Zwaluw VFC
Jaarverslag 2014-2015

Bestuurssamenstelling seizoen 2014-2015:
Voorzitter:
Penningmeester / Clubhuis:
Secretaris:
Algemene zaken:
Technische zaken:
Sponsoring/PR
Jeugdvoorzitter

Henk Klösters
Hein Oerlemans
Vacature
Ger Buiting
Pim Beekman tot 1 juli 2015.
Carola Ouwerkerk
Lucien Smit

Algemeen:
Het bestuur heeft in het seizoen 2014-2015 11 keer vergaderd. Er is een vervolg stap gemaakt met het voetbal
technisch beleidsplan, dit mede naar aanleiding van het eerder goedgekeurde strategisch beleidsplan.
Na het vertrek van de secretaris is het bestuur nog steeds op zoek naar een opvolger. Pim beekman heeft
mede vanwege drukte op zijn werk begin juli zijn bestuursfunctie neergelegd. Mark Hugers heeft tot voor kort
deze functie waargenomen. De vrijwilligers dag werd op 9 mei 2015 georganiseerd. Op deze dag is Ine de
Bresser gehuldigd als vrijwilliger van het jaar. Dit mede als dank voor de jaren dat ze als trainer van de jongste
Zwaluw VFC jeugd veel werk heeft verricht. Het totaal aantal leden bedraagt momenteel 1174
Jaarverslag voetbalzaken
Organisatie
De komst van de nieuwe jeugdvoorzitter heeft helaas niet dat gebracht wat was gehoopt, de jeugdvoorzitter
trad wegens privé omstandigheden al snel weer af.
Jos van Herpen is gestopt als lid van de TC. Mark van Rooij en Marc van Santvoort doen een stapje terug. Voor
hen zijn Frank Paymans, Leon van Ekeren en Pierre van Berkel in de plaats gekomen. Het nieuwe voetbal
technisch beleidsplan brengt met zich mee dat de TC in een andere vorm gaat functioneren evenals het
huidige ‘jeugdbestuur’.
We blijven investeren in het opleiden van eigen trainers. Dit met de doelstelling om meer eigen trainers op te
leiden en spelers in weerbaarheid, techniek en tactiek beter te maken. Hiervoor werken we samen met de
KNVB. Er is gestart met het traject van de Verklaring Omtrent Gedrag VOG’s. Er is een voorzichtig begin
gemaakt met het werken met de blauwe kaart.
Bert van Santvoort en Martin Vissers zijn inmiddels gestopt met het bemannen van het wedstrijd secretariaat
op de zaterdag
Technische zaken:
Voor de TC staat het opleiden en begeleiden van spelers en trainers binnen onze vereniging centraal, bij alle
teams.
In dit licht zijn de volgende initiatieven ontwikkeld:
-Interne trainerscursus voor pupillentrainers.
-Het organiseren van een trainer-leider bijeenkomsten.
-Praten over praktische organisatorische zaken, maar ook de helpende hand voor trainingsinhoud en coaching.
-Een vaste trainersbegeleider begeleidt inmiddels de ontwikkeling van onze jeugdige F-E trainers.
-Het mee laten trainen en spelen van selectiespelers in een oudere leeftijdsgroep.
-Er is intern een scheidsrechter cursus gehouden waaraan een twaalftal leden met succes hebben deel
genomen.
Voetbalzaken:
De KNVB handhaaft de regel m.b.t. teamindeling op geboortejaar. Er is geen dispensatie meer voor mini, F en
E. Het materiaal, of beter het gebrek aan materiaal, wekt nog steeds de nodige irritatie bij begeleiders van
jeugdteams. We zijn op zoek naar een adequate oplossing.

Jeugd
-Mini’s
In het seizoen 2014/2015 zijn we gestart met 49 mini-f spelers en geëindigd met 87mini-f spelers, verdeeld
over 12 teams. Een enorme groei. Een aandachtsgebied hierbij is het organiseren van kwantitatieve en
kwalitatieve begeleiding van deze spelers.
Gedurende het seizoen wordt kritischer naar het individuele spel van de kinderen gekeken. Teams worden
mede aan de hand van de bevindingen aangepast. In het voorjaar doen 28 tweedejaars mini’s mee aan een
kleine regionale mini-competitie waardoor de overgang van mini-F naar de F kleiner wordt voor zowel spelers
als ouders.
-F-jeugd
Aan de keeperstraining doen sinds kort voor het eerst ook F-Keepers mee
De trainerscursussen in februari/maart waren een schot in de roos. We sloten het seizoen af met 1 najaar- en 2
voorjaarskampioenen.
-E-jeugd
Bijzonder te vermelden is dat E1 in de hoofdklasse (9 tegen 9), zowel in de najaar- als in de voorjaarscompetitie
als nummer 1 is geëindigd. Brabant United is dit opgevallen en uiteindelijk hebben drie E-spelers de overstap
naar Brabant United gemaakt.
-D-jeugd
D1 is als tweede geëindigd in de competitie en gepromoveerd naar de hoofdklasse.
Twee D-spelers maken deel uit van het KNVB-team AV Zuid 1.
Meisjes
Binnen de jeugd is ook dit jaar het aantal voetballende meisjes weer toegenomen. Afgelopen seizoen hebben
we kunnen spelen met een of meer meisjes teams in alle leeftijd categorieën van E tot A.
Het aantal voetballende meisjes is gegroeid tot boven de 100. Ook het komend seizoen verwachten we weer
een verdere groei. In seizoen 2015/2016 speelt Zwaluw VFC MB1 op het hoogste niveau (hoofdklasse) van het
meidenvoetbal in district Zuid 1 op basis van de resultaten in het afgelopen seizoen.
Junioren
Bij de junioren is een speciale vermelding waard dat Zwaluw VFC B4 dit seizoen de bekerfinale heeft
gewonnen. Een prachtige prestatie!!
Senioren
Dit jaar realiseerden we opnieuw een doorstroom van eigen jeugd naar ons seniorenselectieteams. Vier eerste
jaar A-spelers hebben in seizoen ’14 – ’15 deel uitgemaakt van de selectie van het eerste elftal en in
wedstrijden meegespeeld.
Het eerste elftal heeft zich via de nacompetitie weten te handhaven in de derde klasse.
Het tweede elftal heeft nacompetitie gespeeld voor promotie naar de reserve hoofdklasse. Een prima
prestatie, al is de promotie uiteindelijk niet gelukt.
Toernooien:
De toernooicommissie is gedurende dit seizoen met 1 medewerker uitgebreid. Gijs Oskam is de commissie
komen versterken, waardoor de commissie uit 5 personen bestond. Naast Gijs waren dit Bert van Santvoort,
Wendy Bekkers, Carola Ouwerkerk en Ger Buiting.
De toernooicommissie heeft ook dit seizoen met veel plezier diverse toernooien georganiseerd:
-In de maand April 2015 werd er door zo’n 1.000 Vughts kinderen uit de basisschool groepen 5 t/m 8 gestreden
om de bekers.
-Op vrijdagavond 5 juni 2015 vond het inmiddels traditie geworden toernooi voor onze A en B jeugd (jongens
en meisjes) plaats. Hier namen 24 teams aan deel.
-Ook dit jaar was het E en F toernooi op zaterdag 30 mei 2015, waar 50 zeventallen aan deelnamen, weer een
groot succes.
-Op zaterdag 6 juni gevolgd door een grandioos C en D toernooi met 40 deelnemende teams.
-Tenslotte werd de toernooikalender afgesloten met een geslaagd Meiden C, D en E toernooi op zondag 7 juni
2015. Hier namen 22 teams aan deel.
Inmiddels traditioneel, werd op zaterdag 3 januari 2015 het kalenderjaar 2015 geopend met het Beach soccer
toernooi voor onze C, D en E jeugd op het strand van de IJzeren man in Vught.

Facilitair: Sportpark
Voor aanvang van dit seizoen werd de volledig vernieuwde bestuurskamer in gebruik genomen.
Dit in navolging op de verbouwing van het wedstrijdsecretariaat een jaar eerder.
Jasper de Theye heeft dit seizoen op zaterdagen de werkzaamheden van terreinmeester naar volle
tevredenheid uitgevoerd.
Jan Vissers heeft gedurende dit seizoen op een correcte manier de belijning van de velden voor zijn rekening
genomen.
Door de gestage groei van het aantal leden worden de velden steeds intensiever gebruikt.
Het gebruik van 2 trainingsvelden is eigenlijk minimaal een half veld te weinig. Het bestuur heeft in de
zomervakantie van 2015 het plan opgepakt om een extra veld van verlichting te voorzien om zodanig de
trainingsfaciliteiten uit te breiden. Naar verwachting wordt dit plan in het seizoen 2015/2016 geeffectueerd.
Het gebruik van verplaatsbare doelen op met name het natuurgras trainingsveld zorgt er voor dat veld
gelijkmatiger gebruikt wordt, waardoor we langer en beter op het natuurgrasveld kunnen trainen.
Door het intensievere gebruik wordt ook het onderhoud een steeds belangrijker aspect. Aangezien de velden
gemeentelijk eigendom zijn, zijn wij voor het onderhoud grotendeels afhankelijk van de gemeente Vught. Het is
in dit seizoen gebleken dat de Gemeente Vught weinig aandacht voor het onderhoud van onze velden heeft
gehad. Dit uitte zich uiteindelijk in een bezwaar van de KNVB op de kwaliteit van een paar van onze velden.
Gelukkig heeft de Gemeente dit bezwaar ter harte genomen en aan het begin van het seizoen alsnog actie
ondernomen.
Materialen
Door de groei van het aantal leden zijn er ook meer vrijwilligers nodig om onze spelende leden te begeleiden.
Ook dit jaar zijn aan het begin van het seizoen aan de begeleiders van alle teams de trainingsmaterialen
verstrekt. Omdat niet iedereen op een verantwoordelijke manier met de verstrekte materialen omgaat, wordt
de club elk jaar met een vaak onnodig hoge kostenpost opgezadeld.
Het delen van een ballenmand door een paar teams is klaarblijkelijk niet voor iedereen de juiste oplossing.
Het bestuur beraad zich momenteel over een adequate oplossing in deze.
Sponsoring
In december 2014 is de sponsorcommissie uitgebreid en werd er een nieuwe impuls aan de
sponsoractiviteiten gegeven. De commissie is met een nieuw sponsorplan en een brochure gekomen. De
nieuwe sponsorcommissie heeft als doel gesteld om de opbrengsten uit sponsering fors te verhogen en de
gemaakte afspraken te borgen. Veel dank is de sponsorcommissie verschuldigd aan de langstzittende leden
Herman van Gijlswijk en Wim Bloks. Op dit moment bestaat de sponsorcommissie uit de volgende leden:
Herman van Gijlswijk , Wilbert van Laarhoven, Frank Paijmans, Harold Bink, Jan Looymans, Miriam Vriens, en
namens het bestuur Carola Ouwerkerk. Onlangs hebben Frank Bax en Wim Bloks aangegeven te stoppen bij
de sponsorcommissie. Zij hebben mee geholpen aan het realiseren van de plannen van de sponsorcommissie.
Sponsoren.
Dit seizoen ligt het accent op het consolideren en het behouden van sponsoren door deze actief te betrekken
bij de club en het daarnaast ook gewoon leuk te maken om te sponsoren.
Alle sponsoren zijn inmiddels in kaart gebracht en er is een eerste aanzet gemaakt voor een meer
professionele benadering van sponsoren. Een inventarisatie is gemaakt welke nieuwe sponsoren benaderd
kunnen worden. Sinds dit jaar zijn de uitingen op de site geprofessionaliseerd.
Er is een nieuwe hoofdsponsor voor de komende 5 jaar voor Zwaluw VFC t.w. Willie Robben / Sunflower.
Scoren voor de club ( maart 2015)
De jeugdleden mini, F-jes , E-tjes en D-elftallen hebben zich fantastisch ingezet met “scoren voor de club”.
D.m.v. krassen werd er ruim €2700,--. Opgehaald. Dit gaat besteed worden aan het plaatsen van
speeltoestellen bij het clubhuis.
Rabobank actie “maak je sterk voor elkaar Vught “ ( april 2015)
De Rabobank Vught heeft in april een actie gehouden onder het motto “Maak je sterk voor elkaar“. Op de
avond van de uitreiking van de prijzen heeft Zwaluw VFC maar liefst € 1250,-- opgehaald.
De sponsor commissie bedankt alle sponsoren voor hun betrokkenheid, steun & positieve inbreng!

Financiën.
De club staat er financieel nog steeds goed voor. Wederom is een positief resultaat behaald en ook de
liquiditeitspositie heeft zich positief ontwikkeld. Het bestuur heeft gemeend om de in het verleden getroffen
voorziening te moeten verhogen tot een bedrag van € 75.000. 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.
Het bestuur stelt voor om een permanente vaste reserve te vormen van € 30.000 ( 10% van de begroting).
Deze vaste reserve mag pas worden aangesproken bij onoverkomelijke calamiteiten en pas na goedkeuring van
de ALV.
Bovenstaande is in de jaarrekening verwerkt.
Het blijvend kritisch omgaan met uitgaven is met name debet aan de positieve situatie.
Daarnaast het feit dat ook dit jaar de contributies voor 100% zijn ontvangen en ook de door spelers opgelopen
boetes zijn voor bijna 100% doorberekend en betaald.
De gemeentelijke subsidie is voor het kalenderjaar 2015 op nagenoeg hetzelfde niveau gehandhaafd ten
opzichte van voorgaande jaren, de verwachting is echter dat deze in de toekomst onder druk kan komen te
staan.
Tijdens het boekjaar is het huurcontract met Partou opgezegd. Voor de komende jaren betekent dat een
inkomsten derving van € 10.000. Ook de sponsorinkomen uit het vroegere OPF zijn terug aan het lopen.
Hopelijk gaat onze nieuw sponsorcommissie deze trend keren en zijn zij in staat nieuwe sponsoren te werven.
Positief is de ontwikkeling van de omzet uit het clubhuis. In het eerste halfjaar leken de omzetten terug te gaan
lopen maar gelukkig is daar in de tweede helft een kentering ingekomen. De inzet van kassa’s, aanstelling van
een complexbeheerder en de organisatie van de zomeravondcompetitie zijn hier zeker debet aan. Uiteraard
ging dit ook gepaard met een kostenverhoging. De relatieve marge (verschil tussen verkoop en inkoop) heeft
zich ook verbeterd.
Tot aan het boekjaar 2014-2015 is er geen afschrijving van de vaste activa verwerkt in de financiële resultaten.
In het boekjaar 2014-2015 is een inhaalafschrijving toegepast van 25 jaar waarbij een totale
afschrijvingstermijn van 30 jaar als uitgangspunt is gehanteerd. De inhaalafschrijving is inclusief de afschrijving
van 2014-2015 rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen gebracht.
Voor nadere informatie over de financiën wordt verwezen naar het financiële jaarverslag.
Toekomstverwachting:
Door het wegvallen van de huurpenningen van de verhuur van het clubhuis, de afnemende sponsorinkomsten
en dit gecombineerd met de huidige kosten zullen we in de komende jaren niet meer de resultaten kunnen
laten zien van de afgelopen paar jaar. We zullen dan ook niet meer in staat zijn om grotere bedragen te
reserveren die we nodig gaan hebben voor de noodzakelijke renovaties en/of nieuwbouw. Wat hier zeker ook
een negatief effect op heeft is de bereidheid van mensen om vrijwillig iets voor de club op te pakken. Meer en
meer moeten we voor werkzaamheden gaan betalen.
Onze kosten structuur is zodanig dat de grens van bezuinigingen is bereikt. Hier zal zich eerder een opwaartse
dan een neerwaartse lijn gaan openbaren.
De resultaten zullen de komende jaren onder druk komen te staan en de bedragen die we nu als voorziening en
als vrij voor investeringen beschikbaar hebben zullen vermoedelijk niet fors meer toenemen. Als club komen
we bij renovatie en/of nieuwbouwplannen voor een zeer grote uitdaging te staan hoe die plannen gefinancierd
moet worden.
Samenvatting:
Het bestuur vindt dat de deelname van de leden en de ouders van de jeugd, aan activiteiten binnen Zwaluw
V.F.C. verder dient te worden vergroot. Het bestuur zal zich ook de komende jaren blijven richten 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.
Aldus gepresenteerd tijdens de Algemene Leden Vergadering op 16 december 2015.
Namens het bestuur van Zwaluw VFC.
H. Klösters voorzitter/secretaris.

