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Algemeen. 
Momenteel hebben we 991 voetballende leden waarvan 790 jeugdleden. Daarnaast zijn er 245 niet-
voetballende leden (vrijwilligers) en 22 niet spelende leden. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst zijn de 
daarbij behorende Zwaluwspelden uitgereikt aan Bert van Santvoort, Rob Gevers, Hans van de 
Heijden, Mark van Rooij, Joost van Rooij en Peter Nijland. 
Na een intensieve inwerkperiode heeft Harriët Oerlemans de ledenadministratie overgedragen aan  
Kees de Grauw.  Eveneens na ruim zes jaar is onze penningmeester Hein Oerlemans gestopt en in juli 
vervangen door Ruben Baijens. Heel veel dank voor de tomeloze inzet van Hein en Harriët. Tevens is 
afscheid genomen van Ger Buiting. Wendy Bekkers is in december aangetreden als onze nieuwe 
secretaris en sinds maart dit jaar wordt de vacature vrijwilligerszaken  door Bart van de Water 
ingevuld. Erwin Kloppenburg is het bestuur komen versterken als facilitair manager. 
 
In het begin van het seizoen 2016-2017 zag het er nog niet naar uit dat er een tweede kunstgrasveld 
zou worden aangelegd. In onze algemene ledenvergadering van april 2016 werd besloten om de 
voorgelegde huurverhoging niet zonder meer te accepteren. Vervolgens  besloot de gemeente om 
het proces van aanleg van een kunstgrasveld stop te zetten. Het bestuur van Zwaluw V.F.C. heeft 
daarop een advocaat ingeschakeld om het besluit aan te vechten. Na diverse gesprekken met de 
gemeente is er uiteindelijk overeenstemming bereikt om te komen met een globaal plan van aanpak 
om voor de korte termijn met de aanleg van een kunstgrasveld inclusief verlichting en voor de 
langere termijn tot een volledige renovatie/nieuwbouw van ons complex. Zwaluw V.F.C. heeft hierna 
het ingediende bezwaarschrift ingetrokken. Om e.e.a. te bevestigen is in december 2016 een 
intentieovereenkomst over de toekomst van het complex van Zwaluw V.F.C. getekend. In november 
dit jaar is het tweede kunstgrasveld officieel in gebruik genomen. Voor wat betreft de  nieuwbouw 
heeft de gemeenteraad onlangs groen licht gegeven om met een concreet plan te komen. 
 
Commissie Voetbalzaken. (CVZ). 
Het afgelopen jaar was voor de commissie voetbalzaken een druk en zeer bewogen jaar. Veel tijd is 
besteed aan het vervolmaken van het Voetbal Technisch Beleidsplan. In de basis is deze afgerond en 
terug te vinden op onze site.  Er is tijdelijk afscheid genomen van Tommy Brekelmans. Zijn taak wordt 



waargenomen door Stefan van Lith. Binnen de tak opleidingen is Hans Gillhaus bereid gevonden om 
voortaan Mark Hugers bij te staan. Hans neemt o.a. het opzetten van de scouting voor zijn rekening. 
De nieuwe opzet van het organogram, eerder vastgesteld in de ALV, begint zijn vruchten af te 
werpen. De verschillende disciplines binnen CVZ werken steeds taakgerichter en durven meer te 
delegeren, te controleren en samen te werken. Dit is uiteraard nog volop in ontwikkeling. Wij zijn er 
trots op dat zich steeds meer mensen  verantwoordelijk voelen en geïnteresseerd raken om te 
participeren. 
Afgelopen seizoen zijn door Zwaluw V.F.C. enkele incidenten onder de aandacht van de KNVB 
gebracht. Echter communicatie ten aanzien van deze incidenten met betrokken verenigingen leidde 
niet tot het gewenste resultaat. Uit de opgedane ervaring blijkt dat de KNVB weinig initiatiefrijk is 
noch verantwoordelijkheid voelt om kinderen in een veilig sport klimaat kennis te laten maken met 
het voetbalspel. Erg jammer. Met slechts één van deze collegaverenigingen zijn uiteindelijk goede 
afspraken gemaakt. Verder zijn er afspraken gemaakt voor een goede samenwerking met de betaald 
voetbal organisaties Willem II en FC Den Bosch. 
 
 
HC-top 
In februari is afscheid genomen van onze hoofdtrainer Marlou Peters en haar assistent Dennis v.d. 
Bergh. Hersteltrainer Frans de Laat verklaarde zich solidair en stapte eveneens op. Daarop zijn John 
Laponder en Frans Matenhoru respectievelijk als hoofdcoach en assistent-coach aangesteld.  
Het 1e  en 2e team bevonden zich begin 2017 al in de degradatiezone. Door een aantal goede 
resultaten wist Zwaluw V.F.C 1 de directe degradatie te ontlopen. Via nacompetitie werd uiteindelijk 
op 15 juni handhaving in de 3e klasse een feit. Helaas lukte het Zwaluw V.F.C. 2 niet om zich te 
handhaven in de 2e reserve klasse. Met de invoering van wedstrijden onder 23 is de overstap naar 
het eerste team aanzienlijk verbeterd. Op dit moment staat Zwaluw V.F.C. 1 op een mooie positie in 
de sub top van de 3e klasse en Zwaluw V.F.C. 2 staat op een positie waar weer gestreden kan worden 
voor promotie.  
JO19 heeft in 2017 mee gestreden voor promotie naar de hoofdklasse, uiteindelijk is dit via de 
nacompetitie ook gelukt. Een knap resultaat ondanks dat er vaak veel mankracht is geleverd aan de 
selectie teams.  
JO17 heeft 2017 een solide jaar gespeeld in hun hoofdklasse, met daarbij eveneens de opmerking dat 
een paar jongens ook direct geholpen hebben bij de promotie van JO19 naar de hoofdklasse. 
Als we zo terugkijken mogen we heel trots zijn op de ontwikkeling van de talenten binnen de 
vereniging en de positieve mentaliteit en inzet die er heersen. 
 
HC-opleidingen 
Binnen de tak Zwaluw V.F.C.-opleidingen zijn we het vorig jaar in samenwerking met de KNVB gestart 
met het opleiden van trainers. Vanuit Zwaluw V.F.C. zijn 3 opleidingen aangedragen en wel: 

 UEFA C: een opleiding voor gevorderde trainers 
Twee getalenteerde Zwaluw trainers hebben inmiddels het UEFA C diploma-jeugd behaald 

 Pupillen opleiding: een opleiding voor trainers met een beetje ervaring voor het geven van 
training bij de  jeugd. Veertien gedreven jeugdtrainers hebben de pupillencursus met succes 
afgerond.  

 Basis module JTC: een opleiding voor beginnende trainers /ouders die graag iets meer willen 
weten hoe je de trainingen en spelers beter maakt. Negentien enthousiaste 
ouders/begeleiders hebben het certificaat jeugd voetbaltrainer behaald. De twee  laatst 
genoemde opleidingen zijn onder leiding van de KNVB bij Zwaluw V.F.C. gehouden. Evenals 
voorgaande seizoenen is Zwaluw V.F.C. een opleidingsplaats geweest voor studenten van de 
Mbo-opleiding sport en bewegen.  

 
  



HC-teams 
JO7-JO6 (mini’s) 
Aan het einde van het seizoen 2016-2017 waren er 80 mini-spelers actief. Deze jonge voetballers 
trainen op woensdagmiddag, gelijkmatig verdeeld over twee trainingstijden (14.15 en 15.30 uur). Op 
de zaterdagen namen er 6 teams van 8 spelers deel aan de regionale competitie, georganiseerd door 
clubs in de regio Boxtel. De competitie is een goede gelegenheid om de spelers te laten wennen aan 
het spelen van wedstrijden. Nagenoeg alle tweedejaars mini’s (JO7) namen deel aan de competitie. 
De eerstejaars speelden op zaterdag alleen onderlinge wedstrijdjes bij Zwaluw V.F.C. 
In het nieuwe seizoen heeft de KNVB richtlijnen uitgegeven voor het spelen van wedstrijden voor JO7 
en JO6. De richtlijnen komen grotendeels overeen met de wijze waarop nu reeds wedstrijden van de 
mini’s gespeeld worden (o.a. 4 tegen 4, afmeting van veld en goals). Volgens de nieuwe richtlijnen 
speelt de categorie JO6 wedstrijden 2 tegen 2. Aan de najaar competitie van 2017 doen 2 teams van 
Zwaluw V.F.C. mee. In tegenstelling tot eerdere jaren heeft ieder team maar 6 spelers. Dit is gedaan 
omdat de teams 4 tegen 4 spelen. Bij teams van 8 spelers staan spelers te vaak langs de kant. Veel 
tweedejaars spelers hebben aangegeven het nog ‘te spannend’ te vinden om competitie te spelen. 
Aan de voorjaarscompetitie van 2018 zullen in principe alle tweedejaars deel gaan nemen om ze te 
laten wennen aan het spelen van wedstrijden. Naar verwachting zullen dan 8 teams van Zwaluw deel 
gaan nemen aan de competitie. In november waren in totaal 69 mini-spelers actief.  
JO08+09 
Dit seizoen heeft veel nieuws gebracht. Het aantal spelers per team is van 7 naar 6 gegaan. De 
afmetingen van het veld zijn veranderd; er wordt nu op een kwart veld gespeeld. Het was even 
wennen; velden zelf uitzetten, doeltjes klaar zetten en na de wedstrijd ook weer verwijderen. 
Gelukkig wordt dat allemaal goed geregeld, met dank aan de begeleiding van de teams! 
Tegenwoordig is er een spelbegeleider i.p.v. een scheidsrechter die de wedstrijd begeleidt. Ingooien 
is vervangen door in dribbelen. En de uitslagen van de wedstrijden worden ook niet meer 
bijgehouden. Er zal dan ook aan het einde van het seizoen geen enkel team kampioen worden, alle 
kinderen zijn kampioen! 
Over JO8 valt mede te delen dat er 9 teams ingeschreven zijn aan het begin van het huidige seizoen.  
Van de 9 teams zijn er 2 selectieteams. De overige 7 teams tellen in totaal 56 spelers. Helaas kon niet 
elk team starten met 2 wisselspelers. Gelukkig zijn de kinderen en begeleiding van de teams erg 
flexibel en vallen de kinderen graag in bij een ander team. 
JO9 heeft ook 9 teams ingeschreven. Hieronder vallen ook weer 2 selectieteams en tevens 1 
meisjesteam. Waar we als vereniging uiteraard supertrots op zijn. De overige 6 teams hebben in 
totaal 49 spelers.  
JO11 
JO10 en JO11 bestaan dit seizoen uit 93 spelers en 26 begeleiders. Momenteel is er geen wachtlijst 
en hebben alle nieuwe aanmeldingen een plaats gevonden in een van de 10 teams, waarvan er één 
een regerend kampioen is. 
JO13 
JO13 is dit seizoen wederom met 8 teams gestart in totaal 119 spelers, te weten 2 selectie teams en 
6 recreatieve teams. Door diverse omstandigheden, waaronder blessures, is er helaas regelmatig 
sprake van een structureel tekort om met elf JO13 spelers op de mat te kunnen staan. Het mooie in 
deze is wel dat iedere week weer, door goede onderlinge medewerking van begeleiders en spelers 
van JO13, maar ook van JO11, menig spelerstekort verholpen kon worden. Dat verdient derhalve dan 
ook een pluim voor alle betrokkenen. Aanvullend hierop dient opgemerkt te worden dat vanaf de 
JO13 duidelijk merkbaar is dat alleen voetbal lang niet meer zaligmakend is voor de jeugd. De 
middelbare school, andere sporten en ook vrije tijd of andere interesses worden dan genoemd als 
redenen om te stoppen met voetbal. Dat is niet nieuw maar een gegeven, dat er ook aan bijdraagt 
dat ieder jaar opnieuw, de samenstelling van teams een puzzel van jewelste is. Derhalve is het dan 
toch weer mooi om te ervaren dat - door er met zijn allen gezamenlijk de schouders onder te zetten - 
er uiteindelijk toch gewoon volop met plezier gevoetbald wordt, alle uitdagingen ten spijt. 
  



JO15-19 
Na een stroef begin van het nieuwe seizoen zijn bijna alle teams nu goed aan het draaien. De teams 
zijn heel blij dat het extra trainingsveld op orde is. De teams hebben allen nu een half trainingsveld 
i.p.v. een kwart veld. 
Aandachtspunten voor het nieuwe voetbalseizoen vanuit de JO15-19:  

 Hoe houden we de spelers gemotiveerd om te blijven voetballen i.p.v. te gaan werken bij de 
supermarkt?  

 Hoe houden we de afvallers van de selectieteams zo gemotiveerd om in een lager team te 
gaan spelen? En hoe kunnen we spelers en ouders motiveren om in de selectie te gaan 
spelen i.p.v. bij een gezellig team te blijven? 

Meisjesvoetbal 
De ontwikkeling van het meisjesvoetbal gaat gestaag verder. Het aantal voetballende meisjes is weer 
licht toegenomen tot circa 125. Met name de instroom bij de MO11, MO9 en mini’s. Hieruit blijkt dat 
meisjes steeds jonger gaan voetballen. De MO13-1, MO15-1 en MO19-1 hebben een kampioenschap 
mogen vieren.  
In mei is samen met Move Vught in het kader van de WEURO een succesvolle BFF-voetbalmiddag 
georganiseerd. 
Speciaal Voetbalteam Vught (SVV) 
Het speciaal voetbalteam Vught is een initiatief van Move Vught, Cello, SV Real Lunet en Zwaluw 
V.F.C. Berry van de Water is namens Zwaluw V.F.C. bij het team als trainer betrokken. De eerste 
training was op 9 maart. Al snel hierna werd de eerste wedstrijd gespeeld die direct gewonnen werd.  
 
HC-wedstrijdzaken 2016-2017 
De start van de competitie verliep goed.   
Op 18 maart 2017 zijn we op verzoek van de KNVB gestart met de pilot mDWF (mobiel Digitaal 
Wedstrijdformulier) voor de JO17-1. Dit is tot volle tevredenheid van de leiders/coaches van het 
team verlopen. Voor het seizoen 2017-2018 gaan voortaan alle wedstrijden vanaf JO13 via het 
mDWF.  
Afgelopen seizoen hebben we ca. 811 wedstrijden thuis verwerkt. De bemanning van het 
wedstrijdsecretariaat loopt redelijk goed, alhoewel dat veelal mensen zijn die al de nodige taken 
binnen de vereniging hebben. Dus we blijven nog steeds hard op zoek naar vrijwilligers die zich een 
paar keer per jaar in kunnen zetten voor het wedstrijdsecretariaat met name voor de zaterdag. 
Organiseren en inplannen van vriendschappelijke/oefenwedstrijden verloopt ook naar volle 
tevredenheid. Rond vakantieperiodes met name de mei- en herfstvakantie loopt het storm met 
verzetten van wedstrijden, door incomplete teams. 
We hebben in de loop der jaren een goede band opgebouwd met de KNVB en met meerdere clubs 
uit de regio. Dat proberen we zo te houden. We kunnen terugkijken op een geslaagd 
wedstrijdseizoen 2016-2017 waarvoor ook zeker onze dank uitgaat naar de vrijwilligers van het 
wedstrijdsecretariaat, leiders, trainers, fluitende ouders en clubscheidsrechters.  
 
Algemene zaken. 
Het jaar  heeft in het teken gestaan van de verbouwing van het clubhuis. Met behulp van vele 
vrijwilligers is onder leiding van hoofduitvoeder Erwin Kloppenburg het clubhuis verbouwd tot een 
gezellig en warm Zwaluwnest. Speciale dank gaat hierbij uit naar Chris van Grinsven en Carlo 
Spierings die dit mede mogelijk hebben gemaakt. Er zijn diverse nieuwe activiteiten en evenementen 
georganiseerd die jaarlijks zullen terugkeren. Bestaande activiteiten waren o.a. de dartavond, 
voetbalquiz, sinterklaasviering, het eindtoernooi voor de gehele club, en de  nieuwjaarsreceptie met 
wedstrijden. Natuurlijk kunnen we dit niet alleen. Hierbij dan ook een grote dank aan de vrijwilligers, 
in het bijzonder Bert Wisman, John Pennings en zijn vrouw, de familie van Rooij, Gijs Oskamp en Bart 
van de Water. Zij zijn ook nog verantwoordelijk zijn voor diverse evenementen zoals enkele  
voetbaltoernooien, schoolvoetbal, Beach soccertoernooi en statushouders-vluchtelingentoernooi. 
Ook het BFF-toernooi voor de meisjes is een jaarlijks succesvol terugkerend evenement. 



De zaterdagwedstrijd tegen Real Lunet in 2016 was een groot succes en zal dit seizoen ook zijn 
vervolg krijgen. Tenslotte dank aan het team van Miriam Vriens die in de lijn van haar voorganger 
Hein Roelofsen het beheer van het clubhuis heeft overgenomen. 
Materialen 
Er is flink geïnvesteerd in materialen zoals ballen, pionnen, hesjes , doelen en de nieuwe opslag voor 
de ballen. 
De opslag van ballen was jarenlang een doorn in het oog voor vele voetballende leden, omdat er  
veel te weinig opslagmogelijkheden waren waardoor men ballen bij elkaar in het hok moest stoppen.  
Omdat de KNVB nieuwe wedstrijd vormen heeft toe gevoegd, is dit  jaar extra geïnvesteerd in het 
aantal doelen.  
Kledingplan 
Na een jaar van voorbereiding hebben we dan eindelijk een Zwaluw-tenue die door alle leden wordt 
gedragen. Ook de leiders en trainers krijgen het seizoen 2017-2018 een all weather jas zodat ook 
deze vrijwilligers te herkennen zijn. Dit geldt ook voor het wedstrijdsecretariaat waarvoor truien 
beschikbaar worden gesteld. Speciale dank voor de firma van Helvoort die een extra bijdrage heeft 
geleverd om dit mogelijk te maken.  
 
Sponsor commissie.  
In 2017 is er binnen de sponsorcommissie afscheid genomen van Herman van Gilswijk en Kay de 
Leeuw. We danken hen voor hun inzet en kennisinbreng. Ze zijn vanaf de nieuwe opzet van de 
sponsorcommissie erg betrokken geweest en hebben veel betekend voor de club. De commissie is 
aangevuld met 2 nieuwe leden: Barry Hugers en Miranda Jans. Zo blijven we op sterkte en kunnen 
we volgend seizoen met volle kracht vooruit. 
Natuurlijk staat de sponsorcommissie altijd open voor plannen om sponsoren binnen te halen, dus 
ideeën of nuttige tips zijn altijd welkom. 
De sponsorcommissie heeft als doel de opbrengsten uit sponsering te verhogen. Het nieuwe 
sponsorplan  werpt zijn vruchten af. Er zijn inmiddels de nodige nieuwe bordsponsoren bij gekomen. 
Veel mensen weten ons te vinden en zijn op de hoogte van de afspraken. Wanneer er interesse is om 
te sponsoren komt de  sponsorcommissie direct in actie om afspraken te maken. We gaan voor een 
eenduidig beleid binnen de club.  
Sponsoren. 
Er zijn vele nieuwe sponsoren bij gekomen. Het contract met hoofdsponsor Willie Robben is weer 
verlengd. Met Van Helvoort sport hebben we in mei 2017 eveneens een overeenkomst getekend. Er 
zijn diverse gesprekken gevoerd met meerdere partijen, maar voor Zwaluw V.F.C. had van Helvoort 
de beste condities voor het kledingplan en we zijn dan ook zeer verheugd om Van Helvoort te 
behouden als sponsor. Van Helvoort is inmiddels al meer dan 40 jaar sponsor bij Zwaluw V.F.C. Wij 
danken bij deze alle sponsoren voor hun betrokkenheid, financiële steun en positieve inbreng!     
Beleidsplan. 
Het sponsorbeleidsplan wordt het komend jaar verder geïmplementeerd. Dank hierbij aan Herman 
van Gilswijk. 
De Jumbo-campagne in november 2016 bracht € 2100,00  op. Voor dit bedrag zijn spullen gekocht 
ten behoeve van activiteiten rondom voetbal. 
De opbrengsten van de Rabo clubkas campagne in april 2017 bedroegen € 942,00. Dit bedrag wordt 
besteed aan jeugd vrijwilligers van de club. 
 
Communicatie 
In de commissie zitten Joop Kraan, Michiel Piggen, Bas Derissen, Marleen Duijf , Bjorn Vriens en 
Carola Ouwerkerk. Daarbij verrichten tot dusver Frank Lakerveld en Harriët Oerlemans veel werk 
achter de schermen.  
De communicatie met onze leden verloopt middels  de digitale nieuwsbrief. Wanneer er belangrijke 
gebeurtenissen zijn rondom de club wordt er voortaan een extra nieuwsbrief verstuurd. 



De externe communicatie verloopt via leden van de communicatiecommissie. Zij versturen 
persberichten naar diverse media. Een goed voorbeeld was de wedstrijd tegen Real Lunet ( nov. 
2016). Communicatie verloopt ook via Facebook en blijkt zeer effectief te zijn. Snel communiceren 
gaat perfect via dit medium. Er zijn veel volgers met positieve reacties op geplaatste berichten. 
We hadden eerder dit jaar Harriët Oerlemans genomineerd voor Stem op clubheld. Er kwamen 
ontzettend veel stemmen binnen, maar helaas net niet genoeg voor een prijs. 
 
Vrijwilligerszaken  
Het afgelopen jaar is de vacante functie van bestuurslid vrijwilligerszaken voor het eerst ingevuld. In 
de korte tijd dat deze functie in het bestuur wordt vertegenwoordigd is er van alles gebeurd. Veel op 
de achtergrond en een aantal dingen die zichtbaarder zijn. Op de achtergrond wordt volop gewerkt 
aan een toekomstbestendig plan waardoor we als club voor de komende 20 jaar voldoende 
vrijwilligers blijven aantrekken. Leden moeten meer betrokken worden bij de club en leden zullen 
ook hun steentje bij moeten dragen. Dit plan is in concept beschikbaar en heet: ‘We maken de club!’. 
Volgend seizoen wordt bij de jongste jeugd het plan in praktijk gebracht. 
Daarnaast zijn er zichtbare zaken die betrekking hebben op onze vrijwilligers. In de faciliteiten zijn 
een aantal dingen veranderd die het werk van onze vrijwilligers aangenamer maken. Het nieuwe 
ballenhok, kunstgrasveld en zelfs krijgen alle trainers een heuse Zwaluw jas.  
De belangenvertegenwoordiging van vrijwilligers moet niet bij 1 persoon liggen, maar dient door de 
hele club te worden uitgedragen. Op die manier kan de functie van bestuurslid vrijwilligers zaken 
over een aantal jaar worden opgeheven, omdat deze dan overbodig is geworden. Ook verandert er 
iets in de traditionele vrijwilligersactiviteit. Door het jaar heen worden er op een aantal momenten 
borrels georganiseerd waar onze vrijwilligers voor worden uitgenodigd. Dit om gezellig samen te zijn 
en onze waardering te uiten. Het bestuur denkt dat de regelmatige borrelmomenten een 
laagdrempelige manier is om daarmee meer mensen te betrekken.  
 
Commissie veilig sportklimaat (VSK).  
Ook een vorm van communicatie zijn de sportiviteitsborden van de commissie Veilig sportklimaat. 
Deze commissie heeft de borden verplaatst naast de tribune. Hiermee wil onze vereniging duidelijk 
maken hoe wij met elkaar omgaan en respect dienen te hebben voor elkaar. Het adviseren omtrent 
gedrag van spelers en ouders is een hoofdactiviteit van deze commissie. De commissie heeft zich dit 
jaar goed laten zien met als hoogtepunt de Dag van de Sportiviteit. Onze mascotte is geboren en 
heeft na een namenwedstrijd de naam Jippie gekregen. Er gebeuren jammer genoeg met enige 
regelmaat vervelende dingen op of rond het veld. Hier is de commissie druk mee bezig. De 
incidenten worden vooralsnog ad hoc aangepakt. Er wordt gewerkt aan een lange termijn oplossing. 
Dit in samenwerking met de KNVB en andere clubs.  
Een ander speerpunt blijft VOG ofwel de Aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag. De meeste 
vrijwilligers hebben inmiddels een VOG verklaring. Er wordt actie ondernomen voor degene die dit 
nog niet hebben aangevraagd. 
 
Financiën.  
De club staat er financieel goed voor. Het resultaat over het seizoen 2016/ 2017 is positief en de 
liquiditeitspositie is toegenomen.  
Het bestuur heeft gemeend om de in het verleden getroffen voorzieningen ten laste van het 
resultaat te moeten verhogen tot een bedrag van € 95.000. Dit is verwerkt in de resultatenrekening. 
Voor dit bedrag zullen liquide middelen worden gefixeerd. De voorziening zal conform eerdere 
afspraken worden aangewend voor onderhoud en/of nieuwbouw van de tribune/kleedkamers en het 
clubhuis. 
In het boekjaar 2014/2015 is een permanente reserve gevormd van € 30.000 (± 10% van de 
begroting). Deze vaste reserve mag pas worden aangesproken bij onoverkomelijke calamiteiten en 
pas na goedkeuring van de ALV. Tevens is besloten om een bedrag van € 30.000 aan te wenden voor 



het plaatsen van (LED) verlichting op één van de velden om zodoende een extra trainingsfaciliteit te 
creëren. Dit is gerealiseerd in het boekjaar 2017/2018.  
Ook in dit boekjaar is kritisch omgegaan met uitgaven en kosten. Er is extra geïnvesteerd in het 
opknappen van het clubhuis en in spelmaterialen (o.a. ballen). De contributies zijn voor bijna 100% 
ontvangen en de boetes zijn voor bijna 100% doorberekend en betaald. 
De gemeentelijke subsidie is voor het kalenderjaar 2017 verhoogd op basis van een hogere subsidie 
per jeugdlid. 
De clubhuisomzet is dit jaar achtergebleven bij de begroting, maar vertoont een stijging ten opzichte 
van het voorgaande seizoen. Om de exploitatie van het clubhuis te kunnen waarborgen, wordt 
overwegend gebruik gemaakt van betaalde medewerkers. In het verslagjaar is de afschrijving op het 
clubhuis verwerkt in de resultatenrekening, in lijn met voorgaande jaren. 
Toekomstverwachting 
De komende jaren zullen voor een belangrijk deel in het teken staan van extra uitgaven als gevolg 
van achterstallig onderhoud en voor renovatie van verouderde bezittingen. Kleinere en direct 
noodzakelijke investeringen in dit kader zullen worden gedaan, maar tegelijk wordt uitdrukkelijk 
gekeken naar een lange termijnoplossing voor het hele accommodatievraagstuk. De eerste 
belangrijke stappen zijn gezet met de realisatie van het nieuwe kunstgrasveld met LED-verlichting. De 
relatie met de Gemeente Vught heeft zich zodanig ontwikkeld dat de optie van complete nieuwbouw 
concreet onderwerp van onderzoek is. 
De financiële exploitatie van de vereniging is enerzijds aan zowel inkomsten- als aan kostenkant 
redelijk stabiel met al enige jaren een bescheiden positief resultaat. Anderzijds moet rekening 
gehouden worden met substantiële toekomstige kostenstijgingen. De opgebouwde reserves geven in 
dit kader een stuk rust. Tegelijkertijd ligt er de uitdaging om aanvullende inkomsten te genereren, 
uiteraard passend bij datgene waar we als vereniging voor staan. Het kledingplan is hiervan een 
voorbeeld; de vereniging realiseert een groot inkoopvoordeel op kleding, geeft dat door aan haar 
leden en realiseert hiermee een uniforme uitstraling van de vereniging in combinatie met 
aanvullende sponsormogelijkheden ten bate van de vereniging. 
 
Samenvatting 
Gelukkig kunnen we zeggen dat er heel veel goed gaat binnen en met onze vereniging. 
Overwinningen worden gevierd, verloren wedstrijden worden geëvalueerd. Veel, heel veel kinderen 
lopen met een grote glimlach rond. Er gebeurt veel, we zijn dus in beweging, wij zijn in ontwikkeling 
en dat brengt groei met zich mee. 
Het bestuur spreekt zijn tevredenheid uit met de toename van de deelname van de leden en hun 
ouders aan activiteiten binnen Zwaluw V.F.C.. Het bestuur zal zich ook de komende jaren blijven 
inzetten op een verbetering en verbreding van zowel de organisatie als de accommodatie. Hierbij is 
een gezonde financiële basis van essentieel belang om de vereniging als organisatie te kunnen 
besturen.  
 
Tot slot  heel veel dank aan alle vrijwilligers, aan alle mensen die Zwaluw V.F.C. maken tot de mooie 
club die het nu is. 
 
Aldus gepresenteerd tijdens de Algemene Leden Vergadering op 13 december 2017. 
 
 
Namens het bestuur van Zwaluw V.F.C. 
H. Klösters, voorzitter. 
 


