Algemene Ledenvergadering (ALV) Zwaluw VFC d.d. 16 dec 2015
Presentielijst gaat rond. Als bijlage bij dit verslag is een lijst van de aanwezigen opgenomen.
Aanwezig namens het bestuur: Henk Klösters (henk), Hein Oerlemans (hein), Carola Ouwerkerk
(carola) en Ger Buiting (ger), tevens samensteller van dit verslag.
1.Opening
De vergadering wordt om 20:00uur door de voorzitter geopend met 1 minuut stilte voor de 2 overleden
ereleden Toon Boers en Harrie van Vught.
2.Mededelingen
Op verzoek van Bart vd Water is het agendapunt 9. Reservering accommodatie voor agendapunt 7.
Vaststelling van de begroting behandeld
3.Verslag ALV 17dec2014
Dit verslag is zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
4.Ingekomen en uitgaande stukken
Henk informeert de vergadering over de communicatie met de gemeente Vught.
Uitgaand: geen, die voor deze vergadering van belang zijn.
Inkomend: Henk informeert de vergadering dat mails van leden worden behandeld als ingekomen
stukken in bestuursvergaderingen. Er zijn geen specifieke inkomende stukken, die voor deze ALV van
belang zijn.
5.Jaarverslag 2014-2015
Dit verslag is voorgelezen door Henk.
Bij agendapunt 10. Nieuwe organisatiestructuur komt het voorstel om te komen tot een nieuw
organogram ter sprake.
Op verzoek van Peter Beset komt er een aanvulling inzake het zomeravondvoetbaltoernooi, actie
bestuur
6.Financiële verantwoording 2014-2015 en verslag kascommissie
De financiële huishouding over het seizoen 2014-2015 wordt door Hein aan de hand van een
presentatie op het scherm verantwoord. Tevens is de balans en resultatenrekening aan alle
aanwezigen op papier uitgereikt.
Met name zijn de volgende punten nader toegelicht:
-Liquiditeitsoverschot, -Hogere contributie opbrengsten, -Sponsorgelden, -Hogere Kantine inkomsten,
-Hogere Personeelskosten, -Hogere Kantinekosten en Toevoeging aan de reserve.
Voorstel is om de Voorziening te bewaren voor bouw- en onderhoud accommodatie en het 90 jarig
bestaan. Op het Clubhuis is ruimschoots afgeschreven, waardoor het vermogen sterk gedaald is.
Kascommissie bestaande uit Wil v.Dun en Kees de Graauw is akkoord met het gevoerde financiële
beleid. Het verslag wordt voorgelezen door Wil v.Dun en overhandigd aan het bestuur.
Bestuur is decharge verleend door de vergadering middels een applaus.
7.Vaststelling van de begroting 2015-2016
De begroting over het seizoen 2015-2016 wordt door Hein aan de hand van een presentatie op het
scherm getoond. Tevens is deze begroting aan alle aanwezigen op papier uitgereikt.
Met name zijn de volgende punten nader toegelicht:
-Opbrengsten lager dan in seizoen 2014-2015 door lagere contributies en sponsorgelden, wegvallen
verhuur opbrengst, -Door geen toevoeging aan de reserve zijn de kosten, ondanks hogere
personeelskosten, hogere huur en hogere wedstrijdkosten, lager dan in seizoen 2014-2015.
Frank Lakerveld vraagt waar de penalty van het niet draaien van vrijwilligersdiensten blijft? Bestuur: er
komen te weinig vrijwilligers om bardiensten te draaien. De 30 euro verhoging komt ten goede aan het
resultaat maar is niet toereikend om de extra personeelskosten te kunnen betalen.
Begroting is goedgekeurd door de vergadering.

8.Benoeming kascommissie
De nieuwe kascommissie bestaat uit: Wil v.Dun en Kees de Graauw. Er is geen reserve benoemd.
Vergadering is hiermee akkoord gegaan.
9.Reservering uitbreiding accommodatie voor punt 7. Vaststelling van de begroting besproken.
Gemeente gaat integraal sportpark Bergenshuizen aanpakken inclusief huurharmonisatie. Bestuur zet
e
zich er voor in dat de gemeente onze aanvraag voor een 2 kunstgrasveld loskoppelt van de
huurharmonisatie. Onderhandelingen met de gemeente lopen daarover.
Verbetering p-plaatsen en toegangsweg start in Maart16.
Wat Zwaluw VFC hier zelf in kan bijdragen is bij de gemeente nog niet te sprake gebracht.
De hoogte van de huur die Zwaluw VFC aan de gemeente Vught betaald is niet in lijn hetgeen Real
Lunet betaald. Gemeente is van mening dat dit in lijn gebracht dient te worden. Bestuur wil gaan
uitzoeken welke afspraken er in het verleden met de gemeente gemaakt zijn op het moment dat wij
verhuisden van de Heun naar de huidige locatie. Bestuur vraagt om leden evt. stukken uit die tijd aan
te leveren. Mocht de Gemeente hun standpunt in deze handhaven dan zal een contributieverhoging
niet meer te vermijden zijn. Bestuur zal hier indien nodig op termijn met een voorstel komen.
Gemeente heeft ingestoken dat uitbreiding van de accommodatie door hen betaald zal worden, maar
dat daardoor huurprijs verhoogd zal worden.
Peter Beset stelt dat reeds in 2007 door een overkoepelende organisatie van de gemeente is
vastgesteld dat er een tekort aan velden en kleedaccomodatie is. Hier moeten stukken van zijn.
Verder komt vanuit de vergadering de opmerking dat Berry vd W hier meer van zal weten.
Stef Toenbreker heeft in zijn bestuurtijd een inventarisatie gemaakt van de huurprijzen bij andere
verenigingen. Gemeente heeft toen lagere huur berekend i.c.m. een lagere subsidieregeling voor
jeugdleden. De verhouding senioren/jeugd is bij Real Lunet anders dan bij ons. Dit kan als argument
richting gemeente gebruikt worden. De term gedoogbeleid wordt ook genoemd. Verhoging van de
huur mag van de gemeente in 8 jaar uitgesmeerd worden. Dit punt wordt afgesloten met de opmerking
dat we het voorstel van de gemeente afwachten.
Vanwege tekort aan vermogen (wattage) is de uitbreiding van de verlichting nog niet gerealiseerd.
10.Nieuwe organisatiestructuur
Tijdens de vorige ALV is de toezegging gedaan het organogram aan te passen. Hiervoor is een
werkgroep samengesteld, bestaande uit: Bart vd Water, Leon v. Ekeren, Mark Hugers en namens het
bestuur Ger Buiting.
Het voorstel met de nieuwe organisatiestructuur is gepresenteerd door Leon v.Ekeren. Het voorstel is
gebaseerd op door het bestuur gestelde doelen: -duidelijkheid verschaffen, -betere communicatie en een groter draagvlak binnen de vereniging creëren.
Bestuur bestaat uit 7 leden: Voorzitter, Penningmeester, Secretaris (vacant), Facilitaire zaken,
Vrijwilligersbeleid (vacant), Voetbalzaken (vacant) en Marketing en Communicatie.
Met name binnen het voetbaltechnisch gedeelte zitten de veranderingen; de voormalige Technische
Commissie, het Jeugdbestuur en de Seniorencommissie zijn samengevoegd.
Het is de bedoeling dat vanuit dit organogram het voetbaltechnisch beleidsplan geschreven wordt en
dat er per functie een profiel geschreven wordt. Aan de vergadering wordt gevraagd om met de
gepresenteerde wijziging van de organisatiestructuur in te stemmen.
Vragen uit de vergadering: Robert Bron waarom speciale commissies in het midden? Bestuur: deze
staat in het midden om dat er bij iedere commissie een bestuurslid aanwezig dient te zijn.
Michel Luijsterburg vraagt aan wie evt. vragen gesteld kunnen worden. Bestuur geeft aan dat Michel
benaderd zal worden. Vergadering vraagt om functies die reeds ingevuld zijn ook op site bij het
organogram weer te geven. Compliment van Frans de Laat over de voorgestelde aanpak en dit
organogram. Schrijven van Anton v.Hoof voorgelezen door Henk.
11.Clubhuisbezetting
Doel is nog steeds om ons clubhuis zoveel mogelijk open te stellen.
Hein en Hein treden medio 2016 terug. Oplossing is nog niet gevonden.
12.Verkiezing bestuursleden
In goed overleg is afscheid genomen van Jeugdvoorzitter Lucien Smit.
Pim Beekman is teruggetreden uit bestuur als TC vertegenwoordiger.
Eus Gordon wordt door bestuur voorgesteld als nieuw bestuurslid Voetbalzaken. Vergadering is
akkoord.

Frank Paijmans wordt door bestuur voorgesteld als aspirant nieuw bestuurslid Alg.zaken. Vergadering
is akkoord.
Er wordt inmiddels gesproken met een kandidaat secretaris.
Henk Klösters is aftredend als voorzitter en stelt zich herkiesbaar. Vergadering is akkoord. Er zijn
geen tegenkandidaten.
13. Rondvraag
Bestuur: Wijziging contributie berekening. Voorstel vanuit het bestuur om geen reductie meer te
verlenen op contributies bij blessures, tijdelijke en beperkte lidmaatschappen. Uitgangspunt is een
volledig lidmaatschap waarbij we het fenomeen “reserve speler” niet meer hanteren. De vergadering
gaat akkoord met de toevoeging dat alleen bij aantoonbare afwezigheid wegens stage a.g.v. studie
een reductie wordt verleend.
Stef v.Berkel: Is Hein als clubhuisbeheerder te behouden voor Zwaluw VFC?
Wim v.Antwerpen: -Stopt Hein deels of alleen als complexbeheerder? Bestuur: aan invulling als
complexbeheerder is nog geen invulling gegeven, dus Hein is alleen bezig om clubhuis te runnen.
Hein stopt aan het einde van het lopende seizoen.
-Bij voetbalplaatjes actie is toegezegd om Pannaveld aan te leggen. Hoe staat het daarmee? Bestuur:
bij definitief invulling en structurering accommodatie wordt bekeken of pannaveld inpasbaar is. -Twee
trainers bij A1, terwijl A2 in het begin geen trainer had? Jean-Pau Kiriwenno: aanstelling Wil Spierings
is door voormalige TC gedaan en later is Paul Beekmans teruggekomen met verzoek A1 te mogen
trainen. Wil Spierings geeft aan dat afspraken met TC gemaakt zijn dat hij A1 zou gaan trainen.
Rein Postema is teleurgesteld dat er op begrafenis van ereleden geen erehaag was.
Jean-Paul Kiriwenno: wordt functie van complexbeheerder en clubhuisbeheerder uit elkaar getrokken?
Bestuur denkt hierover na.
Kees de Graauw:, fenomeen de gezonde kantine. In hoeverre kunnen wij hier iets mee doen? Bestuur
neemt dit in overweging.
Jack v.Rijs, prima organogram. Onrust die is ontstaan is veroorzaakt door miscommunicatie.
Waardoor meerdere mensen teruggetreden zijn. Binnen Zwaluw VFC lopen kundige trainers rond.
Waarom voetbalschool door Jos v.Herpen en niet door eigen trainers? Bestuur licht toe dat Jos
v.Herpen alleen onze accommodatie huurt.
Rein Postema, traditioneel als laatste, bedankt het bestuur en verwelkomt de nieuwe bestuursleden.
Pim Beekman wordt met een bos bloemen bedankt voor zijn inzet.
14.Sluiting
Henk sluit om kwart voor 11 de vergadering.

