Notulen buitengewone algemene ledenvergadering
woensdag 22 maart 2017
Aantal aanwezige leden: 30
1 Opening:
Henk Klösters opent de vergadering om 20:05
2 Mededelingen:
Niet aanwezig met kennisgeving: Bert, Cora en Marc van Santvoort, Klaas Looden,
Berry vd Water.
3 Voorstel alternatief voetballend lidmaatschap:
Aanleiding: studenten die geen volledig seizoen kunnen spelen en spelers met
blessures die een (deel van het) seizoen niet kunnen trainen en spelen. CVZ
presenteert uitgebreid het volgende voorstel:
 Aangepaste contributie voor reservespeler;
 Aangepaste contributie/restitutie in geval blessures;
Alle informatie die gedeeld is tijdens de presentatie komt in de nieuwsbrief van april.
Eventuele vragen en opmerking opmerkingen kunnen gericht aan CVZ.
(cvz@zwaluwvfc.nl).
Vraag vanuit zaal: Is dit ook van toepassing voor spelers die alleen (af en toe) mee
willen trainen?
Antwoord CVZ: Nee.
Vraag vanuit zaal: Je bent als club verplicht een lid voor een heel seizoen aan te
melden bij de KNVB.
Antwoord CVZ: Klopt, die kosten zitten in die € 60,Aanvulling Henk Klösters: Plan staat of valt bij goede controle welke wordt geborgd
door CVZ. We gaan het een seizoen uitproberen.
Leden gaan akkoord.
4 Voorstel kledingplan (met ingang van seizoen 2017/2018, per 1 juli 2017)
Frank Paijmans stelt commissie voor : Frank Paijmans, Carola Ouwerkerk, Miriam
Vriens, Bert Wisman, Wilbert van Laarhoven en Kay de Leeuw. Kledingplan valt
onder AZ.
Deventrade biedt ledenshop; levering binnen 24u bij Van Helvoort.
Trainingspakken vallen niet onder het kledingplan maar Zwaluw V.F.C. schrijft wel
een type trainingspak voor ten behoud van de uniformiteit.
Plan is goedkoper voor de sponsor: alleen een bijdrage voor het logo en niet ieder
seizoen een nieuw tenue . Dat scheelt in de kosten. Er is hoop op nieuwe sponsoren
Competitiespelende mini-jeugd krijgt tenue, overige mini’s krijgen nieuwe hesjes.
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Vraag vanuit zaal: moet je èn een bord èn een tas sponsoren als (kleding-)sponsor?
Antwoord AZ: Dit kan in plaats van een bord à € 250,- per team per jaar.
Vraag vanuit zaal: Krijgen leden nog korting bij Van Helvoort?
Antwoord AZ: De 10% korting voor de leden blijft gehandhaafd. Sponsoren kunnen
evt ook de onderhandeling met Van Helvoort opzoeken.
Vraag vanuit zaal: Indien een sponsor wil bijdragen aan trainingspakken, loopt dat dan
ook via AZ?
Antwoord AZ: Ja, wij kunnen helpen de kosten te reduceren
Vraag vanuit zaal: Wat is dan het voordeel voor Zwaluw V.F.C.? Wat levert het op?
Antwoord AZ: De bijdrage van Van Helvoort helpt bij huidige professionalisering van
de vereniging.
Vraag vanuit zaal: Ieder team krijgt een tas. Houdt ieder team de tas zelf?
Antwoord AZ: Er komen zgn. ‘tasmomenten’ om de maten te monitoren en kleding te
controleren, ook voor kinderen die kleiner of groter zijn. Meiden passen allemaal door.
Vraag vanuit zaal: Moeten kinderen zich dan voortaan op de club omkleden?
Antwoord AZ: Bij de JO9 accepteren we thuis omkleden, vanaf JO11 gaat alles
centraal in en uit de tas en wordt er op de vereniging omgekleed.
Vraag vanuit zaal: Sokken zijn relatief vaak kwijt en/of kapot. Er moet meer geld
gereserveerd voor sokken.
Antwoord AZ: Eens. Centraal houden voorkomt kwijtraken. We willen de bijdrage
voor de leden echter niet meteen te groot maken.
Vraag vanuit zaal: Hoe vang je een vernieuwing van de kledinglijn bij de leverancier
op?
Antwoord AZ: Is op gelet. Het huidige tenue gaat zo’n 4 jaar mee. Sokken worden
eens in de 4 jaar vervangen.
Opmerking vanuit zaal: Houd alles bij elkaar in één tas en maak inderdaad een
wasschema. Dan heb je nooit gedoe en ben je eens in de zoveel tijd aan de beurt. Is het
kapot, dan meldt diegene dat vanzelf.
Vraag vanuit zaal: Tijdens de koude periode hebben ze trainingspakken nodig.
Waarom neem je de trainingspakken niet mee in het plan voor de uniformiteit tijdens
wedstrijden?
Antwoord AZ: Wordt te duur; dat lukt niet voor een paar euro per maand extra voor
ruim 1.000 leden.
Vraag vanuit zaal: Wat doen teams die net een nieuw tenue van een nieuwe sponsor
hebben gekregen?
Antwoord AZ: Komend seizoen wordt overgangsjaar; we zijn nog niet te streng. Die
sponsoren worden wel als eerst benaderd door de sponsorcommissie.
Vraag vanuit zaal: Hoe is de uitrusting van trainers/coaches hierin meegenomen?
Antwoord AZ: Berekening is gemaakt. Ook voor scheidsrechters. We kunnen daar
echter pas mee verder als dit kledingplan door kan gaan. Dan kunnen we bekijken of
er budget voor is.
Opmerking vanuit zaal: Maak gewoon een apart kledingplan voor technische staf!
Antwoord AZ: Goed idee, maar het belangrijkste is deze eerste opzet voor de spelers.
Opmerking vanuit zaal: Ik ben er faliekant op tegen. Leden moet zelf voor kleding
zorgen. Het bestuur vindt teveel goed en wil alles verzorgen voor de spelers.
Er zijn 2 mogelijkheden en er moet een keuze gemaakt:
Optie A: €1,00 contributie extra per maand gedurende 12 maanden (broek, shirt,
sokken) Gaan sokken kapot, dan betaal je zelf nieuwe sokken.
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Optie B: €1,20 contributie extra per maand gedurende 12 maanden (broek, shirt,
sokken 1 keer gratis vervangen)
Opmerking vanuit zaal: Verhoog de contributie met € 2 of € 3 en lever tenue inclusief
trainingspak aan. Leg het op! Stel het verplicht!
Antwoord Henk Klösters: We willen de contributie zo laag mogelijk houden.
Opmerking vanuit zaal: Verplicht het wasschema.
Antwoord Henk Klösters: We beginnen het langzaamaan naar ons toe te trekken maar
verplichten vergt handhaving en roept weerstand op. We gebruiken onze energie liever
positief. Wat we verwachten van de mensen komt op papier en wordt gepubliceerd in
de nieuwsbrief van april.
Leden gaan akkoord met het kledingplan en stemmen ermee in dat het bestuur
uiteindelijk de meest geschikte optie (A of B) voor de vereniging kiest.
5 Accommodatie Zwaluw VF.C. (nieuwbouw en kunstgrasveld);
Als projectleider van de nieuwe accommodatie presenteert Cor vd Steen, oudvoorzitter Zwaluw V.F.C. het plan van aanpak.
Sportaccommodatie in het algemeen; niet alleen voor voetbal. Wie kunnen er nog
meer gebruik maken van ons park?
Centraal zijn de twee kunstgrasvelden (6 en 1)
Eigenaar: gemeente Vught  Gebruiker: Zwaluw V.F.C.
Het geheel wordt vastgelegd in gebruiksovereenkomst
Initiatief ligt bij de club, gemeente faciliteert.
Opzet van de nieuwe accommodatie: zelfvoorzienend (levert geld op) en duurzaam.
(bijv. een waterscheidingssysteem.) Dan is het ook makkelijker om aan geld te komen.
Op te richten projectteam met :
- iemand van Zwaluw V.F.C. voor opstellen eisenprogramma (PVE)
- iemand namens gemeente (= Monique den Otter)
Cor spoort de aanwezigen aan mee te denken, met ideeën te komen en kritisch te zijn.
Uitgewerkt PVE wordt ‘concept uitvoeringsplan’.
Aankloppen bij NOC NSF, KNVB, ministerie etc etc
Geplande start: juli 2017, beoogde datum afronding: september 2018 of in ieder geval
vóór het 90-jarig bestaan van onze vereniging.
We gaan eerst de gemeente ‘bewerken’ en warm maken voor onze plannen.
Voordat het plan definitief is en we van start gaan, worden de leden (belanghebbenden
en geïnteresseerden) nog tussentijds geraadpleegd.
De grootste uitdaging is om ondertussen gewoon te kunnen blijven draaien
Vraag vanuit zaal: Wordt het een verbouwing of nieuwbouw?
Antwoord Cor vd Steen: op basis van PVE gaan we aan de slag. Het kan zijn dat we
slopen maar het kan ook zijn dat we e.e.a. (kunnen) behouden.
Vraag vanuit zaal: Waar maken we onze wensen kenbaar?
Antwoord Henk Klösters: Bekendmaking contactpersoon volgt z.s.m..
Continu contact via ‘centrale praatpaal’ is wenselijk alsmede de terugkoppeling per
onderdeel van het PVE. Het idee groeit er een website voor te maken waardoor
iedereen altijd de laatste info kan vinden.
Vraag vanuit zaal: Is Cor de enige die er nu mee bezig is?
Antwoord Cor vd Steen: nee, maar ik stuur aan. Er wordt nog iemand benoemd bij
Zwaluw V.F.C.; het bestuur blijft hoofdverantwoordelijk.
Vraag vanuit zaal: Alleen voor Zwaluw V.F.C. of wordt Real Lunet er ook bij
betrokken?
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Antwoord Cor vd Steen: Ik sluit niks uit, maar Zwaluw V.F.C. blijft aan zet.
Vraag vanuit zaal: Hoe ambitieus is de gemeente in dit geheel? Ze zijn meestal niet zo
behulpzaam en bereidwillig.
Antwoord Cor vd Steen: Ik verwacht geen enkel probleem, zolang het plan maar staat
als een huis. PH is in principe ook low profile gestart.
Aanvulling Henk Klösters: Gemeente heeft intentieverklaring getekend. Uitgangspunt
is goed.
Leden wordt niet gevraagd te stemmen, dit is ter informatie.
6 Verkiezing bestuursleden:
Het bestuur draagt Bart van de Water voor als bestuurslid Vrijwilligerszaken.
Bart: Eerste taak is om mee te helpen de basis goed te maken zodat alles goed
geregeld is. Veel vrijwilligers doen iets voor de vereniging omwille van zoon of
dochter. Vrijwilligers moeten echter een Zwaluw-hart krijgen en daar ga ik me hard
voor maken.
Leden gaan akkoord
7 Rondvraag:.
Verzoek vanuit zaal: Voor de minitrainingen op woensdagmiddag (2 groepen van 40
kinderen) zijn geen ballenzakken meer.
Henk Klösters: dit gaan we in orde maken.
8 Sluiting:
Voorzitter sluit deze buitengewone algemene vergadering om 21:44 uur
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