
Notulen Algemene Ledenvergadering  

26 november 2018      

  

  

1. Opening/mededelingen 

 

Aanwezige bestuursleden: 

Maurice van der Moere (Voorzitter) 

Tonko Gast (Penningsmeester)   

Wolfgang Hommes (Selectie senioren) 

Koen Adriaanse (Communicatie)  

 

Afwezige bestuursleden 

Boudewijn de Vries (Senioren overige teams) 

 

Aantal aanwezige leden: 38 

 

Er wordt een moment van stilte in acht genomen ter nagedachtenis van de  

leden die ons dit jaar ontvallen zijn.  

 

2. Aftrap 

 

Voorzitter Maurice van der Moere opent de vergadering met een terugblik op zijn 

drie jaar voorzitterschap bij AVV Swift:  

 

Het zijn roerige jaren geweest. Het begon  met de problemen met het 

rubbergranulaat in de velden van Swift. Het was direct nodig om bij de gemeente 

te lobbyen voor nieuwe velden. Ik heb alles in werking gesteld om in een keer drie 

velden te kunnen vervangen. Met een verdere modernisering van het sportpark. 

Dat dit gelukt is, daar kunnen we trots op zijn.  

 

Ook werd het mij al snel duidelijk dat het aantal vrijwilligers schaars is en de 

intenties van leden om vrijwillig iets voor de club te doen, minimaal zijn. De  

voorzitter is dan een soort duizendpoot die overal bij betrokken is, en moet 

proberen allerlei ballen in de lucht te houden. Het bestuur heeft geprobeerd om een 

professionaliseringslag te maken, maar is daar niet volledig in geslaagd. Voor de 

toekomst moet er een bestuur komen die vooral bestuurt, in plaats van in de 

uitvoering blijft hangen. In drie jaar tijd zijn we een financieel  gezonde vereniging 

geworden, waarvan zo’n  95% van de leden hier met veel plezier voetbalt. 

Natuurlijk kunnen er altijd zaken beter, maar dat is bij elke vereniging zo.  

 

Omdat niet tijdig de agenda beschikbaar is gesteld aan de leden, is het niet 

mogelijk om hier in te gaan op mogelijk herbenoemingen van de bestuursleden. 

Daarvoor vragen we aan onze leden de organisatie van een bijzondere ALV, op 

dinsdag 11 december om 20.00 uur.  

 

De leden gaan akkoord met de organisatie van een bijzondere ALV.  

 

Vraag: Welke leden stellen zich herkiesbaar?  

 



Antwoord 

Koen: Mijn bestuursperiode loopt af aan het einde van dit seizoen. Dan stel ik 

mij niet herkiesbaar. 

Maurice: Ik ben er nog niet uit of ik mij herkiesbaar stel. De voorzittersrol 

moet dan wel veranderen.  

Wolfs periode loopt aan het einde van dit jaar af. Het bestuur heeft Tobias 

Kuyvenhoven voorgedragen als opvolger van Wolf.  
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Vraag: Privacywetgeving: hoe zit het daarmee? 

Antwoord: We hebben de AVG-aangevraagd. Maar we zijn nog bezig met de 

verdere uitwerking, waaronder de communicatie richting de leden. Dat is niet 

gemakkelijk, omdat er veel bij komt kijken.  

 

De notulen zijn vastgesteld.  

 

3. Financiële toelichting  

Penningmeester Tonko Gast geeft een toelichting over de financiële positie van de 

club.  

 

Het was een positief jaar. De inkomsten zijn gestegen met E200.000. De 

inkomsten zijn structureel gestegen door drie zaken:   

- Meer focus op het innen van de contributies 

- De inkomsten uit de Swift Junior League  

- De kantine-omzet  

 

De successen van Swift zaterdag 1 in de KNVB beker vorig seizoen heeft netto 

bijna 34.000 euro opgeleverd. In totaal heeft dat geresulteerd in een toename van 

de reserves van meer dan 186.000 euro.  

 

Aan de uitgavenkant zie je dat de personeelskosten hoger zijn dan begroot. Het 

gaat om de kosten voor de trainers van de Junior League en van kantinepersoneel.  

 

In de balans is te zien dat er een hypotheekschuld is van iets minder dan 200.000 

euro. Daarnaast staat er een hoog bedrag gereserveerd voor de energierekening. 

Dat hebben we gereserveerd, maar daarover zijn we nog in overleg met de 

gemeente.  

 

Vraag: 

We zijn een club met een positief eigen vermogen van bijna een half miljoen. Is 

dat een normale positie?  

Antwoord: We komen uit een situatie dat we er minder rooskleurig voor 

stonden. We kunnen bepaalde inkomsten in de toekomst niet garanderen. 

Vandaar dat we voorzichtig blijven begroten. Maar we hebben geïnvesteerd in 

jeugdtrainers, sponsoring en de kantine, en dat heeft ook weer geld 

overgeleverd.  

 

De kascontrolecommissie heeft dit punt ook aangestipt. Daarbij moet worden 

gezegd dat er veel inkomsten in zitten met een incidenteel karakter. Zoals de 



inkomsten die we genereren uit de Power League, uit de KNVB beker en de 

nieuwbouwbijdragen. De kascontrolecommissie ziet dat ook en begrijpt dat het 

bestuur voorzichtig is. Maar er ontbreekt tot nu toe wel een bestemming voor 

de inkomsten. En dat is voor een vereniging wel belangrijk.  

 

Vraag: Wat is het financiële beleid op de lange termijn van de club? 

Antwoord: De afgelopen tijd is het bestuur bezig geweest met het 

strakker trekken van het beleid. Ook op het gebied van accommodatie, 

contributie-inning, etc. De komende periode ligt er wel de kans om een 

lange termijnvisie neer te leggen.  

 

Het bestuur nodigt de leden uit mee te denken over de lange 

termijnvisie van de vereniging. Dat krijgt zijn eerste invulling op de 

vergadering van 11 december.  

 

Vraag: Ondanks de goede wil van het bestuur, lijkt het erop dat het huidige 

bestuur nu niet toereikend is om beleid te maken. Het bestuur is in drie jaar 

gehalveerd. Er ontbreekt momenteel een jeugdbestuur, een secretaris. Dus het 

huidige bestuur is niet capabel genoeg, gezien tijd en energie die erin moet 

worden gestoken, om de club te leiden. Klopt deze analyse? 

Antwoord: Het klopt dat het werk en de verantwoordelijkheid van een 

bestuur dusdanig gegroeid is, dat het niet meer normaal is om dit te 

vragen aan de huidige bestuursleden. Vandaar dat we ook vragen aan 

leden: denk mee en steek je handen uit de mouwen. De komende 

periode willen we met leden een werkgroep oprichten om over de 

toekomst van Swift na te denken.   

 

Vraag 4: Betekent dit dat het bestuur een soort werkgroep wilt inrichten om het 

toekomstige beleid van de club op te zetten? 

Antwoord: Ja, die uitnodiging ligt er. Eduard biedt zich aan om deze 

groep te formeren.  

 

 

Actie: Op 11 december, de bijzondere ALV, wordt de groep geformeerd die samen 

met het bestuur gaat werken aan een plan voor de toekomst.  

 

Kascontrolecommissie 

Job Terhaar sive Droste, lid van de kascontrolecommissie, geeft een toelichting 

van hun analyse (zie hiervoor de aparte bijlage). Daarnaast vraagt de 

kascontrolecommissie na te denken over plaatsvervangende leden voor de 

commissie. De kascontrolecommissie adviseert de leden om decharge te verlenen. 

Ondanks dat de agenda niet twee weken van tevoren gepubliceerd.   

 

De leden besluiten, omdat de termijn van twee weken niet is gehaald, op 11 

december wordt besloten of er decharge wordt verleend aan het bestuur.  

 

4. Accommodatie  

Verenigingsmanager Leo Gooyers geeft een toelichting over de accommodatie-

gerelateerde zaken.  



Kunstgrasvelden: Door de nieuwe velden is er geen sprake meer is van een seizoen, 

maar kan er het hele jaar worden gevoetbald. Dat is een mooie ontwikkeling, maar 

brengt organisatorisch wel het nodige met zich mee.  Naast de kunstgrasvelden, is het 

hele sportpark gerenoveerd. Dan heb je het over nieuwe hekwerken, jeugddoelen en 

LED-verlichting.  

 

Kantine: Door de renovatie van de velden, en het gevolg dat er in de zomer niet 

gevoetbald kon worden, lopen we achter op de verwachte omzet van kantine. Het gaat 

om een bedrag van 30.000 euro.  

 

Gebruikers sportpark: De enorme toestroom van mensen heeft zijn weerga op het 

gebouw. Met het verlies van de vrijwilligers, zoals Dick en Felix, zien we dat we 

steeds vaker betaalde krachten moeten inzetten.  

 

Situatie VVE: René van Pareren en Ruud Karsdorp zitten samen in de VVE. De 

gemeente slaagt er maar niet in leden toe te voegen aan het VVE-bestuur. Dat is een 

situatie die niet op korte termijn opgelost lijkt te worden.  

 

5. Sponsoring  

Piet Gooyers geeft een korte toelichting over de ontwikkelingen op het gebied van 

sponsoring. Sponsoring is vorig jaar afgesloten met een omzet van 58.000 euro. Het 

nieuwe seizoen is er met een schone lei begonnen. De prognose was om 71.000 euro te 

verdienen met sponsoring. We zitten nu op E81.000. Vandaar dat de prognose is 

bijgesteld naar E90.000.  

 

Vraag: Wie zitten er in de sponsorcommissie? 

Antwoord: Elles en Naomi zijn betrokken bij de lagere senioren. Benno doet 

ING en Floor is bezig met clubfotografen.  

 

Vraag: Hoe zit het met de sponsoring van de tribune?  

Dat is een proces van een langere termijn. We zijn eerst druk geweest met de 

renovatie van het sportcomplex. Wat we wel kunnen zeggen is dat we een 

tribune gaan plaatsen. We zijn bezig met het verkopen van de laatste stoeltjes.  

 

Vraag: gezien de financiële situatie van de club: waarom moet de tribune met 

crowdfunding worden neergezet. Waarom wordt die niet door de club betaald?  

Antwoord: het bestuur heeft besloten om de tribune op drie manieren te 

bekostigen: De inkomsten van de Halve Veldjescup, een bijdrage van de club 

en een bijdrage door de leden. De crowfundingactie is dus  1/3e van de kosten 

van de tribune.  

 

6. Senioren 

Met ingang van het nieuwe jaar wordt Tobias Kuyvenhoven voorgesteld als de 

nieuwe technische bestuurslid senioren. Tobias zet zich in voor het 

zaterdagselectie. De reden is dat er onvoldoende tijd is om ook de zondagselectie 

erbij te doen. Tobias zal wel zijn kennis inzetten om de vereniging, waaronder de 

zondagsenioren, te kunnen helpen.  

 

Tobias wilt een team formeren met twee anderen. Tobias: Ik hoop dat we van de 

zaterdagselectie een middel kunnen maken, waar meerdere commissies binnen de 



vereniging profijt van hebben. We hebben met de selectieteams de mogelijkheid 

om ons op sportief vlak te onderscheiden. Daar kan de rest van de vereniging ook 

de vruchten van plukken. 

 

Vraag: Tobias gaat alleen de zaterdagselectie doen. En niet de zondag. Wie 

vertegenwoordigd de zondagselectie in het bestuur?  

Met Bas van der Kroft is afgesproken dat hij vanaf 1 januari 2019 de honneurs 

zal waarnemen en dat we in het volgende seizoen als bestuur gaan kijken wat 

er nodig is en wat de mogelijkheden zijn. Bovendien heeft Tobias aangeven 

zijn kennis en kunde voor andere teams beschikbaar te stellen.  

 

7. Rondvraag 

Vraag: Er komt een commissie, die gaat meedenken over Swift in de toekomst. 

Moet er niet één persoon worden aangewezen die de commissie gaat samenstellen?  

Antwoord: Eduard heeft zich opgeroepen deze groep te formeren. De leden die 

hier aan willen bijdragen kunnen zich melden bij Eduard. Op 11 december 

wordt de groep geformeerd.  

 

Vraag: De klachtencommissie heeft onlangs aangegeven de werkzaamheden op te 

schorten.  De reden is dat het bestuur weigert de adviezen van de klachtencommissie 

op te volgen. De klachtencommissie heeft het bestuur gevraagd de verklaring van de 

klachtencommissie op de ALV met de leden te delen. De voorzitter heeft in een e-mail 

aangeven dit niet op de vergadering te behandelen. Ook heeft hij een aantal 

bedreigingen aan het adres van de klachtencommissie geuit.  

 

De voorzitter geeft aan dat hij op persoonlijke titel de e-mail stuurde, en dat het 

bestuur hier geen weet van had. De voorzitter wilt dit niet op de vergadering 

behandelen, omdat er de afgelopen tijd dingen zijn gebeurd waardoor de situatie tussen 

het bestuur en de klachtencommissie onwerkbaar is geworden. Het bestuur geeft aan 

dat de straffen lastig te implementeren zijn, omdat er ook de situatie op het veld is. 

Dus met trainers, spelers, teams, etc. Daar loopt het mis.  

 

Voorzitter klachtencommissie: De gedragscommissie is zich er terdege van 

bewust dat de zaken complex kunnen zijn. De klachtencommissie gaat dan ook 

secuur te werk. Alle argumenten komen naar voren, en alle betrokkenen 

krijgen de mogelijkheid om hun kant van het verhaal te vertellen. De 

commissie staat er ook altijd voor open om trainers en bestuursleden te 

adviseren hoe de straffen te implementeren.  In plaats ons uit te nodigen voor 

een gesprek, heeft de voorzitter e-mails gestuurd die statutair volledig onjuist 

zijn.  

 

De gedragscommissie en het bestuur gaan voor de ALV van 11 december samen om 

de  tafel om te kijken hoe hier uit te komen.  

 

Vraag:  

Twee punten uit de lage senioren: 

- Er zijn problemen met de douches. Kunnen we daar wat aan doen?  

o Dat is een structureel probleem. We zijn ermee bezig om dit op te lossen, 

maar dat is niet eenvoudig.  



- Wedstrijdplanning: de wedstrijden worden heel strak ingepland, waardoor er geen 

tijd zit tussen de wedstrijden. Dat is voor ons vervelend, maar ook voor de gasten 

en scheidsrechter. Dit is iets van dit seizoen. Kunnen we kijken naar een andere 

planning voor  het nieuwe seizoen? 

o Er zijn meer teams gaan spelen. de planning zitten compacter. En ze 

beginnen ’s ochtends te laat, dat heeft zijn weerga op de 

middagwedstrijden.  

 

We gaan niet afscheid nemen van teams, maar we kijken of we beter 

kunnen plannen of beter kunnen communiceren over de aanvangstijden. 

Als we afscheid nemen van teams, worden er niet per definitie nieuwe 

teams aangenomen. Daarnaast bekijken we of we bij de jeugd de penalty’s 

na afloop van de wedstrijd op het middenterrein kunnen nemen.  

 

  


