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1) Terugblik vanuit bestuur  
 
2018 staat in de boeken als een van de mooiste zomers van deze en afgelopen eeuw. Dat zien we 
ook terug in de activiteiten van LRTV Swift. Er zijn nog nooit zoveel toerkilometers gereden als in 
2018 binnen de afdeling toer, denk ik. En wat is het mooi geworden op de weg met onze nieuwe 
clubkleding met vermelding van hoofdsponsor Rabobank Leiden Katwijk en “Fietsmaatjes”. Ook de 
renactiviteiten kunnen terugzien op een zeer geslaagd seizoen. Ook kunnen jullie lezen over een 
succesvol seizoen bij Swabo,  jeugd en nieuwelingen en junioren. Ook Swift ladies heeft van zich laten 
horen. Andere commissies konden niet achterblijven, lees hiervoor de activiteiten van de bouw-en 
de sponsor-en de barcommissie. Ook het bezoek van burgemeester Lenferink op zondag 8 juli gaf 
betrokkenheid van het Leidse College B&W. 
Nog even wat cijfers wat het ledenaantal betreft: Het totaal aantal leden is per eind 2018 gegroeid 
naar 601. Het afgelopen jaar zijn er 84 leden bijgekomen. Het ledenaantal bestaat uit  496 mannen 
en 105 vrouwen. Het aantal dames stijgt gestaag. Vóór 2004 waren er nagenoeg geen dames lid. Van 
2004 tot en met 2016 zie je het aantal vrouwelijke t.o.v (de nieuwe) mannelijke leden tussen de 10 
en 20% komen. Vanaf 2017 stijgt deze met 29% in 2017 en 36% in 2018. 
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In 2018 heeft Swift het keurmerk (on)beperkt sporten verkregen. Voorzitter Commissie Aangepast 
Wielrennen, Nelly v.d. Does, bedankt voor jullie inspanningen. 

 
  
Het Bestuur bestond in 2018 uit Dick Tensen (penningmeester/ledenadministratie), Jaap Weeder 
(algemeen), Patricia van Velsen (secretaris) en Frans van Rijn. We hebben 10 keer vergaderd en 3 
maal heef ert, geheel volgens planning, een commissieoverleg plaatsgevonden. In dit overleg komen 
bestuursleden en voorzitters van de commissie bijeen en wordt gezien als de interne belangrijkste 
vergaderingen op één na, de Algemene Leden Vergadering. Het Bestuur heeft haar vacature voor PR 
helaas in 2018 niet op kunnen vullen. Het bestuur heeft 21 besluiten genomen en 61 actiepunten 
benoemd. Enkele belangrijke besluiten zijn: 
a) Door tekort aan vaste barleden, zorgt iedere commissie zelf voor mensen die achter de bar staan 

bij activiteiten. 
b) Schrijven van een nieuw beleidsplan 
c) Geen contant geld meer voor betalingen achter de bar miv 1/1/2019 
d) Uitgave van een jubileumboek 
e) Alleen folders in het clubgebouw als de betreffende organisatie een sponsorovereenkomst heeft 

met Swift. 
 

Er is dus veel werk verricht in 2018. Het is jammer dat dit gebeurt door te weinig vrijwilligers, dat 
resulteert in te veel activiteiten per vrijwilliger. De vrijwilligers zijn getrakteerd op een fantastisch 
BBQ op vrijdagavond 6 juli 2018. 
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Ook in de 3 oktober optocht veel Swifters in reprokleding 
 
Fietsmaatjes 
Swift is maatschappelijk betrokken dat blijkt uit de vriendschapsband welke in 2018 is aangegaan 
met Fietsmaatjes. Fietsmaatjes heeft als doel om mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen, 
dat alsnog te laten doen. Vrijwilligers nemen fietsliefhebbers mee om tochtjes te maken op een 
elektrisch ondersteunde duofiets, waarbij ze meetrappen (en kletsen onderweg) zoveel als ze willen. 
De naam Fietsmaatjes prijkt ook op onze  nieuwe shirt. Swift wil dat zoveel mogelijk mensen plezier 
hebben in fietsen. Bij Fietmaatsjes zie je dat je ondanks ouderdom, ziekte of gebrek nog heel sportief 
en met veel plezier bezig kan zijn. Swift gaat Fietsmaatjes helpen bij het in kaart brengen van 
fietsroutes en gezamenlijke tochten voor duo- en gewone fietsen. 
 
 

 
 
Bij ondertekening sponsorcontract met Rabobank Leiden Katwijk en met ondertekening 
vriendschapscontract met Fietsmaatjes. Vlnr Ellen van Rijn, Erik Versnel directievoorzitter Rabobank 
Leiden-Katwijk, Frans van Rijn vz Swift, Robert Scheepers accountmanager Rabobank, Ruud van Dun 
en Ben Crul, voorzitter Fietsmaatjes. 
 
Participatiemiddag statushouders 
24 april 2018 hebben de topatleten Daniel Grebru en Nahom Desale, oorspronkelijk uit Eritrea, bij 
ons zich ingezet voor de participatie van vluchtelingen in Nederland. Het initiatief kwam van NL 
training, dat taal-en inburgeringscursussen organiseert. Ons lid Aman Angesom, die regelmatig op 
zondagochtend met ons mee fietst, ook oorspronkelijk uit Eritrea, was aanwezig. Paul Zwanenburg, 
van Bike Control leverde belangeloos fietsen aan 5 jongens uit Eritrea, 2 jongens uit Syrië, 1 jongen 
uit Somalië en 1 uit Irak. Enkele toerders en bestuursleden ondersteunde Paul die middag. 2 
deelnemers melden zich dezelfde middag aan als lid van Swift. 
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2) Joop Zoetemelk Classic (12e editie) 
De 12e Joop Zoetemelk Classic 2018 was een zeer “unieke “  wielerfietstoertocht in de historie van 
de verreden Joop Zoetemelk Wieler Classics. 
Het bijzondere waren de ijzige weersomstandigheden. Een temperatuur van 0 graden, maar een 
gevoelstemperatuur van 5 graden onder nul met een ijzige oostenwind. Weersomstandigheden die 
wij in de afgelopen jaren van deze toertocht niet hebben meegemaakt. Het spreekwoord “Maart 
roert zijn staart” was helemaal van toepassing. 
Het was te merken aan het aantal deelnemers. Voorinschrijvers 4500. Gestart 1500. Van de gestarte 
deelnemers hadden velen verstandigerwijs hun afstand aangepast. 
De helden en heldinnen die de toertocht volbrachten kunnen terugzien op een geweldige 
wielerprestatie. Deze toertocht zal in de loop der jaren altijd “stoere” wielerverhalen opleveren. 
Helden en heldinnen waren ook  de vrijwilligers als verkeersregelaar, de parkeerregelaars en de 
verzorgers op de controle posten. Wind en kou werd getrotseerd. 
Het is allemaal zonder ongelukken verlopen. Na de tocht was het gezellig toeven onder het genot van 
een drankje in ons “warme “clubhuis samen met Joop en Danny. 
De leden van de stuurgroep JZC  hebben in samenwerking met de vrijwilligers fantastisch werk 
afgeleverd. Hartelijk dank. 
Niet alleen de vrijwilligers zijn wij dank verschuldigd , maar ook onze trouwe sponsors. 
Nu maar hopen dat de weergoden in 2019 ons beter gezind zijn. 
 

 
 
Rob L.G. Hogenelst 
Voorzitter ad-interim 
 

3) Toercommissie inclusief Swift ladies  

Swift Toercommissie 
De activiteiten van de toerafdeling van LRTV Swift worden georganiseerd onder regie van de 
Toercommissie. In 2018 vergaderde de Toercommissie 2 keer. Leden van de Toercommissie 
vertegenwoordigden Swift 2 maal bij de regiovergaderingen van de NTFU. De samenstelling van de 
De grootte van de Toercommissie bleef gelijk. 
Tochten 
1) Er werden 8 zaterdag- en 23 zondagsritten geregistreerd. Over de periode half mei tot begin 
september ontbreken gegevens vanwege absentie van de vaste inschrijver, die node 
gemist werd. Gemiddeld ligt het aantal deelnemers boven de 60. Uitschieters zijn 12 aan 
de ondergrens en 84 deelnemers als hoogste aantal. 
2) De dinsdagrecreanten groep is stabiel in aantal. Per rit ligt het aantal deelnemers net 
boven de 20. Twee maal werd een maximum bereikt van 29 deelnemers. Drie vaste 
voorrijders begeleiden de groep. Het aantal krasse knarren neemt af. Kras blijven zij echter 
wel. 
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3) De woensdagavondtraining is met 10 – 15 deelnemers stabiel. De gedachte om een 
tweede, wat rustiger rijdende groep op te zetten, wordt onderzocht. 
4) Dit jaar zijn er 22 ritten donderdagochtend zomerritten verreden. De wintertraining op de 
weg is eind oktober gestart. Ook op de zondagen is er een wintertraining, die recreatiever 
van aard is. De speedtoer werd in 2018 uitgebreid met een lite en easy versie, wat 
resulteerde in een toenemend aantal deelnemers. 
Nieuwe instroom komt ook binnen vanuit de activiteiten van de Swift ladies en vanuit de NTFU 
cursus ‘Start to bike’. Afgesproken is dat Swift ladies vertegenwoordigd wordt in de 
toercommissie. 
De cursus ‘Start to bike’ werd twee maal gegeven voor 20 deelnemers. Deze werd gemeld in het 
Leids nieuwsblad en op de NTFU site. Helaas wordt de ondersteuning van de NTFU bij deze 
training minder. 
In 2018 is aandacht besteed aan de communicatie. De website wordt geregeld aangevuld met 
nieuws uit de toercommissie. De toertochten staan in de NTFU kalender en speciale activiteiten 
worden gemeld aan de pers. Bijzonderheden over ritten worden doorgegeven aan belanghebbenden 
die in een actueel email bestand zijn opgenomen. 
Conclusie 
De toerafdeling belichaamt een brede en solide basis voor de hele wielervereniging. Voor 
verschillende doelgroepen worden talrijke activiteiten georganiseerd die zich kunnen 
verheugen in grote belangstelling en hoge waardering. De Toercommissie zorgt ervoor dat 
er bij Swift voor elk wat wils en altijd iets te doen is. 
 

Swift Ladies 
Ons doel is  wielrennen toegankelijk, laagdrempelig en gezellig  maken voor dames. Wij willen hier 
zowel leden als niet leden mee bereiken.  Na de start in 2017 hebben we ook in 2018 een aantal 
leuke activiteiten georganiseerd voor de dames: 
1) Sleutelavond voor kleine reparaties en onderhoud van de fiets 
2) Valtraining in een gymzaal en een vervolg vaardigheidstraining voor buiten op het parcours. 
3) Verschillende tochten samen gefietst waaronder de JZC en de 10 dorpen tocht. 
4) Swift Ladies Ride Wij begonnen in mei met de Swift Ladies Ride. Met meer dan 20 dames hebben  

we een heerlijke tocht gereden met als afsluiting zelfgebakken taart en cake.  
5) Gedurende het seizoen hebben we de eerste zondag van de maand nog steeds de ‘Ladies 

Sunday’ waarbij Swift Ladies op de club de dames ‘opvangen’ en ze helpen bij het maken van de 
keuze welke groep ze wilde fietsen.   

6) Een wattbike introductie van Wim Zoetemelk voor alle leden/ 
7) We hadden een Christmas Ladies Tour gepland maar net op deze dag viel er een hoop sneeuw en 

moesten we deze tour helaas annuleren. 
 

Kortom een aantal leuke activiteiten. De Swift Ladies is inmiddels een echt begrip binnen en buiten 
de vereniging geworden. In 2018 zijn er 18 nieuwe damesleden bij gekomen waardoor het totaal aan 
dames (de jeugd/jongeren hebben we hier buitengelaten) op 1 januari 2019 op 68 stond! 
 
De commissie is in 2018 uitgebreid met Inge Oudshoorn. Ladies commissie bestaat verder uit Gwen 
van der Ven, Marian Lucas en Patricia van Velsen. Wij kunnen niet zonder ons Swift ladies team die 
ons altijd met hand en span diensten bereid is te helpen.  
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4) Rencommissie inclusief Swabo  
De Rencommissie van Swift organiseert en coördineert tal van activiteiten voor (aspirant-) 
wielrenners van (binnen en buiten) onze vereniging en in het begin van het jaar 2018 is dat altijd de 
nog lopende Swabo-cross die afwisselend bij Avanti, De Bollenstreek en bij Swift wordt verreden. 
Over 16 wedstrijden waar in totaal zo’n 80 renners aan deelnamen, is de laatste wedstrijd op ons 
Swift-parcours op 28 januari verreden en de prijzen uitgereikt aan: Jan Hoogendoorn (senioren); 
Jacco van Utrecht (veteranen); Pepijn van Varik (nieuwelingen/dames). 
 
Februari is de tijd voor de jaarlijkse ritten rond de Haarlemmermeer. Ook dit jaar veel deelnemers. 
 
In maart, ook al een traditie, is het dan weer tijd voor de traditionele Rijn-Bollenstreek-competitie 
die voor 11, 18 en 25 maart op de wielerkalender stond. De laatste wedstrijd werd op ons parcours 
verreden en in totaal namen er zo’n 80 renners aan de wedstrijden deel. Winnaars: Richard Nell (A-
cat); Ron van Dam (B-cat) en Thijs van Leeuwen (C-cat).  
 
Met de start van de zomertijd begint op de dinsdagavonden de “Swift/Neuteboom Bike Totaal 
Dinsdagavondcompetitie”. Het startschot was op 27 maart en na 23 wedstrijden was de laatste 
wedstrijd op 4 september. Bij de A-cat. bleef Thijs Kluts, Johannes Lachi maar net voor, terwijl in de 
B-cat Edu Groenhoff de eerste plaats greep en ruim voor bleef op Barry Kerkvliet die dan wel eerste 
werd in het Drie-rondenklassement en ook de Leidersprijs won. In A-cat. was Sjoerd van der Luijt de 
snelste in deze twee laatste klassementen. Deze competitie blijft een succesnummer op De Bult en 
het aantal deelnemers consolideert op ca. 180.  
 
Paaszondag viel dit jaar op 1 april en dat is al jaren de Swift-dag voor het houden het 
Clubkampioenschap op de weg. Ruim 35 renners streden in slecht weer om de ereplaatsen en na 
afloop werden als clubkampioenen gehuldigd: Amber van der Hulst, Johannes Lachi, Wilbert Heijn, 
Niels Boele en Sam Kerkvliet. 
 
De tijdritcompetitie rijden we dit jaar wederom met een vergunning van de gemeente (incl. 
verplichte verkeersregelaars) in Woubrugge en wordt steeds populairder. Op donderdag 19 april 
begon het tijdritfestijn met de tijdrit in de allereerste KNWU competitie voor nieuwelingen en 
junioren op ons parcours en daar deden zo’n 100 jeugdige renners aan deel. Een groot succes dus. 
Daarna onze eerste rit en daar stonden ook al 46 renners te popelen om te vertrekken en werden 
zelfs in de eerste rit al 13 PR’s gereden. Ook op de volgende data: 17 mei, 7 juni, 28 juni en 12 juli 
vertrokken er steeds tussen de 35 en 50 renners en sneuvelden elke keer redelijk wat PR’s. Het CK 
Tijdrijden op 6 september was goed bezet. Helaas zijn de uitslagen hiervan nog  niet verwerkt.  
 
Swift heeft zich aangesloten bij de zgn. ZOMOCO-competitie, waarbij een aantal ZH-verenigingen die 
hun renners op de zondagochtend ook willen laten koersen. Bij Swift was deze mogelijkheid op 13 
mei en 8 juli. Op 13 mei won Swift-renner Johannes Lachi de koers bij de B-categorie. Bij de eerste 
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wedstrijd was de opkomst niet zo best. Op 13 mei was er tevens een wedstrijd voor de veteranen en 
wel de Vet60+ en 68+ en de winnaars waren Hans Lap en Hans van Bavel. Bij de 2e wedstrijd in deze 
serie waren de weergoden ons dit keer goed gestemd en streden ruim 80 renners om de 
overwinningen. De heer Lenferink, burgemeester van Leiden, was deze dag aanwezig om kennis te 
maken met Swift en gaf het startsein voor de categorie A waarin onze Swift-renners Sjoerd Botter en 
Martijn Borst een hoofdrol vervulden. Zij zaten met nog een aantal in een kopgroep die al heel snel 
ontstond en in de eindsprint werden Sjoerd en Martijn resp.1e en 3e. Een mooi resultaat toch.   
 
 

5) Commissie Aangepast wielrennen 
 
LTRV Swift is een vereniging voor iedereen die wil fietsen en daar is ook plaats voor 
gehandicaptensport. 
2018 was alweer het vijfde jaar dat er bij Swift een trainingsgroep aangepast wielrennen is. 
 
De commissie aangepast wielrennen richt zich op twee verschillende doelgroepen: mensen met een 
lichamelijke beperking en mensen met een verstandelijke beperking, ongeacht hun leeftijd. 
 
Bij de training is uiteraard bewegen het uitgangpunt, maar het plezier door samen te trainen en het 
plezier in het wielrennen zelf zijn de hoofddoelen. De training is gericht op het verhogen van de conditie 
en het verbeteren van wielrenvaardigheid, zowel individueel, als in de groep. Wij proberen dus het 
maximale uit de deelnemers te halen. Tijdens de training konden de deelnemers verschillende 
wielrenfietsen of tandem uitproberen en kijken wat het beste past. Ook zijn er enkele handbikes ter 
beschikking.  
 
 

Swift krijgt het Keurmerk (on)beperkt sporten 
 
Door onze inspanning voor het aangepast wielrennen en de samenwerking met de bouwcommissie van 
Swift hebben wij op 26 september 2018 het keurmerk (on)beperkt sporten gekregen.  

 
Het keurmerk (on)beperkt sporten staat symbool voor een 
toegankelijke sportvereniging, een vereniging die open 
staat voor mensen met een beperking. Het is er voor het 
beweegaanbod in de regio Leiden, om te laten zien dat 
sportverenigingen en beweegaanbieders open staan voor 
(sporten met) mensen met een beperking. Het keurmerk is 
ontwikkeld door de Leidse sportconsulenten in 
samenwerking met de commissie (on)beperkt sporten. De 
commissie bestaat op dit moment uit 4 
ervaringsdeskundigen, allen mensen met in meer of 
meerdere mate een beperking. Het keurmerk werkt twee 
kanten op, namelijk voor de doelgroep zodat zij weten 
waar zij kunnen sporten of bewegen, en voor de 
verenigingen om te laten zien dat zij open staan voor 
sporters met een beperking. Om het keurmerk te 
ontvangen, moet een vereniging aan een aantal criteria 
voldoen. Deze criteria zijn op te vragen bij de 
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sportconsulent en hier kunt u ook een vereniging voordragen om in aanmerking te komen voor het 
keurmerk. 

De sportvereniging/organisatie wordt bezocht door (één of meerdere leden van) de commissie 
(on)beperkt sporten. De commissie (on)beperkt sporten checkt of de sportvereniging/organisatie 
voldoet aan de voorwaarde voor het keurmerk (on)beperkt sporten. Er wordt een rapportage 
geschreven over de bevindingen. 

Het invoeren van een keurmerk (on)beperkt sporten voor sport- en beweegaanbieders sluit nauw 
aan bij de wet van de toegankelijkheid die op 1 januari 2017 de intrede doet. Hierin staat dat 
gebouwen en bedrijven algemeen toegankelijk moeten zijn voor mensen met een handicap. 
Daarnaast volgt het de landelijke trend die de toegankelijkheid van diverse publieke voorzieningen, 
zoals restaurants en hotels, in kaart brengt. Ook vergroot het de zichtbaarheid van de 
maatschappelijke inzet en betrokkenheid van verenigingen. 

Activiteiten 
 
Training 
Vanaf 21 maart tot en met 26 september 2018 hebben wij elke woensdagavond van 18:00 tot 19:00 
uur training aangepast wielrennen gegeven.  Belangstellenden kunnen drie keer vrijblijvend 
meetrainen en daarna konden deelnemers lid worden van de vereniging. In 2018 hebben er 
meerdere nieuwe leden zich aangemeld bij trainingsgroep aangepast wielrennen.  
Daarnaast waren er ook een aantal leden geblesseerd en waren zij niet in de gelegenheid om te 
trainen. Daarnaast heeft een trainer individueel met een deelnemer van het aangepast wielrennen 
fietstochten met een tandem gemaakt. Gemiddeld hebben wij 10 deelnemers per training zowel 
jeugd, nieuwelingen, junioren, als senioren. 

 
Voorafgaand aan het trainingsseizoen hebben we in maart voorafgaand aan de Joop Zoetemelk 
Classic eenmaal op de zaterdagochtend op de baan getraind om met de deelnemers tijdens de Joop 
Zoetemelkclassic lekker mee te kunnen fietsen. Vanwege de zeer lage temperaturen hebben maar 
twee deelnemers en twee begeleiders deelgenomen aan de JZC op 17 maart 2018.  
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Handbike toertochten  
In 2017 was er de mogelijkheid om wekelijks op woensdagavond (19:00 tot 20:00 uur) een handbike 
toertocht te maken onder leiding van Hans Schuurmans. Daarbij zijn ook deelnemers met een 
handbike met elektrische ondersteuning welkom. Helaas is hier geen gebruik van gemaakt en hebben 
wij de handbikers opgenomen in de trainingsgroep van 18:00 tot 19:00 uur.  
 
Clubkampioenschappen Swift 
Zondag 1 april 2018 zijn bij LRTV Swift voor de derde keer clubkampioenschappen aangepast 
wielrennen verreden met een gedeelte van de trainingsgroep aangepast wielrennen 
Onze clubkampioenen aangepast wielrennen zijn: 
Categorie Senioren dames: Eveline de Goeje 
Categorie Senioren: heren: Casper Schoot  
Categorie Handbiken Senioren: Hans Schuurmans  
 
Andere activiteiten 
Samen met andere leden van Swift hebben ook deelnemers van het aangepast fietsen deelgenomen 
aan de Joop Zoetemelk Classic en aan de taptoe op 2 oktober in Leiden.  
In april zijn wij met een aantal deelnemers bij Ahoy in Rotterdam naar een landelijk wedstrijd 
handbiken geweest. 
 
Clinic wielrennen voor speciaal onderwijs 
In april 2018 hebben wij een clinic wielrennen georganiseerd voor het speciaal onderwijs de 
Thermiek met 30 deelnemers. 
 

Organisatie 
 
Trainers. 
In 2018 heeft Niek de Goeje de trainersopleiding Wielertrainer 2 aangepast wielrennen gevolgd bij 
de KNWU en het diploma behaald. 
 
Commissie aangepast wielrennen 
De commissie aangepast wielrennen bestaat uit: 
Nelly van der Does, Coördinator aangepast wielrennen, Hans Schuurmans (gediplomeerd 
wielertrainer 2), Niek de Goeje (gediplomeerd wielertrainer 2), Wicher Sieders (trainingsbegeleider), 
Michel Stulemeijer, (trainingsbegeleider), Jordy Smeele, combinatiefunctionaris Het Metrum in 
Leiden. 
Bijzondere dank gaat uit naar Nico Reijerse, die tijdens het gehele seizoen voor zover mogelijk hand 
en spandiensten voor het aangepast wielrennen heeft verricht en zorgde dat het clubhuis tijdens de 
trainingen bemand was.  Daarnaast wil ik Frans de Haan bedanken die altijd bereid is om bij te 
springen bij de training. 
 
Alle deelnemers willen de vrijwilligers van Swift, ouders en andere betrokkenden bedanken voor alle 
inzet bij het aangepast wielrennen van LRTV Swift in 2018. 
Het was een heel mooi jaar! 
 
Nelly van der Does 
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6) Bouwcommissie 
De bar, uitgezonderd de uitgiftebar, is inmiddels grondig opgeknapt/vernieuwd. Het 
clubgebouw is onder leiding van een binnenarchitect opgeruimd en heeft een rustigere 
uitstraling gekregen. Er is een Joop Zoetemelk wand gecreëerd en een prijzenkast 
omgebouwd tot boeken/leesmateriaal kast. De wanden zijn geverfd. Het aantal 
prijzenkasten is teruggebracht naar een prijzenkast dat naast het podium komt. Van het 
podium zijn tafels, welke op instorten stonden en andere onnodig zaken, 
weggehaald.  Er is besloten de stamtafel op haar plaats te laten staan. Ook de 
bestuurskamer  en de entrees zijn onderhanden genomen. 
 

 
 
Deel van de prijzen komt weer terug 
 

7) Evenementencommissie 

Het wielercafé op 11 januari 2018 hadden twee bijzonder interessante gastsprekers. Richard Plugge, de 
directeur van de LottoNL-Jumbo ploeg vertelde over hoe een fietsploeg werkt, wat daarbij komt kijken en 
welke beslissingen er gemaakt worden om nog succesvoller te zijn. Vragen vanuit de zaal werden 
beantwoord en Richard, zelf Swift-lid, had er zichtbaar plezier in. 

 

Na de pauze was de tweede gastspreker aan de beurt. Laurine van Riessen, voormalig schaatster maar nu 
actief op de baan, werd met een presentatie en in een interactief spel, heel professioneel  geleid door 
Gert Arkestein,  geïntroduceerd. Tot slot werd Laurine benoemd en  gehuldigd als erelid van Swift. Trotse 
ouders van Laurine en vriendin Diane Valkenburg speelden daarin de hoofdrol. 
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De leden van de evenementencommissie Meike Vermaase, Gwen van der Ven,  Felix van Hogenbirk en 
Gert Arkesteijn hebben aangegeven geen tijd meer te hebben voor werkzaamheden voor de 
activiteitencommissie. De commissie slaapt. In 2019 zal wel in november het 3e wielercafé plaatsvinden. 
Gert is volop met de voorbereidingen bezig. 

8) Sponsorcommissie 
 
De sponsorcommissie heeft mooie resultaten bereikt in 2018. Er is een hoofdsponsor, tevens 
shirtsponsor gevonden. Dit is de Rabobank Leiden Katwijk.  
 

 
Directievoorzitter Erik Versnel van Rabobank Leiden-Katwijk 
Met voorzitter Swift, Frans van Rijn, bij ondertekening sponsorcontract 
 
Er zijn 3 subsponsors met het Tour de France pakket te weten Neuteboom Bike Totaal, van Haasteren 
B.V. en De Clerc Advocaten Notariaat. 
Subsponsors met een Giro pakket zijn: Slagerij Simon van Schaik, Verhagen Leiden, Adviesgroep 
Combined en Bike-in-Balance. 
 

 
 
Kees van der Wilden van KijkOpMedia helpt mee doeken ophangen. Kees is leverancier van de 
doeken en palen en per 2019 subsponsor van Swift 
Sponsoren ook via deze kant, ontzettend bedankt. Zonder jullie, zou dit jaarverslag veel minder 
divers en diepgaand zijn geweest. 
 
Jammer is dat in 2018 in de sponsorcommissie afscheid is genomen, wegens drukte en moeilijk 
momenten te vinden t.b.v. de sponsorcommissie, van de dames  Sabine Steinebach en Inge Daemen. 
De volgende heren bemensen nu de sponsorcommissie, Rob Hogenels, Ruud Dobbelaar en Frans van 
Rijn. 
    

9) Kledingcommissie  
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De kledingcommissie heeft een heel druk jaar achter de rug. Er is heel veel tijd gestopt in de verkoop 
van het  nieuwe clubtenue. 
 
Naar schatting rijden nu ongeveer 300 leden in het nieuwe tenue. De meningen over het ontwerp 
zijn over het algemeen erg lovend. De nieuwe jacks in ons assortiment bevallen goed. Er zijn wat 
problemen geweest over de zeem in een aantal broeken. Wij hebben met Bioracer een goede 
afspraak gemaakt om dit naar tevredenheid op te lossen.  
 
Om Swift niet in financiële moeilijkheden te brengen is er bij de laatste bestelling door een flink 
aantal leden vooruit betaald. Dit doen ze op vrijwillige basis en dat stellen wij zeer op prijs.  Om 
dezelfde reden houden wij een minimale voorraad aan.   
 
Om slagvaardiger te zijn hebben alle vier de leden van de commissie een sleutel van het clubhuis 
gekregen. De leden zijn: Ellen van Rijn, Arnaud van Schie, Robin van Noort en Michiel Apon. 
 
Dit jaar verwachten wij drie pas en bestelmomenten te organiseren. Er wordt nagedacht over een 
andere stof en zeem voor de broek. Er zijn een paar testbroeken uitgedeeld om dit te onderzoeken. 
De prijskwaliteit-verhouding blijft doorslaggevend voor de keuze. 
 
 
 

10) Barcommissie 

      Vanachter de bar.....       
2018: Een jaar met ups en downs 

• Sommige barcommissie-leden hadden tegenslag met de gezondheid. 

• De JZC viel  niet in het water, maar wel in de meest ijselijke temperaturen. We bleven dus 
zitten met een behoorlijke kostenpost door reeds gedane inkopen en geen verkopen.  

 
Het goede nieuws:  

• Dankzij de trouwe inzet van Nico en Ton bleven we toch draaien. 

• Riet draait waar kan weer mee, zij is het boegbeeld van gastvrijheid en we zijn blij met haar 
terugkeer. 
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• De bar was lastig te bemannen. Veel commissies namen hun eigen barbezetting mee: super!!  

• We hebben een mooi draaiboek en goede taakverdeling in de Barcommissie gemaakt. 
Duidelijkheid dus, dat geeft rust en doet ons goed!    

Kortom: de gevoelstemperatuur van de barcommissie is behaaglijk en comfortabel. Nu nog duimen 
voor de temperatuur van 23 maart… 
Voor ons ligt een aardige uitdaging. 
In de jaren 2015 en 2016 was een mooi verschil te  zien in de geldstromen van in- en verkoop van 
consumpties aan de bar.  In 2017 liep dat al wat terug. 
Het jaar 2018 liet echter een heel geringe baropbrengst zien.   
Nee, dat komt niet door de kostenpost van de nauwelijks verreden JZC. Die is al verrekend. Een klein 
deel is wel toe te schrijven aan gebrek aan mensen die de bar kunnen/willen draaien. Avond-verhuur 
van ons clubhuis is daardoor vervallen, daarmee dus de baten.  
Maar een omzet verschil van 80% in 4 jaar is natuurlijk serieus. We gaan dus op zoek naar het lek.       
Als eerste stap is er een “kassa met mogelijkheden” aangeschaft. 
 

 
Eentje met veel knopjes, zodat elk item zijn eigen code heeft. Zo wordt zichtbaar wat er verkocht is 
en voor hoeveel.  
Nu is de praktijk: de kassa geeft aan dat er  E38,=  is verkocht… was het een shirt van de coole nieuwe 
kledinglijn?         

        Een ouder die een rondje chocolade tracteerde aan de jeugd?  Of zijn de broodjes voor 
de jury betaald?                               
Tot nu toe mocht Dick zijn hersens laten kraken over waar het geld vandaan kwam en heen ging.  Een 

haast onmogelijke taak.      
Voor de nieuwe penningmeester is de klus met deze kassa veel eenvoudiger. Een extra reden om je 
aan te melden als penningmeester van deze mooie club! 
NB uiteraard vullen alle vergaderde  commissies  een bar-bon in voor eigen gebruik? 
Nog meer kassa nieuws:  
Deze kassa is verbonden aan een pinapparaat. Vandaar ons besluit: pin only.  We weten dat niet 
iedereen hier enthousiast over is. Hopelijk groeit het begrip voor deze maatregel gestaag!  
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Jaap zal voorlopig de kassa “inslaan”, dat betekent de voorraad invoeren. Sokken, bidons, repen, 
biertjes, roomijsjes, marktplaats van de Ladies waar ook mannen welkom zijn, inschrijfgeld voor 
tochten....alles.  Eens per maand draaien we de kassa uit. Op die bon zien we wat er is verkocht, voor 
hoeveel, en wat er dus weer besteld moet worden. Jaap gaat de andere barleden instructie geven. 
Vindt iemand het leuk om dit mini-taakje te doen? Meld je aan bij ondergenoemde! Hoe meer 
mensen een beetje doen, hoe meer we als club kunnen waarmaken! 
Een tweede speerpunt is: BOA proof maken van de Swift bar door het in kaart brengen wie een 
Sociale Hygiene heeft en schenkinstructies geven aan mensen die achter de bar staan zonder S.H. Zie 
de oproep eerder gedaan.     
We gaan ook kijken naar "Scoren op gezondheid", een lokale campagne met 4 velden waarvan  
"Fysiek gezond" er een van is. Dat beslaat gedrag rond alcohol, snacks, ehbo enz. Daarover meer op 
de ALV op donderdag 7 maart. De bar zal die avond trouwens open zijn.  

        
Jaap heeft een nieuwe ambitie binnen Swift: hij wordt hoofdtrainer jeugd.  
Na vele jaren heeft hij het voorzitterschap van de barcommssie durven over te dragen aan mij. 
Inmiddels voel ik me al aardig thuis in mijn rol als voorzitter van de barcommissie.   
Mijn motto? "'n Duidelijk beleid geeft veel gezelligheid". 
Met Ton, Nico, Jaap en Riet aan boord weet ik mij in goed gezelschap!   
Tot ziens voor of achter de bar! 
Margreeth Slok. 
 
 
 

11) Tijdelijke commissie “Bezwaar benzinepomp” 
Op 29 maart 2018 ontving de voorzitter van Swift van een Leidse ambtenaar een telefoontje met de 
volgende boodschap. De gemeente Leiden en Margoed B.V. willen met elkaar samenwerken om de 
ontwikkeling van een perceel op de hoek van de Hoge Rijndijk en de P.J. Blokstraat, waar zich nu een 
bedrijfshal en een benzinestation bevinden, mogelijk te maken. Het doel is de bouw van appartementen. Het 
benzinestation zal moeten vertrekken. Onderzocht wordt of een locatie aan de Willem van der Madeweg, een 
parkeerterrein naast wielervereniging Swift, zo nodig als alternatieve locatie kan fungeren. Deze mededeling 
kon meegenomen worden in de ALV. Er werd direct een tijdelijke commissie “bezwaar bezinepomp” opgericht. 
Deze bestond uit de leden Jeroen Jansen, Ruud Dobbelaar, Floris Vletter en Frans van Rijn en van het 
advocatenkantoor De Clercq Advocaten Vincent Stavleu.  De commissie is meerdere keren bij elkaar geweest, is 
op het gemeentehuis op bezoek geweest en heeft eind april een bezwaarschrift op nader aan te voeren 
gronden, ingediend. Deze werd begin juli door de gemeente als niet-ontvankelijk verklaard. Een bezwaarschrift 
kan alleen zijn gericht tegen een besluit. De gemeente noemt de casus een intentieovereenkomst gericht op 
het verrichten van onderzoek. Wij hebben aangegeven dat wij het besluit wel degelijk zien als een besluit dat 
gevolgen heeft voor de rechtspositie van LRTV Swift, ook al zou dat slechts indirect zijn. Het College van B & W 
is het niet met Swift eens en hebben ons definitief niet-ontvankelijk in het bezwaar gemaakt. Wij zijn in gesprek 
gebleven met de gemeente. De gemeente heeft Margoed B.V. nadere toelichting gevraagd. Gemeente Leiden 
heeft medio december 2018 aangegeven dat de verplaatsing van het tankstation aan de Hoge Rijndijk 5 
naar onze parkeerterrein, noch naar een andere locatie, geen bestuurlijk draagvlak vindt. Dus de plannen 
voor een tankstation op ons parkeerterrein zijn geheel van de baan. Dit mooie resultaat is, misschien wel 
grotendeels, bereikt door de acties van onze tijdelijks commissie “bezwaar benzinepomp”. 
Commissieleden ook via dit item nogmaals bedankt. 
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12) Jubileumcommissie 
 

Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van LRTV Swift in 2019 is een jubileumcommissie 
samengesteld. Deze commissie bestond aanvankelijk uit alle bestuursleden plus de leden Christiaan 
Smeenk, Ellen van Rijn en Wim van Duivenbode. De bestuursleden, uitgezonderd de voorzitter, hebben al 
snel aangegeven geen tijd/prioriteit  te kunnen vinden voor deze commissie. De commissie in 2018 9 keer 
bij elkaar geweest. Dit heeft geleid tot diverse ideeën. Jammer is dat mooie ideeën bij de uitwerking geen 
medewerking kregen van de gemeente of van andere organisaties. Er was een plan om 21 juli 2019 in de 
parkeergarage op de Lammermarkt een open Leids Klimkampioenschap in de vorm van een tijdrit te 
organiseren. Helaas hebben ambtenaren van de gemeente geen goedkeuring kunnen geven. Er zouden 
risico’s aanwezig zijn tav bereik. Een tweede idee dat niet gerealiseerd zal worden, is het NK Zwift 
virtueel. In februari 2019 zouden in ons clubhuis zo’n 15 trainers worden opgesteld aangesloten op de 
Zwift software. De wedstrijd zou gaan tussen de renners vanuit clubhuis Swift en renners elders in den 
lande. Toen alles heel concreet werd, bleek e.e.a. toch niet haalbaar. Jammer want zowel de KNWU als 
Tacks, die 10 trainers zou sponsoren, als wij hadden er heel veel zin in.  
Echter er blijft een divers en mooi programma over. Dit zal in 2019 duidelijk worden.  

 
 
 
 


