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Algemeen ledenbestand.
Momenteel hebben we 970 voetballende leden waarvan 785 jeugdleden. Het aantal voetballende meisjes
bedraagt 128. Daarnaast zijn er 235 (niet-voetballende leden) vrijwilligers en 27 niet spelende leden. Verder zijn
er 15 donateurs.
Jubilarissen.
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst zijn aan de jubilarissen van onze vereniging de Zwaluwspelden uitgereikt aan
Jan Mangé en Peter Beset voor 60 jarig lidmaatschap. De Zwaluwspeld voor Harrie van Kasteren, ook 60 jaar lid,
werd in verband met zijn afwezigheid alsnog later thuis opgespeld. Harrie van Helvoort voor 50 jaar
lidmaatschap. John Elissen ontving een speld voor 40 jaar lidmaatschap. En er waren een vijftal leden die hun
zilveren jubileum vierden, te weten Wesley Rokven, Luuk Schoones, Tim van de Sluijs, Frank van den Oetelaar,
Rick van Buuren en Wim Traa.
Tweede kunstgrasveld.
In het seizoen 17-18 is de aanleg van een tweede kunstgrasveld inclusief verlichting voltooid. In overleg met de
gemeenteraad van Vught is er afgesproken dat Zwaluw VFC het plan, om te komen tot een volledige nieuwbouw
van onze accommodatie, nader uitwerkt.
Er is een start gemaakt om te komen tot een nieuw strategisch beleidsplan waarin Zwaluw VFC duidelijk aangeeft
welke ambities onze voetbalclub voor de komende jaren heeft.
Komend jaar zal een algemeen rookverbod worden ingevoerd op ons gehele complex met als uitzondering het
terras naast ons clubhuis.
Commissie Voetbalzaken. (CVZ).
Algemeen
In het afgelopen jaar is hard gewerkt om alle leden van Zwaluw VFC wederom met veel plezier te laten voetballen.
Op diverse terreinen zijn flinke stappen gezet, terwijl we helaas ook moeten constateren dat we op een aantal
aspecten nog een weg te gaan hebben. Maar met een enthousiaste groep blijven we werken aan de nodige
verbeteringen.
Samenstelling CVZ
Eus Gordon heeft het afgelopen jaar om persoonlijke redenen afscheid genomen als voorzitter van CVZ. Niet
alleen voor CVZ, maar voor de gehele club een groot gemis. Vervolgens heeft Jean-Paul Kiriwenno de functie van
voorzitter vervuld. Helaas is ook hij om persoonlijke redenen gestopt. Op dit moment is de functie van voorzitter
CVZ nog vacant en zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter. Zorgvuldigheid gaat hierbij boven snelheid.
Opleiding
De club maakt een gestage groei door in het intern opleiden van trainers. Hierdoor groeit het niveau van onze
trainers. Wij enthousiasmeren en stimuleren trainers onder meer door het aanbieden van cursussen van de
KNVB. Dit jaar nemen bijvoorbeeld twee trainers deel aan de cursus UEFA C Youth en tien trainers aan de cursus
Pupillentrainer. Ook organiseren wij in samenwerking met de KNVB de cursus Jeugdvoetbal Trainer Coach (JVTC).
Dit is een cursus voor vooral beginnende trainers en leiders, waarin de cursisten praktische en theoretische

kennis krijgen over het trainen en coachen van jeugdteams en de omgang met jonge voetballers. Aan deze cursus
nemen twaalf trainers deel.
Selectieteams.
De hoogste selectieteams spelen allemaal in de Hoofdklasse, en nagenoeg allen bovenin. In het Voetbaltechnisch
beleidsplan 2017-2021 is de ambitie opgenomen om ‘Divisie’ te spelen met de hoogste jeugdteams. Dit moet er
vervolgens toe leiden dat het eerste elftal structureel minimaal in de 2 e klasse gaat spelen. Wij zijn tot de
conclusie gekomen dat wij in de huidige opzet deze ambitie niet waar kunnen maken.
Om het niveau van de spelers en trainers structureel naar een hoger niveau te brengen, is een Hoofd Opleidingen
onmisbaar. Vanuit eigen geledingen kunnen wij deze rol niet invullen. Het is een functie die wekelijks veel tijd en
energie kost. Het Hoofd Opleiding is er overigens niet alleen voor de selectieteams. Alle teams gaan profiteren
van een Hoofd Opleiding. De trainers van de niet-selectieteams gaan ook door hem of haar begeleid worden.
Onlangs is er overeenstemming bereikt met de hoofdtrainer van de selectie John Laponder om zijn contract te
verlengen. Dit is een goede ontwikkeling zodat het eerste elftal zich ook het komende seizoen goed kan blijven
ontwikkelen.
Er zijn dit jaar ook een aantal spelers van Zwaluw VFC naar een BVO-club vertrokken. Een speler is zelfs naar
Feyenoord gegaan. CVZ blijft contact houden met deze spelers. Zo is er bijvoorbeeld een jonge voetballer die bij
Zwaluw VFC heeft gespeeld en momenteel bij FC Den Bosch voetbalt, trainer van de JO8-selectie geworden.
Scouting.
Sinds afgelopen voetbalseizoen hanteren wij een andere werkwijze om te bepalen welke spelers in aanmerking
komen voor een selectieteam in het volgende seizoen. Binnen Zwaluw VFC is een onafhankelijk team van scouts
geformeerd. Deze interne scouts zijn – in samenwerking met alle leiders en trainers - verantwoordelijk voor het
samenstellen van de selectieteams. De interne scouts bekijken gedurende het seizoen alle jeugdteams (selectie
en niet-selectie), van JO6 (mini’s) tot en met O19 meerdere malen. De inbreng van de leiders en trainers is daarbij
ook belangrijk. Zij kennen de spelers van hun team immers het best. De interne scouts betrekken daarom mede
de leiders en trainers bij de scouting. Dit biedt de trainers en leiders de kans om aanvullende informatie te geven
over de spelers. Vanaf het lopende seizoen vragen wij aanvullend aan alle leiders en trainers om een
scoutingsformulier in te vullen. De informatie van het formulier gebruiken de interne scouts om een nog beter
beeld te krijgen van alle spelers. Ook kunnen wij zo de ontwikkeling van spelers beter volgen. De scouts nodigen
alle geselecteerde spelers uit voor stagetrainingen bij de betreffende selectieteams. Deze trainingen staan onder
leiding van de hoofdtrainer van de betreffende leeftijdsgroep. De scouts maken in overleg met de selectietrainers
de teamindeling voor het volgende seizoen.
Nieuwe wedstrijdvormen.
Sinds het seizoen 2017-2018 zijn er grote veranderingen in het jeugdvoetbal bij de pupillen. In dat seizoen zijn
de O8- en O9-teams op een kleiner veld 6 tegen 6 gaan spelen. Ook zijn diverse spelregels aangepast. Het doel
was om spelers meer aan de bal te laten komen en ze daardoor meer plezier te laten beleven in het voetballen.
Daarnaast kunnen spelers zich in een kleinere ruimte beter technisch ontwikkelen. Hoewel het in het begin
wennen was (voornamelijk voor de ouders) waren de ervaringen zeer positief. Vanaf het lopende seizoen zijn de
wedstrijdvormen voor de O10, O11 en O12 aangepast. De O10-teams spelen net als de O8- en O9-teams op een
kwart veld 6 tegen 6. De O11- en O12-teams spelen op een (nagenoeg) half veld 8 tegen 8 en hanteren eveneens
nieuwe spelregels. Ook de ervaringen bij deze teams zijn vooralsnog hoofdzakelijk positief.
Coördinatoren.
Het indelen van de teams zorgt in sommige gevallen voor onvrede bij spelers en ouders. De
leeftijdscoördinatoren trachten daarom zorgvuldig en weloverwogen te werk te gaan bij het indelen van de
teams. Dit doen we onder meer door de procedures vast te leggen op papier. Wij proberen hiermee meer
duidelijkheid te geven en consequent te handelen. Lopende het seizoen polsen de coördinatoren reeds bij
trainers en leiders hoe zij denken over het nieuwe seizoen. In het formulier dat de interne scouting gebruikt
vragen wij ook om de ambities en andere wensen van het team en de individuele spelers aan te geven. Deze
informatie kunnen de coördinatoren gebruiken om de teams voor volgend seizoen zorgvuldig samen te kunnen
stellen.
Het team met leeftijdscoördinatoren groeit nog steeds. De wens is om per leeftijdscategorie twee coördinatoren
te hebben. Hierdoor kunnen werkzaamheden verdeeld worden, hebben de coördinatoren een klankbord en is
er continuïteit als een coördinator onverhoopt stopt. Afgelopen jaar zijn de meidenteams ondergebracht bij de
leeftijdscoördinatoren om zodoende geen onderscheid te maken in teams. Bij nader inzien bleek het echter geen

succes te zijn. Daarom is er weer gekozen voor afzonderlijke coördinatoren voor het meidenvoetbal, aangezien
er veel afstemming tussen de leeftijdscategorieën nodig is. Gelukkig hebben we twee enthousiaste
coördinatoren voor de meiden kunnen vinden.
Wedstrijdsecretariaat.
Na een moeizame start van de competitie in het seizoen 2017-2018, mede door een vertraging in de aanleg van
het tweede kunstgrasveld, verliep ook de start van het seizoen 2018-2019 stroef. Door de droogte en problemen
in het onderhoud waren de grasvelden niet vanaf het begin van het seizoen beschikbaar. Dit was vervelend voor
veel teams die niet op het sportpark terecht konden voor hun trainingen. Gelukkig zijn uiteindelijk alle
wedstrijden wel gespeeld met medewerking van de tegenstanders.
Mobiel digitaal wedstrijdformulier.
Na eerst proef gedraaid te hebben met JO17-1 voor het mDWF(mobiel Digitaal Wedstrijdformulier) is nu het
formulier (mDWF) voor alle wedstrijden van toepassing. Dit formulier kan eenvoudig door teammanagers zelf
ingevuld en verwerkt worden. Dit was in het begin nog niet bij alle teams bekend. Daarom is er een instructie
opgesteld om de leiders daarbij te helpen. De taak van de huidige wedstrijdsecretaris is door het digitale
formulier wel inhoudelijk veranderd, omdat men nu minder vlug binnenloopt bij het secretariaat. Desalniettemin
blijft er nog genoeg te doen op ‘n wedstrijddag door alle vragen waar de secretaris mee bestookt wordt.
Voetbalteams.
Zwaluw had afgelopen seizoen 11 seniorenteams en 64 jeugdteams met in totaal ca. 1100 voetballers. Er zijn
ruim 700 wedstrijden thuis verwerkt en circa 100 vriendschappelijke wedstrijden ingepland uit en thuis. De
bemanning van het wedstrijdsecretariaat loopt goed, er hebben zich steeds meer mensen aangemeld. Het
organiseren en inplannen van vriendschappelijke wedstrijden verloopt ook naar volle tevredenheid. We kunnen
terugkijken op een geslaagd wedstrijdseizoen 2017-2018 waarvoor ook zeker onze dank uitgaat naar de
vrijwilligers van het wedstrijdsecretariaat, leiders, trainers, fluitende ouders en clubscheidsrechters.
Samenwerking FC Den Bosch.
Om ook richting de toekomst lokaal voetbal talent richting het betaald voetbal af te kunnen leveren, is het
afgelopen seizoen een samenwerkingsverband met FC Den Bosch aangegaan. Hierdoor konden jeugdtrainers
expertise opdoen bij FC Den Bosch, met als doel het niveau van onze jeugdopleiding naar een hoger niveau te
brengen.
Kampioenen.
Afgelopen seizoen heeft Zwaluw VFC weer vele kampioensteams kunnen huldigen. Soms als periodekampioen,
maar diverse senioren-en pupillenteams hebben zich tot “overall” kampioen mogen kronen. Daarnaast was het
ook mooi om te zien dat de Zwaluw meiden zich dit seizoen hebben laten gelden met kampioenschappen voor
MO 15 en MO 19.
Meisjesvoetbal.
De ontwikkeling van het meisjesvoetbal gaat gestaag verder. Het aantal voetballende meisjes is weer licht
toegenomen tot circa 128. Met name de instroom bij de MO 11, MO 9 en mini’s. Hieruit blijkt dat meisjes steeds
jonger gaan voetballen.
Speciaal Voetbalteam Vught. (SVV).
Het speciaal voetbalteam Vught is een initiatief van Move Vught, Cello, SV Real Lunet en Zwaluw VFC is zijn derde
jaar ingegaan.
Algemene zaken.
Materialen.
Opnieuw heeft Zwaluw VFC dit seizoen weer veel moeten investeren in nieuwe ballen, hesjes, pionnen,
lijnrechters-vlaggen en scheidsrechters-fluitjes. De kosten van deze materialen zijn nog steeds te hoog. Ieder jaar
moet er nog teveel worden aangevuld, omdat de gebruikers het materiaal niet terugbrengen. Wat betreft de
ballen zien we een verbetering met de inrichting van het nieuwe ballenhok. De hoop is gevestigd dat met een
nieuwe accommodatie het beheer van het materiaal aanzienlijk zal verbeteren.

Kledingplan.
We zijn wat betreft het kledingplan het tweede jaar ingegaan, we zien over het algemeen dat de teams zorgvuldig
met de tenues omgaan. Zoals was te voorzien slijten sokken wat sneller dan broekje en shirtjes.
We zijn zeer content dat het aantal shirtsponsors toeneemt. Dit komt mede doordat de sponsors geen geld meer
kwijt zijn in de aanschaf van tenues. De leiders en trainers hebben dit seizoen een all weather jas gekregen, zodat
ook deze vrijwilligers te herkennen zijn. Ook de scheidsrechters hebben een herkenbaar jack gekregen. Dit geldt
ook voor het wedstrijdsecretariaat waarvoor truien beschikbaar zijn gesteld.
Clubhuis.
De onderhoudsstaat van het clubhuis blijft een grote zorg voor het bestuur. Het gebouw is op en er zijn de nodige
klachten. Het dak lekt, maar ook de toiletten zijn aan lekkage onderhevig. De verwarming valt regelmatig uit. De
deuren sluiten niet goed meer en de alarminstallatie zorgt regelmatig voor de nodige problemen.
De keuken en opslagruimtes zijn te klein. We hebben onvoldoende vergaderruimtes. Kortweg ons clubhuis is
aan vernieuwing toe en voldoet niet meer aan de toenemende gewijzigde vraag.
Evenementen.
Het positieve is dat we nog steeds op grote schaal gebruik maken van het clubhuis. Met een groot team aan
vrijwilligers blijven we de nodige activiteiten organiseren. Te denken valt hierbij o.a. aan het zomeravond voetbal,
senioren avonden op de donderdag, sinterklaasmiddag, het dart toernooi, voetbal Quiz, schoolvoetbaltoernooi,
eindejaars zeskamp, het statushouders vluchtelingentoernooi, vrijwilligersavonden en sinds kort ook de van
Helvoortcup. Ook het BBF toernooi voor de meisjes is een jaarlijks succesvol terugkerend evenement.
Al met al zien we dat het Zwaluwnest nog steeds het hart van de club is en dat steeds meer jongeren het clubhuis
bezoeken om deel te nemen aan de georganiseerde activiteiten.
Facilitaire zaken.
Sportvelden.
Na een zeer warme en droge zomer hebben de grasvelden veel te verduren gehad. Met vereende krachten
hebben we het toch voor elkaar gekregen dat de velden bespeelbaar werden. Het tweede nieuwe kunstgrasveld
met verlichting heeft zijn waarde bewezen en is vooral van belang gebleken voor de vele wekelijkse trainingsuren
van onze leden.
Helaas moeten we constateren dat de kunstgrasvelden regelmatig worden beschadigd. Het slopen van het
kunstgras met name door brandplekken is voor ons, als bestuur, niet alleen een groot probleem maar ook een
flinke ergernis. Het liefst willen wij als voetbalclub dat de toegangspoort open blijft voor iedereen zodat men
kan voetballen gedurende de dag, maar gezien het slopen van o.a. het kunstgras zijn we helaas genoodzaakt de
politie in te schakelen en zoveel mogelijk de toegangspoort gesloten te houden. Jammer genoeg lijden de goede
onder de slechte. Het bestuur denkt er over na om voortaan camera bewaking in te zetten om daarmee een halt
toe te roepen aan het vandalisme.
Glasvezel.
Na vele jaren lobbyen is het Zwaluw VFC uiteindelijk gelukt een glasvezelverbinding te krijgen. Hierdoor zullen
we binnenkort over een betrouwbare WIFI verbinding beschikken.
Sponsor commissie.
Sponsoren.
Het aantal sponsoren neemt nog steeds toe en met een actieve sponsorcommissie wordt dit aantal verder
uitgebreid. Er is duidelijk sprake van een stijgende lijn. Wij weten het Vughtse bedrijfsleven steeds beter te
vinden. Binnen de club hebben we een eenduidig beleid ten aanzien van sponsoring ook wat betreft onze
uitstraling naar buiten. We ervaren de nodige goede samenwerking met menig vrijwilliger binnen de club om
ons doel te bereiken. De huidige- en potentiele sponsoren worden regelmatig uitgenodigd bij activiteiten o.a. bij
de opening van het kunstgrasveld in oktober 2017 als ook bij de wedstrijd tegen onze buren Real Lunet. Dit
waren geslaagde avonden en heeft tevens een aantal nieuwe sponsoren opgeleverd.
Vaststelling takenpakket.
Met de benoeming van een nieuwe voorzitter binnen de sponsorcommissie , Lars-Erik van Loon, is een start
gemaakt met het (opnieuw) vaststellen van het takenpakket van de commissie. In december is het takenpakket

definitief gemaakt en intern gedeeld met het bestuur en de diverse andere commissies. Een van de
belangrijkste punten die hierin is opgenomen is dat de diverse commissies binnen de vereniging zelf
verantwoordelijk zijn voor hun eigen communicatie, waarbij de Communicatiecommissie een sparringpartner is
waar men gebruik van kan maken. Daarnaast blijven we intern ondersteunen bij het redigeren van teksten
richting onze leden en stakeholders.
Nieuwe website.
Als gevolg van het feit dat de vereniging de overstap ging maken naar Sportlink, is er afgelopen seizoen door
een speciale werkgroep achter de schermen druk gewerkt om een nieuwe website te bouwen.
Deze is uiteindelijk aan het eind van het seizoen 2017-2018 live gegaan.
De Communicatiecommissie is sinds maart 2018 bij deze werkgroep aangehaakt.
Nieuwsbrieven.
Ook tijdens het seizoen 2017-2018 zijn periodiek nieuwsbrieven uitgezonden richting onze leden waarin wij
hen op de hoogte stelden van het laatste nieuws rondom de vereniging. Waar in voorgaande jaren weinig tot
geen structuur was met betrekking tot de verschijning van de nieuwsbrief, is per april 2018 een aanzet gemaakt
om dit meer te structureren, waarbij wordt uitgegaan van vaste verzenddata/periodes. Uiteraard blijft het ook
nog steeds mogelijk om, indien gewenst, een extra editie uit te sturen.
Waardering is op zijn plaats voor de reguliere Zwaluwklets van Reindert C.
Externe communicatie.
De Communicatiecommissie bestaat uit Marleen Duijf, Joop Kraan, Lars-Erik van Loon, Carola Ouwerkerk en
Michiel Piggen. Daarnaast bieden Frank Lakerveld en Henriette Oerlemans (tijdelijk) ondersteuning op het
gebied van social media en websiteontwikkeling.
Per september 2017 heeft Bas Derissen besloten zich terug te trekken uit de Communicatiecommissie.
Afgelopen seizoen is, meer dan voorheen, ook ingezet om meer gebruik te maken van de lokale media om
middels persberichten onze boodschap aan een nog grotere doelgroep te communiceren.
Daarnaast zijn we ook blijven inzetten van onze social media kanalen. Dit kanaal biedt ons de mogelijkheid om
snel, tussen de verschijningsdata van de nieuwbrief door, berichten te communiceren aan onze leden en
stakeholders. Het is dan ook goed om te zien dat dit steeds meer interacties uitlokt onder onze volgers.
Vrijwilligerszaken.
We maken de club.
Met de officiële opening van het nieuwe kunstgrasveld en de led-lichtmasten door wethouders Potters ging het
seizoen al meteen goed van start. Maar ook onze rijke geschiedenis werd niet vergeten met de onthulling van
de Wall of Fame vol oud-Zwaluwspelers die het hebben geschopt tot betaald voetbal.
Zonder vrijwilligers is onze verenging nergens. Het afgelopen jaar zijn er vele enthousiaste vrijwilligers
bijgekomen. Nieuwe trainers en leiders, coördinatoren, organisatoren van evenementen, gastvrouwen en heren
van het wedstrijdsecretariaat, bestuursleden en allerlei anderen die zich met veel passie inzetten voor onze
schitterende club. Vele vrijwilligers mogen we al jaren dankbaar zijn voor hun inzet. Zij staan keer op keer weer
klaar.
Sfeer.
Het bestuur hecht veel waarde aan waardering. We doen ons best om dit zo goed mogelijk te laten blijken. Onze
taak is het om ervoor te zorgen dat alle faciliteiten in orde zijn. Problemen goed en snel worden opgelost. Een
luisterend oor te bieden en zo vaak mogelijk schouderklopjes uit te delen. Dit kan in het klein, soms pakken we
het grootser aan. Onlangs waren alle vrijwilligers welkom op de vrijwilligersavond. Een leuke pubquiz zorgde voor
een hoop hilariteit, een leuke avond om op deze wijze vrijwilligers te waarderen en te bedanken voor hun inzet.
In het voorjaar vindt er wederom een bedank avond plaats. Ook de traditionele vrijwilligerswedstrijd
voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie staat al weer in de steigers. Voor het eerst nam dit jaar een ‘All Stars’
vrijwilligersteam het op tegen het S-team. Een nieuwe traditie is geboren.
De sfeer binnen de club lijkt langzaamaan te veranderen. Ontevredenheid is niet te voorkomen, maar de manier
waarmee hier wordt omgegaan wordt steeds positiever. Minder gemopper en meer begrip. Niet alleen maar
zeggen wat er fout gaat, maar juist benadrukken wat er goed gaat. Mocht er iets fout gaan dan behoren wij te
helpen en samen te zoeken naar een oplossing. Dit maakt namelijk het vrijwilligerswerk nog leuker dan het al is.

Commissie veilig sportklimaat
De commissie wordt steeds gemakkelijker gevonden door leden die behoefte hebben aan hulp. Op die manier
kan de commissie zich inzetten om onze vereniging voor iedereen aangenaam te maken. Incidenten blijven
voorvallen, de nazorg achteraf wordt steeds beter. Ook wordt daar waar mogelijk op voorhand al actie
ondernomen om vervelende voorvallen te voorkomen.
De commissie blijft haar best doen om nog zichtbaarder te worden. De dag van de sportiviteit is hier een mooi
voorbeeld van. Komend halfjaar zal de pagina op onze site worden vervolmaakt. Ook zullen er wat meer borden
worden geplaatst en blijven we ons inzetten om de cultuur steeds opnieuw positiever en plezieriger te maken.
Het signaleren van armoede is een nieuw punt waar de commissie zich voor in gaat zetten. Iedereen moet kunnen
voetballen bij Zwaluw VFC, gelukkig zijn er al veel mogelijkheden die hieraan bijdragen. Onze trainers kennen
onze leden goed en kunnen mogelijk helpen daar waar nodig. Het is een lastig onderwerp en soms zelfs een
beetje taboe. De commissie zal zich het komend jaar extra gaan inzetten om de drempel verder te verlagen.
Financiën.
Verslag.
De club is financieel gezond. Het resultaat over het seizoen 2017/2018 is positief en de liquiditeitspositie is
ruimschoots voldoende. Per einde van het verslagjaar was er € 173.835 aan bank en kasgeld aanwezig.
Gecorrigeerd voor nog te ontvangen en te betalen bedragen resteert een saldo van € 157.831. Het bestuur heeft
gemeend om de in het verleden getroffen voorziening ten laste van het resultaat te moeten verhogen tot een
bedrag van € 105.000. (was € 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.
Uitgaven en kosten.
Ook dit boekjaar is kritisch omgegaan met uitgaven en kosten. Er is geïnvesteerd in nieuwe ballenrekken en
nieuwe goals. Daarnaast is geïnvesteerd in het kledingplan voor alle spelende leden van de vereniging,
inhoudende dat in het seizoen 2017/2018 kleding is aangekocht voor een periode van vier seizoenen. Deze
investering wordt in deze periode terugverdiend uit een extra contributiebijdrage van alle spelende leden.
Kleding.
De aanschaf van de kleding is door de leverancier fors gesponsord. Het totale bedrag van de aanschaf is als actief
op de balans verantwoord en wordt in vier jaar afgeschreven. De sponsorbijdrage is separaat onder
sponsorbijdragen verantwoord. De club heeft verder geïnvesteerd in trainersjassen voor alle teamleiders en
trainers in het kader van uniforme uitstraling en clubgevoel.
Contributies.
De contributies voor zijn voor bijna 100% ontvangen en de boetes zijn voor bijna 100% doorberekend en betaald.
De gemeentelijke subsidie is voor het kalenderjaar 2018 verhoogd op basis van een hogere subsidie per jeugdlid.
Clubhuis.
De clubhuis omzet is dit seizoen boven begroting uitgekomen. Voor de exploitatie van het clubhuis wordt
overwegend gebruik gemaakt van betaalde medewerkers en de totale kosten hiervan vertonen een stijgende
trend.
In het verslagjaar is de afschrijving op het clubhuis verwerkt in de resultatenrekening in lijn met voorgaande
jaren. Voor het seizoen 2018/2019 zijn er substantiële investeringen voorzien in stapsgewijze ontwikkeling van
de nieuwbouwplannen. In dit kader wordt onderhoud en reparatie van bestaande bouw tot een minimum
beperkt.
Toekomstverwachting.
De financiële exploitatie van de club is in de basis gezond; de financiële exploitatie van de vereniging is enerzijds
aan zowel inkomsten- als kostenkant redelijk stabiel met al enige jaren een bescheiden positief resultaat.
De belangrijkste thema’s die hier de komende jaren invloed zullen hebben zijn de mogelijke nieuwbouw en de
stijgende kosten van inhuur personeel. Ten aanzien van de mogelijke nieuwbouw wordt in het seizoen 2018/2019
meer duidelijkheid verwacht.

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 VFC maken tot de mooie club die het
nu is.
Aldus gepresenteerd tijdens de Algemene Leden Vergadering op 19 december 2018.

Namens het bestuur van Zwaluw VFC.
H. Klösters, voorzitter.

