
 

Voetballen bij AVV 
Swift.  

Hartelijk welkom. U / Uw kind staat op het punt om lid te worden bij de Amsterdamse 
Voetbalvereniging Swift. Misschien via de instroom en de JuniorLeague, maar het is 
ook mogelijk dat u/uw kind een ‘zij-instromer’ is.  

Lid worden bij onze club is voor de meeste voetballers een wens die uitkomt. Niet 
alleen hebben we beperkte mogelijkheden om nieuwe leden toe te laten omdat we 
maar drie velden hebben, maar ook de grote toestroom noopt ons tot beperkte 
toelating.  

Gelukkig willen velen lid worden van een “nette” voetbalclub op één van de 
mooiste voetbalplekken in Amsterdam.  

Om de instroom van nieuwe leden zo goed mogelijk te laten verlopen informeren wij u 
met dit document over de rechten en plichten die behoren bij het lidmaatschap. Na 
lezing en nadat u akkoord gaat met de spelregels van het lidmaatschap van AVV Swift, 
kunt u ons laten weten dat u een lidmaatschap wilt aangaan. U wordt dat vervolgens 
uitgenodigd voor een ‘nieuwe ledenbijeenkomst’ of een persoonlijk gesprek waarin we 
vragen en opmerkingen kunnen beantwoorden. Na dit gesprek beslist de commissie 
“nieuwe leden” of het lidmaatschap akkoord is. Lees daarom aandachtig de bijlage van 
deze brief.  

Hopelijk mag ik u binnenkort verwelkomen als nieuw 
lid.  

Met vriendelijk groeten,  

Ruud Karsdorp 



 

Voorzitter AVV Swift  

www.avvswift.nl  

In deze uitleg wordt regelmatig verwezen naar onze website. De reden daarvan ligt 
bij het gegeven dat de website altijd zo actueel mogelijk wordt gehouden. 
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1. Organisatie  

AVV Swift wordt draaiend gehouden door vrijwilligers. Van bestuur tot leiders worden 
de functies ingevuld door spelers/ouders die graag een extra steentje willen bijdragen . 
Naast deze vrijwilligersfuncties zijn er een aantal betaalde functies, o.a. trainers van 
selectieteams en taken die het niveau van vrijwilligerswerk overstijgen. Voor meer 
informatie zie:  

Bestuur: https://www.avvswift.nl/226/bestuur/  

Jeugdcommissie: https://www.avvswift.nl/523/jeugdcommissie/  

2. Huishoudelijk reglement.  

We verwachten van onze leden dat ze zich bij Swift en bij andere verenigingen goed 
gedragen. Daarvoor zijn spelregels nodig om iedereen duidelijkheid te verschaffen. Zij 
gelden voor de spelers, trainers maar ook voor de begeleiders van onze teams.  

Zie verder: https://www.avvswift.nl/1269/regelsenstatuten/ 

3.Statuten  

De statuten beschrijven de rechten en plichten voor leden en het bestuur. Op 16 
oktober 2009 zijn de statuten voor het laatst herzien. In het bijgevoegde document 
zijn de huidige statuten te lezen.  

https://www.avvswift.nl/1269/regelsenstatuten/ 

4.Accommodatie  

https://www.avvswift.nl/1269/regelsenstatuten/
https://www.avvswift.nl/1269/regelsenstatuten/


 

AVV Swift heeft de beschikking over drie kunstgrasvelden en een prachtige 
accommodatie.  

https://www.avvswift.nl/237/accommodatie/  

5.Contributie  

Het lidmaatschap loopt gelijk met het boekjaar van de vereniging: 1 juli tot en met 30 
juni. De contributie dient vooraf betaald te worden. Niet betaald is ook niet voetballen 
en het inschakelen van een incassobureau. Incassokosten worden op het lid 
verhaald.  

De contributiebedragen zijn:  

Zie https://www.avvswift.nl/242/contributie/  

Voor de contributie wordt gebruikgemaakt van een incasso (team-betalingen zoals bij 
de senioren zijn daarvan uitgesloten)  

6.Nieuwbouw Bijdrage.  

Om de financiering van dit gebouw rond te krijgen heeft Het Bestuur besloten tot een 
eenmalige extra bijdrage van de leden. Ook de nieuwe leden wordt gevraagd hieraan bij 
te dragen.  

Uitleg van de regeling staat op: 
https://www.avvswift.nl/602/nieuwbouwbijdrage/ 

7.Vrijwilligerswerk.  

Zoals eerder vermeld kan AVV Swift alleen bestaan door de bijdrage van ieder lid. 
Daarom verplichten we ieder lid om deze belofte ook te onderteken op het 
aanmeldingsformulier.  

Binnen Swift zijn er allerlei vrijwilligerstaken en kunnen in overleg met de leiding en/of 
team worden ingevuld. De minimale inzet per lid (of ouder) is 5 uur per seizoen.  
Voorbeelden van vrijwilligerstaken zijn: Doeltjes neerzetten en opruimen (bij de 

https://www.avvswift.nl/602/nieuwbouwbijdrage/


 

jongste jeugd), Bardiensten, Wedstrijddienst, lid van een commissie, leider/trainer van 
team, maar ook specifieke kennis kan een bijdrage leveren bijv. advocatuur, 
technische kennis, financiële kennis. Bij het aanmeldingsformulier kan men dit 
aangeven.  

8.Kleding  

Het Swift-tenue bestaat uit een wit voetbalshirt, navy-blauw short en navy-blauwe 
voetbalkousen. Het reserveshirt heeft de navy-blauwe kleur, dat je bij thuiswedstrijden 
altijd bij je moet hebben.  

Iedere speler behoort in het officiële tenue (shirt, broek en kousen) te spelen. De 
officiële wedstrijd- en trainingskleding van de club zijn verkrijgbaar via Voetbalshop.nl. 
De materialen zijn met 15% korting beschikbaar. Geregeld zijn er acties met extra 
korting, zoals bijvoorbeeld voorafgaand / bij de start van het nieuwe seizoen. 

Houd daarvoor de website in de gaten. 

Een aantal selectieteams heeft een sponsor voor de tenues. Een trainingspak of -jas is 
handig als het wat kouder wordt. Iedereen mag zelf weten hoe het trainingspak eruit 
ziet, al heeft de voorkeur om het Swift trainingspak te dragen. Bij de training mag 
iedereen zelf weten wat er wordt gedragen. In de webshop vind je ook speciale 
trainingskleding.  

Bij kil weer is een trainingspak prettig om mee te nemen. Na elke training en wedstrijd 
(uit en thuis) wordt de speler geacht te gaan douchen. Het is dus raadzaam om altijd 
een handdoek, zeep en badslippers mee te nemen. Wij vinden douchen met 
badslippers erg belangrijk vanwege de hygiëne.  

Elk lid heeft uiteraard ook voetbalschoenen nodig. Het is vooral belangrijk dat deze 
lekker zitten. Het hoeven geen dure merkschoenen te zijn. Bij de wedstrijden en de 
trainingen zijn scheenbeschermers verplicht.  

https://www.voetbalshop.nl/verenigingen/avv-swift.html 

9.Website  

https://www.voetbalshop.nl/verenigingen/avv-swift.html


 

De website van AVV Swift vormt een belangrijk communicatieplatform voor de gehele 
vereniging. De site is opgebouwd vanuit de eindgebruiker en we hebben getracht om de 
site gebruiksvriendelijk, volledig, betrouwbaar en voor iedere doelgroep toegankelijk te 
maken.  

Het belangrijkste voor een goede website is dat de informatie up-to-date is. Daarvoor 
zijn wij afhankelijk van alle leden. Iedereen kan een bijdrage aanleveren, of je nu speler 
bent of begeleider.  

Tevens beheert de websitecommissie voor de vereniging het videokanaal Youtube, de 
Facebook pagina en verstuurt het namens het Bestuur e-mailings naar alle leden.  

Websitecommissie: website@avvswift.nl 

 

Meer info: Video die ieder (toekomstig) lid moet zien.  

http://www.youtube.com/watch?v=kof9G0coMSo&list=PL33A496A43E910750&inde
x=7  

 

10.Vergaderingen  

AVV Swift kent diverse informatie/inspraak mogelijkheden:  

Algemeen: 2 maal per jaar de Algemene Leden Vergadering  

Senioren: Overleg van vertegenwoordigers Niet-selectieleden binnen “Ons Swift”.  

Jeugd: “Witte Rookdag” informatiedag voor het nieuwe seizoen medio juni en 
Winterstop overleg.  



 

11 Verantwoordelijkheden 

Als uw kind bij AVV Swift komt voetballen en moet u zich realiseren dat wij geen 
oppasdienst zijn. Kinderen die niet in staat zijn zichzelf te redden moeten altijd 
vergezeld zijn van een ouder/verzorger.  
Mocht er iets gebeuren met uw kind dan kunnen wij onmogelijk de rest van de 
kinderen achterlaten en met uw kind naar een hulpinstantie gaan.  

Dus ook voor oudere kinderen geldt dat in geval van nood u zelf beschikbaar dient te 
zijn.  

12. Klachtencommissie 

Soms zijn er vervelende situaties op / rond het veld die een formele afhandeling 
vereisen. Daartoe is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de 
Klachtencommissie. 

https://www.avvswift.nl/712/klachtencommissie/ 
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