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Het jaar 2019 kenmerkt zich door een tumultueuze start. Na het plotselinge aftreden 
van Henk Klosters eind november 2018 en de perikelen die daar vervolgens op 
volgden moest de club op zoek naar een nieuwe voorzitter. Zwaluw V.F.C. heeft hier 
haar tijd voor genomen, wat mijn inziens goed was/is, maar dit betekende wel dat we 
als nieuw bestuur, inclusief Chris Keijsers als nieuwe voorzitter CVZ,pas op 18 april 
2019 in een buitengewone ALV gekozen zijn en ook pas vanaf deze datum aan de 
slag konden. 
Ik heb de club moeten leren kennen, de club heeft mij moeten leren kennen maar 
onderling als bestuur hebben we ook aan elkaar moeten wennen. Een proces dat tijd 
nodig heeft maar langzaam maar zeker de goede kant op gaat. Ook binnen het 
bestuur. 
Voor mij persoonlijk vind ik het zeer jammer dat een enkeling gemeend heeft mij kort 
na de benoeming verbaal te moeten intimideren. Dit heeft mij aan het twijfelen 
gebracht maar na enkele gesprekken met sommige mensen heb ik besloten dit te 
laten voor wat het is en het algemeen belang van Zwaluw V.F.C. voor te laten gaan. 
Wel jammer dat dit heeft moeten gebeuren. 
 
 
CVZ 
Vanuit het CVZ kunnen we over het jaar 2019 de volgende zaken met jullie delen: 

 Aantal voetballende leden is in 2019 gestaag gestegen. In november hebben 
we ons 1000ste voetballend lid mogen verwelkomen 

 2 trainers hebben deelgenomen aan de opleiding UEFA C Jeugd, 10 trainers 
aan de opleiding pupillentrainer en 12 trainers aan de KNVB-opleiding 
Jeugdvoetbal Trainer Coach 

 Al onze hoogste selectieteams spelen allemaal in de Hoofdklasse. Doel is nog 
steeds met verschillende jeugdelftallen te promoveren naar Divisie 

 Ons 1ste elftal heeft zich in het seizoen 2018/2019 te nauwer nood weten te 
handhaven in de 3de klasse, het seizoen 2019/2020 kent gelukkig een 
vliegende start. Doel voor ons 1ste elftal is structureel 2de klasse te gaan 
voetballen met spelers uit de eigen jeugdopleiding 

 De aanstelling van een Hoofd Jeugd Opleiding is in het jaar 2019 niet van de 
grond gekomen in verband met de hoge financiele lasten die hiermee gepaard 
gingen. Dit punt is echter niet van de agenda 

 Scouting is nieuw leven ingeblazen. Voor onze jeugd tot <12 vult Mark 
Latupeirissa hier een belangrijke rol in 

 Onze club bestond dit seizoen uit: 
- 5 zaterdag senioren teams 
- 7 zondag senioren teams 
- 63 jeugdteams waaronder 8 meisjesteams 
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 Er zijn circa 890 competitie- en bekerwedstrijden thuis afgewerkt en daarnaast 

nog 21 miniwedstrijden en circa 230 vriendschappelijke wedstrijden 
 Uitbreiding coordinatoren voor het meisjes/damesvoetbal, secretariaat loopt 

redelijk ook hierbij steeds meer aanmeldingen 
 Vele kampioenen bij de jeugd met in het oog springend JO11-1 die 

Nederlands kampioen zijn geworden 
 Meisjes/damesvoetbal is niet meer weg te denken binnen onze club. 

Ledenaantal voor deze groep is wederom toegenomen tot zo’n 160 speelsters 
 Deelname aan het KNVB Ontwikkelingsprogramma meisjes/damesvoetbal 
 Afscheid Erik Miltenburg en Hans Gilhaus 
 Introductie Walking Voetbal 

 
 
SPONSORCOMMISSIE 
Vanuit de sponsorcommissie kunnen we over het jaar 2019 het volgende 
rapporteren: 

 Zomer 2018: versterking/uitbreiding commissie 
 Sindsdien enorme groei aantal sponsoren, te weten: 

- 45 nieuwe bordsponsors 
- 18 nieuwe doeksponsoren 
- Diverse shirt- en tassensponsoren 
- Allen voor minimaal 3 jaar vastgeld 

 Alle bestaande bordsponsoren zijn behouden en hebben contract verlengd 
 Resultaat m.i.v. seizoen 2019/2020: stijging met ruim € 17.500,- excl. Kleiding-

en hoofdsponsor 
 Voor aanvang seizoen 2020/2021 commissie actief op zoek naar nieuwe 

hoofdsponsor, activiteiten hiervoor zijn in volle gang 
 Bestuur is thans bezig sponsorinkomsten aan diverse geledingen binnen de 

club toe te kennen. Ten denken hierbij valt aan: jeugd, senioren en 
nieuwbouw. Nader info hierover volgt 

 Dank aan Wilbert van Laarhoven. Wilbert heeft zich teruggetrokken uit 
sponsorcommissie om zich nog meer te kunnen richten op CVZ 

 
 
FINANCIEEL 
De penningmeester, Ruben, meldt ons het volgende: 

 De club is onverminderd financieel gezond maar in het verslagjaar 2018/2019 
leiden de al jaren gesignaleerde trends voor het eerst in jaren tot een negatief 
resultaat 
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 Belangrijkste oorzaken: energiekosten, kosten advisering nieuwbouw 2018 en 

kosten 25 nieuwe sponsorborden 
 Liquide middelen 30-06-2019 (gecorrigeerd) € 153.062,- 
 Voorziening nieuwbouw 30-06-2019 € 92.513,- 
 Ondernomen acties t.b.v. toekomst: 

- Inzet vrijwilligers bardiensten waardoor minder personeelskosten 
- Indexatie prijzen kantine 
- Sponsorinkomsten zullen sterk toenemen 

 
 
ALGEMENE ZAKEN 
Algemene zaken deelt de volgende informatie: 

 2018/2019: samenwerking met coordinator kinderarmoede opgestart 
 Commissie veiligsportklimaat is onverminderd druk bezig met het begeleiden 

van trainers, leiders en supporters om een positieve omgeving te ontwikkelen 
waarin iedereen op een voor hem of haar fijne en juiste manier bij ons kan 
voetballen 

 Prima dag van de sportiviteit 
 Commissie Algemene Zaken met haar diverse geledingen gaat zich nog meer 

richten op haar vindbaarheid en bereikbaarheid 
 Jos van Ham in januari 2019 uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. Who is 

next?? 
 
 
KANTINECOMMISSIE/EVENEMENTEN 

 Wederom veel evenementen georganiseerd, zoals: 
- Darttoernooi  : John en Sylvia pennings 
- Voetbalquiz  : heren van Rooij 
- Beachsoccertoernooi : Bart vd Water en commissie 
- Zeskamp   : Bart vd Water en commissie 
- Oktoberfest  :  Bart vd Water/Gijs Oskam 
- Trainingskamp  : Julian van Laarhoven & Jesper van Werken 
- Schoolvoetbal  : Bart vd Water/Gijs Oskam 
- Sinterklaas  :  Gijs Oskam 
- Vrijwilligersavond : Bart vd Water en Gijs Oskam 

 Ter besparing kosten is vanaf dit seizoen ingezet op de inzet van vrijwilligers 
voor bar- en keukendiensten 
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NIEUWBOUW 
Voor wat betreft de nieuwbouw van de accommodatie van Zwaluw V.F.C. hebben we 
inmiddels aan akkoord bereikt met zowel de leden (buitengewone ALV 28 november 
2019) en gemeente Vught. 

 Mei 2019 heropening gesprekken gemeente 
 Juli 2019 samenwerkingsovereenkomst gemeente Vught: subsidie gemeente 

Vught 1.7 Mio, maximale financiering Zwaluw V.F.C. 1 Mio 
 November 2019 addendum op samenwerkingsovereenkomst met College 

B&W: financiering bij BNG met garantstelling gemeente Vught en 
bouwheerschap naar Zwaluw V.F.C. 

 28-11-2019: ALV Zwaluw V.F.C. akkoord 
 12-12-2019 gemeenteraad Vught unaniem akkoord 

 


