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1. Opening 
Voorzitter Jacco de Koning heet alle aanwezigen welkom, opent de algemene 
ledenvergadering om 21:00 uur en geeft aan dat alle aanwezigen na afloop uitgenodigd 
worden om onder genot van een drankje nog even bij te praten. 
In verband met Corona zal deze uitgestelde ALV op de seizoenen 2019-2020 én 2020-
2021 betrekking hebben. 
 
Aanwezig namens het hoofdbestuur: Jacco de Koning (Voorzitter), Ruben Baijens 
(Penningmeester), Tommy Brekelmans (Secretaris), Chris Keijsers (Commissie 
Voetbalzaken) 
 

2. Mededelingen 
Afwezig met kennisgeving: Frank Paijmans (bestuurslid Facilitair), 
Marcel Balm, Julian van Laarhoven 
 
Totaal zijn 60 leden aanwezig bij deze ALV. 
 

3. Ingekomen en uitgaande stukken 
Een ingekomen mail van Carola Ouwerkerk. Hierin stelt zij de vraag wat er gedaan wordt 
met alle gelden die met diverse acties de laatste jaren zijn opgehaald. Hierop hebben wij 
aan Carola, maar ook aan de leden tijdens de ALV, aangegeven dat deze nog steeds 
gereserveerd staan. Zodra de nieuwbouw is afgerond en er een ontwerp voor de 
buitenruimte is gemaakt zal dan bepaald worden welke zaken er allemaal uitgevoerd 
kunnen worden. 
 

4. Jaarverslag 
De voorzitter leest het gecombineerde jaarverslag 2019-2020/2020-2021 voor.  
 
CVZ 

• Ten behoeve van de jeugd trainingen en overige activiteiten zo maximaal 
mogelijk voortgezet; dit mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers 

• Start circuittrainingen met twee doelen: 
1. Naast de reguliere elftaltrainingen iedereen eenzelfde 

trainingsprogramma aanbieden; 
2. Jonge voetballers enthousiasmeren en opleiden tot trainer. 

• Scheidsrechters pool gevormd 

• Impuls meidenvoetbal 

• Opstarten walking football 

• Opstarten 30+ voetbal dames 

• Interne trainingscursussen voor kwaliteitsimpuls 

• Aanstelling Jos van Herpen als Hoofd Jeugd Opleiding 
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Wensen CVZ voor de toekomst: 

• Opstarten cursus scheidsrechters en spelleiders 

• Uitbouwen Clubkadercoach (positief coachen) 

• Verbeteren keeperstraining in de gehele breedte 

• Ambitie Zwaluw V.F.C. 1 naar 1e klasse met veelal eigen spelers/jeugd 

• Jeugd selectieteams naar een hoger niveau (divisie) 
 

Sponsoring 

• Overeenkomsten gesloten met twee nieuwe hoofdsponsoren; Van de Wiel 
Complete Afbouw en Müller Afbouwgroep 

• Ondanks Corona geen sponsoren verloren en iedereen is ons trouw gebleven 

• Zelfs een groei in het aantal sponsoren weten te bereiken 

• Contract en sponsorovereenkomst met Robben Horeca verlengd 

• Groei van de totale sponsorinkomsten tussen 2019 en heden ca. EUR 25.000 
 

Facilitair 

• Vervanging van veld 2 (volledige veld en ondergrond) tijdens de zomerstop 2022 

• Groep vrijwilligers groeit die zich bezig houden met beheer en onderhoud van 
het sportpark 

• In overleg met de gemeente over de aanleg van verlichting van een extra veld. 
Tot die tijd hebben we de beschikking over een veld met verlichting bij Real 
Lunet 

• Overname beheer en onderhoud van ons sportpark van de gemeente lopen nog. 
Verwachte ingangsdatum 1 januari 2023 (meelopen) en 1 januari 2024 volledige 
overname 

 
Kleding 

• Nieuw kledingplan ingaande seizoen 2021-2022. Prettige samenwerking en 
goede uitkomst van nieuwe overeenkomst met kledingsponsor Van Helvoort 
Sport en Deventrade (Hummel) 

• Selectie Zwaluw V.F.C. (1e en 2e) geheel in het nieuw gestoken met 
trainingskleding en presentatiepakken 

 
Communicatie 

• Er wordt druk gewerkt aan een nieuwe website. Die moet nog dit jaar in bedrijf 
worden gesteld 

 
Evenementen 

• Ondanks Corona een aantal evenementen in alternatieve vorm door kunnen 
laten gaan zoals bijv. Summer Games 
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• 90-jarig bestaan helaas niet kunnen vieren. Dit is doorgeschoven naar de opening 
van onze nieuwe accommodatie 

• In verband met het niet doorgaan van de nieuwjaarsreceptie 2021 en 2022 is de 
uitreiking van de jubileumspelden doorgeschoven naar de nieuwjaarsreceptie 
2023 

• Thans bezig de evenementencommissie nieuw leven in te blazen. 
Belangstellenden worden uitgenodigd om hierover met het bestuur in gesprek te 
gaan 

 
Bestuurlijk 

• In 2021 discussies gevoerd binnen het bestuur over verschil van inzicht en 
functioneren van het bestuur 

• Uiteindelijk heeft dat er toe geleid dat Carola Ouwerkerk heeft besloten haar 
functie neer te leggen 

• Het bestuur bedankt Carola voor al haar inzet tijdens haar periode in het bestuur 
 

Algemeen 

• In 2020 en 2021 zijn ons enkele leden ontvallen: 
o Jo van Boxtel 
o Peter Nijland 
o Cor Jipping 
o Wim Hoesen 
o Henk Lommers 
o Jesse de Krijger 

• Het overlijden van jeugdspeler Jesse de Krijger liet met name diepe sporen achter 
binnen de gehele club. Mede door inzet van veel leden van Zwaluw V.F.C. is er op 
indrukwekkende wijze afscheid van Jesse genomen 

• Op 25 juni zal er ter herinnering aan Jesse een toernooi worden georganiseerd bij 
Zwaluw V.F.C. 

 
In zijn algemeenheid zijn wij als bestuur supertrots op al onze leden en vrijwilligers die de 
afgelopen twee jaren op welke wijze dan ook hun steentje hebben bijgedragen om de beperkte 
en moeilijke Corona tijd door te komen! 

  
5. Financiële verantwoording 2019-2020 & 2020-2021 en verslag kascommissie 

Resultaten kunnen als volgt samengevat: 

• Financieel gezien zijn we Corona goed doorgekomen; inkomsten zijn gedaald maar 
kosten en investeringen ook. De club is financieel gezond met stevige reserves. 

• Zowel 2019-2020 als 2020-2021 laten een positief resultaat zien. 

• Liquide middelen zijn fors toegenomen. De helft hiervan is gereserveerd voor de 
inrichting en afbouw van de nieuwbouw. 
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Verslag kascommissie: (Jan Schouten en Pieter-Jan Bekkers). 
De kascommissie bevestigt in een getekend document dat de financiële verslaglegging 
correct is gebeurd en dat deze een goed beeld geeft van het resultaat over de periode 
2019-2020 en 2020-2021 en het vermogen van de vereniging per 30 juni 2020 en 30 juni 
2021. Penningmeester Ruben Baijens heeft alle zaken toegelicht en gestelde vragen 
volledig beantwoord. Tot slot spreekt de kascommissie spreekt haar waardering uit over 
het werk dat Ruben Baijens voor de vereniging heeft verricht.  
 

• De penningmeester vraagt de leden akkoord te gaan met vaststelling van de 
financiële jaarverslagen over de seizoenen 2019-2020 en 2020-2021. De leden gaan 
hiermee unaniem akkoord. 

 
6. Vaststellen begroting 2021-2022 

• Inkomstenkant: 
o Met name als gevolg van het wegvallen van Corona zullen de kantine inkomsten 

fors toenemen 
o Tevens laten de sponsorinkomsten wederom een groei zien 
o Als gevolg van ledengroei stijgen de inkomsten uit contributies  
o Totaal ten minste € 100.000 toename inkomsten ten opzichte van voorgaand 

Corona jaar 

• Kostenkant: 
o Kostentoename als gevolg van meer inkoop voor de kantine 
o Tevens meer kosten voor personeel in de kantine en extra kosten voor trainers 

en HJO 
o Totale kosten toename van circa € 95.000 
 

• In dit kader voor seizoen 2021/2022 geen noodzaak tot verhoging van de contributie 
 

Vraag: Is er in het kader van de gestegen energiekosten rekening gehouden met een 
stijging van de energielasten?  
Antwoord penningmeester: In 2021-2022 nog geen negatieve impact. Dat zal volgend 
jaar wellicht wel impact hebben.  
Vraag: Hoeveel % van de contributie zit in de trainingsvergoedingen?   
Antwoord penningmeester: Dat ligt met 40% nog steeds in lijn met hetgeen is 
afgesproken 
 

• Investeringen: 
o Kledingplan komende 4 seizoen was voorinvestering netto ca. € 28.000 
o Nieuwbouw kosten: 

o  2020 – 2021: € 46.500  
o  2021 – 2022: € 71.000 
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o Nieuwbouw kosten betreffen voorschot en worden verrekend in de 

projectfinanciering. Gemeente Vught aandeel is ca. 63%. 
 

Vraag: is er nog geld over van het vorige kledingplan? Er worden nog spullen van het 
vorige kledingplan gebruikt in het nieuwe 
Antwoord secretaris: nee, er is een geld meer over uit het oude kledingplan. Klopt 
dat er nog spullen die goed zijn gebruikt worden. Wij proberen geen zaken weg te 
gooien die nog niet vervangen hoeven worden. We verwachten nog steeds dat in de 
komende 4 jaar die zaken alsnog vervangen moeten worden waardoor per saldo 
ieders jaarlijkse bijdrage aan het plan besteed zal worden.  
Opmerking: er zijn ook diverse nieuwe zwarte tenues gekocht zodat er uitshirts 
beschikbaar zijn per categorie mocht daar behoefte aan zijn. 
Vraag: is er afgeweken van de 4 jaar kledingplan? 
Antwoord voorzitter: Nee, daar is niet op afgeweken. Ook dit nieuwe kledingplan 
geldt weer voor 4 jaar. 

 

• De penningmeester vraagt de leden akkoord te gaan met de opgestelde begroting 
2021-2022. De leden gaan hiermee unaniem akkoord. 

 
7. Benoeming kascommissie 

Pieter Jan Bekkers heeft al 2x deelgenomen, Jan Schouten 1x. Jan geeft aan nog een jaar 
te willen doen. Thijs van Rooij biedt zich aan als tweede kascommissielid 2021-2022. 
 

8. Nieuwbouw 
De voorzitter geeft een toelichting op hetgeen vanaf 2019 tot en met heden is gedaan en 
gerealiseerd en waar we nu staan. Hierbij ligt de volgende planning in het verschiet: 
• April 2022 nieuwe voorstel ter bespreking B&W 
• 19 mei 2022 nieuwe voorstel voor akkoord naar de Gemeenteraad 
• 20 mei Bijzondere ALV waarin goedkeuring leden op: 

• Definitief ontwerp 
• Structurering 
• Financiering 

• Mei 2022: aanvragen omgevingsvergunning 
• Juli 2022: start sloop 
• September 2022: start bouw 
• September 2023: oplevering nieuwe accommodatie 
 

Vraag: is de tribune wel overdekt en zitten er stoeltjes op de tribune? 
Antwoord voorzitter: de tribune is gedeeltelijk overdekt. Verdere overkapping kost 
dusdanig veel meer dat daar geen budget voor beschikbaar is. In de huidige 
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tekeningen zijn inderdaad (nog) geen stoeltjes op de tribune opgenomen. De ambitie 
is om na oplevering een gedeelte van de tribune van stoeltjes te gaan voorzien.  
 
Vraag: het is altijd de bedoeling geweest maximaal EUR 1 mln. te lenen. Is dat nog 
steeds het geval? 
Antwoord voorzitter: ja dat is nog steeds het geval. Verwachting is wel dat we dit 
bedrag ook in zijn geheel nodig zullen hebben. 
Vraag: wat moet er bij de notaris geregeld worden? 
Antwoord voorzitter: nieuwe opstalrechten, oprichten VvE inclusief splitsingsakte, 
eigendomsakte inclusief terugkoop beding gemeente Vught  
  

9. Contributieverhoging 
Zoals aangegeven zal er geen contributieverhoging plaatsvinden voor het seizoen 2022-
2023 
 

10. Bardienst 
Er wordt nogmaals een dringende oproep aan alle teams gedaan om het aantal 
toegewezen bardiensten te vervullen. Alleen dan kunnen we de kantine open en 
betaalbaar houden. 
 

11. Benoeming bestuursleden 
Om de continuïteit te waarborgen stelt het bestuur het volgende voor:  
• Aftredend (per november 2021) en herkiesbaar (tot november 2024) penningmeester 

Ruben Baijens; 
• Aftredend (per november 2021) en herkiesbaar (tot november 2024) bestuurslid 

Facilitair Frank Paijmans; 
• Aftredend (per april 2022) en herkiesbaar (tot april 2025) voorzitter Jacco de Koning; 
• Aftredend (per april 2022) en herkiesbaar (tot april 2025) bestuurslid CVZ Chris 

Keijsers; 
 
Secretaris Tommy Brekelmans is in maart 2021 gekozen en zijn periode loopt af in maart 
2024. 
 
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld dus de nieuwe termijn gaan hiermee in en 
alle leden geven hier unaniem hun goedkeuring aan. 
 
Vraag: er zou toch een nieuwe bestuursstructuur worden opgezet? 
Antwoord voorzitter: dat klopt, echter gezien alle perikelen en prioriteiten is dat nog niet 
gelukt. Voornemen is om dat tijdens de ALV in december 2022 te presenteren inclusief 
aanpassing van de staturen en huishoudelijk reglement.  
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12. Rondvraag 
Opmerking: alle tafels en stoelen in de kantine worden nagekeken en gerepareerd indien 
nodig 
Opmerking: op de EBI zal een sportdag plaatsvinden waarbij Zwaluw spullen ter 
beschikking zal stellen 
 
Vraag: afgelopen zaterdag heeft er zich een voorval voorgedaan tussen een toeschouwer 
van Zwaluw en een grensrechter van de tegenstander. Communicatie van Zwaluw 
hierover werd gemist 
Antwoord Jan Schouten: de begeleiding, coördinator, en bestuurslid CVZ alsmede 
commissie Veilig Sportklimaat zijn hierbij betrokken om  contact met speelsters, 
tegenstander en politie juist te laten verlopen. Bewust en in overleg met instanties is 
besloten hier verder geen externe communicatie over op te zetten. Zwaluw herkent zich 
dus niet in dit verhaal.  
  
Vraag: komt er ook een nieuw voetbalbeleidsplan?  
Antwoord voorzitter: ja, dat wordt door de nieuwe HJO opgepakt inclusief een 
meidenbeleidsplan 
 
Vraag: kan er extra aandacht worden geschonken aan de vrijwilligers? Er zijn er een 
aantal die erg veel werk verrichten en overlopen. 
Antwoord voorzitter: jazeker, dat proberen we te doen en signalen op te pikken. Het is 
een bekend probleem dat we nog steeds met weinig mensen veel werk verzetten. 
Streven is dan ook om meer aandacht aan het werven van nieuwe vrijwilligers te 
besteden. Als er overigens signalen zijn die het bestuur niet bereiken dan hopen wij dat 
een ieder deze bij ons onder de aandacht brengt zodat we er iets mee kunnen doen.  
  

13. Sluiting 
De voorzitter sluit de algemene ledenvergadering om 22:15 uur en nodigt iedereen uit 
voor een drankje aan de bar.  


