Franc van Trigt, Hosaam Mahdy, Joshua Jsuratnam, Karla Dupont, 

Marjolijn Ketting, Leo Gooyers, Linda Verstraten, Marco Buursema, Matthijs Bunschoten, Matthijs ten 

Hooven, Niek Steemers, Niels Veen, Piet Gooyers, PJ Koorn, Ron Kanbier, René van Pareren, Robert 

Ruiters, Roger van Maris (via e-mail adres Nhung Nguyen), Robert Palmer, Ruben Salomon, Ruud 

Karsdorp, Sander Maarschalkerweerd. 

 

Aangemeld en niet aanwezig (igv A achter naam: afgemeld) (21) 

Aïcha Marghadi, Barbara Quispel (A), Bo Bouw, Boudewijn de Vries (zondag 5), Freddy Osei, Glenn 

Zebeda, Inan Erkal, Janet Luis, Jasper van Trigt, Jimmy Sikkes, Kim Riedstra (A), Lilit Atanesyan, 

Martin Smits, Olaf Terhaar sive Droste, Peter van ‚t Veen (A), Ron van Eeuwen (A), Sidney Veldman, 

Soufiane ouhaddou, Vince van Roekel, Zakia koh. 

 

Niet aangemeld (via bekend e-mail adres) en aanwezig (8) 

Floor van de Schouw, Freek van Breemen, Gijs van der Sluijs, Job Terhaar sive Droste, Pieter 

Hermsen, Pijke Oostra, Quincy Myron, Tobias Kuyvenhoven. 
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Bijlage - Brief Jo Horn, 27 oktober 2021 
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Bijlage - Brief Piet Gooyers, 2 december 2021 
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