Notulen algemene ledenvergadering Zwaluw V.F.C.
woensdag 14 december 2016
Niet aanwezig met kennisgeving: Klaas Looden, Jacques Adriaanse, Cora van Santvoort, Berry vd
Water, Peter Beset, Marc van Santvoort, Ger Buiting.

1.Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 20:04 uur.
We nemen een moment hen te herdenken die onze vereniging ontvallen zijn.
2. Mededelingen.
Afscheid Ger Buiting:
Het bestuur wilde Ger persoonlijk bedanken maar hij kan helaas niet aanwezig zijn. Hij heeft als
vrijwilliger veel gedaan voor de vereniging. Gelukkig blijft hij actief als grens- en scheidsrechter en
trainer JO17-2.
3. Vaststellen van de notulen van de vorige ALV.
De notulen van de ALV gehouden op 18 december 2015 en de bijzondere ALV van 28 april 2016
worden zonder commentaar aangenomen door de aanwezige leden.
4.Ingekomen en uitgaande stukken.
Uitgaande stukken: correspondentie met andere verenigingen inzake incidenten tijdens de
wedstrijden van zowel jeugd als senioren. Eerst schriftelijk, vervolgens persoonlijk via de voorzitter
Doel is het waarborgen van een veilig sportklimaat voor zowel ouders als spelers..
5.Jaarverslag 2015/2016
De voorzitter leest het jaarverslag 2015/2016 voor. Het verslag is terug te lezen op de site. De
voorzitter zet de deur open voor de leden om te reageren, eventueel op een later tijdstip.
Vraag Rein Postema: Er is ooit afgesproken dat er door de scholen tijdens het jaarlijkse
schoolvoetbaltoernooi in april om de Broeder Fernandobokaal wordt gestreden. Kan dat weer
ingevoerd? Gijs Oskam, voorzitter toernooien- en evenementencommissie van Zwaluw V.F.C., gaat
akkoord en zegt toe te bekijken of dit weer kan worden ingevoerd met ingang van 2017.
Vraag Wim van Antwerpen: Moet iemand lid zijn van Zwaluw V.F.C. om de ALV bij te mogen wonen?
Het antwoord van de voorzitter is dat iedereen van harte welkom is. Moet er echter gestemd, dan
tellen enkel de stemmen van de leden van Zwaluw V.F.C..
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6. Financiële verantwoording 2015-2016 en verslag kascommissie.
Toelichting liquiditeitsoverschot:
Club staat er financieel goed voor
 Het boekjaar is afgesloten met een positief resultaat van € 5400 dat wordt toegevoegd aan
het vermogen.
 Vorig jaar is in de vergadering besloten 30K als permanente reserve aan te houden tenzij de
ALV anders beslist. Deze reserve mag alleen bij ernstige calamiteiten worden aangesproken.
 Aan voorziening van 75K is 10K t.l.v. het resultaat toegevoegd. Deze is bestemd voor clubhuis
en kleedkamers (nieuwbouw of renovatie). Daarnaast is 44K beschikbaar voor bijvoorbeeld
de verlichtingsaanvraag die momenteel bij de gemeente ligt.
 De penningmeester (Hein Oerlemans) geeft een toelichting op de cijfers.
Vraag Wil van Dun: gaan we dit jaar de verwachte opbrengst van de snackhoek halen? Het verschil
tussen 23K en 35K is nogal groot. Zitten we in de goede richting? Hein geeft aan daar nu geen
informatie over te kunnen geven.
Vraag Rein Postema: wedstrijdkosten alleen KNVB? Waar zijn kosten NKS en NOC NSF ?
Vraag Bert Wisman: ‘Overige kosten speelvelden’ : zitten daar de schoonmaakkosten van de WSD in?
Het antwoord is ja: in de 6K van de kantinekosten, zitten ook de kosten van de schoonmaak op
zondagochtend. In de kosten van de speelvelden zitten de WSD-kosten van het schoonmaken van de
kleedkamers doordeweeks.
Vraag Anton van Hoof: ‘Entreegelden’ : wegen die op tegen de moeite die het kost? Wil van Dun
antwoordt dat de loterij hier ook aan bijdraagt (gemiddeld 3K).
Vraag Wim van Antwerpen: ‘Snackhoek’: moeten we niet eens kijken waarom dat niks oplevert? Wim
vindt dat daar (meer) energie in gestoken moet worden.
Vraag Kay de Leeuw: Kost FOX 96,- per maand? Hein legt uit dat dat een zakelijk abonnement is voor
in de kantine, wat duurder is dan privé.
Verslaglegging kascommissie.
Wil van Dun: De kascontrole commissie 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.
Door een applaus geeft de ALV decharge aan het bestuur.

7. Vaststelling van de begroting 2016-2017.

 De penningmeester licht de begroting toe.
 De begroting sluit met een positief saldo van €10,Vraag Wil van Dun: Men wekt de suggestie dat alle barmedewerkers een vergoeding krijgen. Dit is
niet het geval. Hein bevestigt dit. Er zijn gelukkig nog steeds mensen die op vrijwillige basis
werkzaamheden verrichten.
ALV keurt de begroting goed.

8. Benoeming kascommissie: 2016/2017
Geert Maarten Vriens biedt zich aan voor het nieuwe seizoen.
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9. Reservering uitbreiding accommodatie
Is besproken tijdens vergadering.

10. Stand van zaken onderhandelingen Zwaluw V.F.C. met Gemeente Vught.
Gemeente wilde vereniging laten tekenen voor huurharmonisatie. De aanvraag voor extra verlichting
is misgegaan. Vereniging heeft gedreigd met advocaat: €27K extra betalen voor kunstgras met
kleedkamers is te gek.
Bestuur heeft met college gesproken in september. Naan aanleiding van de bijzondere ALV in april
2016 hebben wij een nieuwe accommodatie aangevraagd in plaats van een renovatie van de
kleedkamers en het extra kunstgrasveld.
Akkoord wordt in december 2016 bereikt: gemeente is voornemens in bijzijn van de pers een
openbare intentieverklaring te tekenen. Zwaluw V.F.C. zal zelf het clubhuis bouwen. We hebben
aangeboden het bouwmanagement over te nemen waarmee de gemeente akkoord is gegaan.
Al met al is het de moeite waard geweest dat we niet meteen hebben ingestemd met de
huurharmonisatie.
Vraag Bart vd Water: Krijgen we én een kunstgrasveld én kleedkamers én verlichting? Antwoord:
Zwaluw V.F.C. gaat akkoord met huurverhoging waardoor we een nieuwe accommodatie krijgen
waardoor we energie gaan uitsparen. De gemeenteraad gaat beslissen op voorstel van college. Wat
we hebben gedaan is veiligstellen dat we veld en verlichting hebben om het trainingsschema meer
lucht te geven. De gemeente tekent een intentieverklaring. We houden zelf het 90-jarig-bestaan van
onze vereniging als doelstelling om alles klaar te hebben. De huurverhoging gaat nu in en gaat
geleidelijk omhoog. Over 10 jaar betalen we de huur die de gemeente met de harmonisatie voor
ogen had. Aanleg kunstgras start voor zomer 2017.
We ontvangen 24K subsidie voor de jeugd.
Vraag Lisette van Driel: wat voor kunstgras wordt dat dan gezien de problematiek? Antwoord van de
voorzitter: kurk; het hoogst haalbare in het kader van veiligheid.
Vraag Bert Wisman: Is privatisering één van de opties als de accommodatie eenmaal staat? Het
antwoord is nee. De voorzitter geeft aan dat het daar nu nog geen klimaat voor is.

11.Stand van zaken voetbaltechnisch beleidsplan (VTBP).


In december vorig jaar is het organigram besproken. CVZ is geheel gevuld wat wil zeggen dat
alle functies zijn ingevuld. Het aangepaste en aangevulde organogram komt binnenkort op
de site.
 Uitlevering van de juiste materialen aan alle teams.
 We willen groeien en dat kan alleen met goede spelers en trainers. Vandaar dat er
verschillende trainerscursussen zijn gestart onder auspiciën van de KNVB.
 Hoe krijgen we de jeugd naar senioren? Met JO21 waarmee we dit seizoen zijn gestart.
 Pilot nieuwe wedstrijdvormen van de KNVB voor de pupillen: Demonstratie is op de 18e
december 2017
 Van beleid maken is het afgelopen seizoen niet veel gekomen in verband met ad hoc
situaties. Om geconcentreerd met voetbal bezig te zijn worden heidedagen georganiseerd.
 Werving van vrijwilligers blijft lastig. CVZ vooral op zoek naar mensen met verstand van
voetbal voor bijvoorbeeld scouting van mini-jeugd, JO9 en JO11. Ook bemensing van het
wedstrijdsecretariaat is belangrijk.
Vraag Stef van Berkel: kunnen we de selectieteams niet aanspreken om meer op te pakken voor de
vereniging? Waarom verplichten we ze niet, zoals je dat bij andere verenigingen ziet?

12.Verkiezing bestuursleden conform het huidige schema van aftreden:
Penningmeester:
Aftredend en niet herkiesbaar penningmeester Hein Oerlemans wordt bedankt voor alle inzet.
Het bestuur draagt Ruben Baijens voor als penningmeester per 1 juli 2017. Leden stemmen in.
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Secretaris:
Het bestuur draagt per direct Wendy Bekkers voor als secretaris Leden stemmen in.
Bestuurslid facilitaire zaken:
Bestuur draagt Erwin Kloppenburg voor als bestuurslid voor de vacature facilitaire zaken. Leden
stemmen in.
Het bestuur heeft verder geen reacties van bezwaar ontvangen
 Er zal een bijzondere ALV uitgeschreven worden in februari/maart 2017 ten behoeve van het
alternatief lidmaatschap, het kledingplan en de vorderingen van het accommodatieplan.
 Bestuur doet de leden het voorstel dat mensen zonder VOG niet meer actief mogen zijn per
1 januari 2017. De leden stemmen in.
 G-team is opgezet in samenwerking met Real Lunet met Berry van de Water als kartrekker.
 Kees de Graauw zal aan het einde van seizoen 2016/2017 de ledenadministratie overnemen
van Harriët Oerlemans.

13.Rondvraag.
Vraag Bert Wisman: Twee jaar geleden is toestemming gevraagd om zomeravondvoetbal op te
starten. Dit is redelijk verlopen. Dit jaar heeft het zomeravondvoetbal 150 ballen aangeboden aan de
minijeugd en JO9 tijden de Sinterklaasviering. Komend jaar wordt zomeravondvoetbal in een andere
opzet voortgezet. Er wordt bekeken of er tzt weer wat terug kan worden gedaan voor de vereniging
inruil voor de veldhuur en het gebruik van de faciliteiten waarvoor niets hoeft te worden betaald. De
organisatie doet graag wat terug.
Vraag Pierre van Berkel: ik mis de cultuur in de vereniging. We hebben het over opleiding en
gezelligheid. Het valt hem op dat we leden verliezen bij de overgang van A-jeugd naar Senioren. Hoe
behouden we die spelers? Bij andere verenigingen zijn de spelers altijd aanwezig terwijl spelers van
Zwaluw V.F.C wegblijven of ‘geen zin hebben’? Kunnen we de huidige cultuur ombuigen naar een
cultuur met meer prestatie?
Aanvullende vraag van Wim van Antwerpen: Heeft de vereniging een doelstelling daarin?
Erelid Rein Postema dankt alle aanwezigen hartelijk voor de inzet.

14. Sluiting ALV
De ALV van woensdag 14 december 2016 wordt om 22:10 uur gesloten.
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