
 
 

Notulen Algemene ledenvergadering Zwaluw V.F.C.  
woensdag 13 december 2017  

 
 
Aanwezig: Peter Beset, Martin Vissers, Bert van Santvoort, Pieter-Jan Bekkers, Rein Postema, Hein 
Oerlemans, Marc van Santvoort, Gijs Oskam, Jan Schouten, John Pennings, Willem Imthorn, Marcel 
Balm, Djelany Balm, Toon van der Sluijs, Stef van Berkel, Jesper vd Werken, Jeroen van der Meer, 
Lisette van Driel, Eric Miltenburg, Peter Heessels, Geert Maarten Vriens, Wilbert van Laarhoven, Erwin 
Kloppenburg, Kees de Graauw, Loes van der Sluijs, Barry Beckers, Stef Toenbreker, Henk Klösters, 
Ruben Baijens, Eus Gordon, Erwin Kloppenburg, Carola Traa, Bart van de Water, Wendy Bekkers           
Afwezig met kennisgeving: Berry van de Water, Bert Wisman, Mark Hugers, Tom Brekelmans, 
Mariska Zonneveld, Frank Paijmans 
 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20:05. We nemen een moment hen te herdenken die onze 
vereniging ontvallen zijn. Er zijn 34 leden aanwezig, inclusief het bestuur. 
 

2. Mededelingen 
Leden die niet aanwezig kunnen zijn en zich hebben afgemeld, worden genoemd. 
 

3. Vaststellen van de notulen van de vorige ALVs. 
De notulen van de vorige ledenvergadering gehouden op 14 december 2016 en de bijzondere 
algemene ledenvergadering gehouden op 22 maart 2017 worden zonder commentaar aangenomen 
door de aanwezige leden. 
 

4. Ingekomen en uitgaande stukken. 
Er worden geen inkomende of uitgaande stukken specifiek genoemd. 
 

5. Jaarverslag 2016/2017  
De voorzitter leest het jaarverslag voor aan de aanwezige leden. Geen vragen na afloop. Het verslag 
is na vaststelling terug te lezen op de site. De voorzitter geeft aan dat reageren op en later tijdstip is 
toegestaan. 
 

6. Financiële verantwoording 2016/2017 en verslag kascommissie. 
De club staat er financieel goed voor: 

• Resultaat seizoen 2016/2017 positief: € 2.130,- 

• Liquiditeitspositie verder versterkt 

• Overige opbrengsten en kosten redelijk in lijn met begroting en historische cijfers 

• Minder onderhoud dan begroot 

• Omzet kantine omhoog, inkoopkosten omlaag (ondanks extra kosten verbouwing) 
  



Verslaglegging kascommissie. 
Wil van Dun vertelt: “De kascontrolecommissie heeft inzage gehad in alle financiële stukken. 
Penningmeester heeft alle vragen naar tevredenheid beantwoord en de commissie heeft 
vastgesteld dat de financiële verslaglegging een goed beeld geeft. “ 

 
7. Vaststelling van de begroting 2017/2018. 

De penningmeester licht de begroting toe.  

• De begroting sluit met een positief saldo van €11.475,- 

• Geplande investeringen / uitgaven groter dan € 5.000 in 2017/2018: 
➢ Ballenrekken 
➢ Nieuwe goals en ballen 
➢ Kledingplan 

• Club gaat voor gemeente Vught plannen ontwikkelen en is van plan deze onkosten terug te 
halen. Aanwezigen zijn van mening dat er een bovengrens moet zijn aan de hoogte van deze 
onkosten. De penningmeester stelt € 15.000 voor als grens; wordt deze grens overschreden, 
dan dient het bestuur een ALV uit te schrijven. De leden gaan akkoord. 

Vraag CL*: Zijn de contributies allemaal binnen?  
Antwoord PM*: Ja. Voor dit seizoen nog een  
tiental wanbetalers. 
Vraag CL: Heeft de hoogte van de subsidie te maken met groeiende aantal jeugdleden?  
Antwoord PM: Gedeeltelijk. De subsidie per lid is hoger dan voorgaand seizoen. 
Vraag CL: Wat is cash out?  
Antwoord PM: Sponsoring Van Helvoort is verrekend met kosten  
kledingplan. Het is letterlijk ‘uitgegeven geld’. 

• Begroting 2017/2018 wordt goedgekeurd door de aanwezige leden. 
  
 

8. Benoeming kascommissie 2017/2018:  
Wil van Dun geeft de controle na 3 keer niet meer te mogen uitvoeren. Geert Maarten Vriens en 
Naomi van Grinsven doen de controle volgend seizoen.  
 
 

9. Stand van zaken onderhandelingen Zwaluw V.F.C. met Gemeente Vught 
Voorwaarden van gemeente Vught zijn opgetekend in een brief, via e-mail ontvangen door bestuur 
op 12 december 2017. Hierin wordt gesteld dat de vereniging dient te reageren voor 22 december 
2017.  
Het uitgewerkte accommodatieplan dient uiterlijk 1 mei 2018 ingediend te zijn bij gemeente Vught 
en dient inzicht te geven in: 

➢ Investering: Het gaat hierbij om de totale omvang van de investering, een meerjarige 
liquiditeitsplanning voor de bouw die is onderbouwd met offertes en inzicht in de 
eventueel noodzakelijke instandhoudingsinvesteringen tot het moment van 
opleveren van de nieuwe accommodatie. 

➢ Financiering: Dit betreft de opbouw van de financiering, het overleggen van een 
bankgarantie ter hoogte van het te financieren bedrag en inzicht in de hoogte van de 
bijdrage van de gemeente inzake de kleedaccommodatie. 

➢ Exploitatie: Het gaat hierbij om een meerjarenonderhoudsplanning voor minimaal 
dertig jaar en inzicht in het effect van de investering op de meerjarenexploitatie. Er 
dient volledig inzicht gegeven te worden in de huidige en toekomstige exploitatie. 

➢ Juridisch: Dit betreft een weergave van de eventuele zakelijke rechten die gevestigd 
dienen te worden en inzicht in de gewenste eigendomsverhoudingen. Verder dient 
duidelijk te zijn welke vergunningen noodzakelijk zijn voor de realisatie van uw 



accommodatieplan en de activiteiten die u wenst te ontplooien. Ook dient 
inzichtelijk te zijn in hoeverre uw accommodatieplan past binnen het 
bestemmingsplan. Uiteraard kan hiervoor afstemming plaatsvinden met onze 
afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. 

➢ Projectplanning: Dit betreft een duidelijke weergave van het gewenste resultaat, 
voorzien van een realistische planning, met daarin opgenomen de eventuele fasering 
van de bouwwerkzaamheden. Ook dient duidelijk te zijn op welke wijze en door wie 
de bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd en waar per onderdeel de 
verantwoordelijkheden liggen. 

• Samenwerking lijkt momenteel ver te zoeken. Politieke partijen van Vught zijn overwegend 
positief. 

Vraag CL (aanwezig geweest bij alle raadsvergaderingen): Raad spreekt enkel over 
kleedaccommodatie. Niemand vraagt zich af of er meer nodig is daarbij. Er moet meer duidelijkheid 
komen over wat we nodig hebben en dat betreft niet alleen kleedlokalen. KNVB heeft netjes 
uiteengezet wat er nodig is.  
Antwoord VZ*: Alles wat bij voetbal hoort, faciliteert de gemeente en is gerelateerd aan de huur die 
de gemeente heft. Wij betalen nu zo’n € 14.000 per jaar en dat bedrag loopt de komende jaren op 
tot een uiteindelijk bedrag van € 38.000. Er is gesproken over 8 lokalen ipv de benodigde 10 
bijvoorbeeld. Het vooruitzicht is echter dat we vooruit kunnen. 
Vraag CL: Ze hebben destijds een berekening gemaakt van € 500.000 waarmee ze dachten van 
Zwaluw V.F.C. af te zijn.  
Antwoord VZ: We gaan subsidie vragen bij de provincie; ons uitgangspunt is duurzaamheid en daar is 
veel geld voor te krijgen. 
Vraag CL: Is DAW Schaijk te vergelijken en wat kostte dat?  
Antwoord VZ: € 1.600.000,-.  Zwaluw V.F.C. kan zelfs een stap verder. De voorzitter verheugt zich op 
het nieuwe college en het verkiezingsprogramma; de club wordt momenteel niet beloond voor alle 
inspanningen. 
Vraag CL: Ik heb moeite met die brief en de professionaliteit terwijl ze weten dat er een 
voetbalvereniging gerund door vrijwilligers. We worden al 40 jaar besodemieterd. De commissie stelt 
de stomste vragen wat betekent dat ze zich niet fatsoenlijk hebben ingelezen.  
Antwoord VZ: Een bestuurslid heeft voorgesteld te lobbyen; we moeten meer investeren in de 
raadsleden. 
Opmerking CL: Vroeger hebben we wel eens een aantal raadsleden uitgenodigd op zaterdagochtend 
en dat leek toen de boel versneld te hebben. Al kun je alleen maar wat laten zien of van gedachten 
wisselen.  
 

10. Verkiezing bestuursleden conform het huidige schema van aftreden:  
Aftredend en niet herkiesbaar: secretaris Wendy Bekkers.  
De leden vragen om uitleg. Zij geeft daarop aan niet afdoende te kunnen voldoen aan het 
functieprofiel en graag plaats te willen maken voor iemand met meer bestuurlijke ervaring en dito 
kennis. Zij blijft anderszins actief voor de vereniging. Het bestuur gaat op zoek naar een nieuwe 
secretaris. 
 

11. Rondvraag.   

• Zwaluw V.F.C. rookvrij maken. Dit wordt gefaseerd ingevoerd, dus nog niet per 1 januari 
2018. Eerst zullen rookzones worden gecreëerd. De stap erna is een volledig rookvrij 
sportpark.  

• Vraag CL: We missen een standenlijst en een scorebord. We hebben bij de opening destijds 
een lijst van sponsor Nieuwkoop gekregen maar die is weg. Kunnen we iets terughangen? 
Met behulp van sponsoring? Of digitaal via Sportlink bijvoorbeeld op de tv in het clubhuis? Is 
dat te regelen in de winterstop zodat we per 7 januari met een nieuw systeem van start 
kunnen?  



Antwoord BL*: Commissie ICT kijkt naar ander systeem met ingang van het nieuwe seizoen; 
we moeten nu niet meer investeren in een nieuwe module (600,-) van het huidige systeem.   

• Vraag CL: Hoe kom ik achter de uitslag van de zondagmiddagwedstrijden?  
Antwoord BL: Voetbal.nl. Hierop kun je zelfs tussenstanden zien. 

 
12. Sluiting 

De voorzitter sluit deze algemene ledenvergadering om 21:48 uur 
 
 
 
* 
CL:  clublid 
PM:  penningmeester 
VZ:  voorzitter 
BL:  bestuurslid 


