
Notulen Agenda Algemene Ledenvergadering LRTV Swift 

29 maart 2018 

 

1) Opening en mededelingen 
a. Mededeling dat er een onderzoek komt voor een benzinestation op het 

parkeerterrein van Swift .  
b. Mountainbike afdeling is gewenst . Als er begeleiders/trainers zijn, kunnen ze zich 

melden.  
2) Vaststelling verslag ALV 2017 

a. Het verslag 2017 wordt vastgesteld zonder opmerkingen/aanvullingen van de leden 
3) Jaarverslag 2017 en Activiteitenplan 2018 

a. Het jaarverslag 2017 is globaal doorgenomen en er zijn geen 
opmerkingen/aanvullingen gedaan hierop en dank voor alle schrijvers.  

b. De activiteitenplan 2018 is eveneens globaal doorgenomen en geen opmerkingen. 
c. Datum JZC 16 maart 2019 is voorlopig de datum maar staat nog niet vast. (is dus 23 

maart geworden) 
4) Sponsoring  

a. Banieren en doeken met Neuteboom en van Haasteren zijn opgehangen. Doek met 
frame van de Rabobank is opgehangen en naam staat ook in tenue van de toerders 
en  jeugd. Tegenprestatie van de Rabobank is 50% organiseren van een tour voor de 
rabo leden. Andere helft is voor het binnenhalen van leads particulieren en bedrijven 
Evaluatie is na een jaar. (lead is aandragen van een potentiele klant). Vraag Felix mbt 
vrijblijvendheid van leads. Floris vraagt of beide 5k aan de tegenprestatie gekoppeld 
is voor 3 jaar of per jaar.  

5) Renovatie clubgebouw 
a. Chrit legt uit welke aanpassingen gedaan zijn/worden tav de keuken, parkeerterrein 

en snoeien. Interieur staat op de planning voor dit jaar. 
b. Vraag van Chrit is kennis en bijdrage van de leden tav nieuwe inrichting clubgebouw. 

Hiernaast wordt er dubbelglas en ledverlichting overwogen om het energieverbruik 
naar beneden te krijgen waarna wordt bekeken of zonnepanelen interessant zijn. 
Suggestie wordt gedaan om een stageopdracht ervan te maken tbv MBO rijnland. 

6) Jubileum Swift 100 jaar 
a. Er worden diverse activiteiten gepland in het teken van het 100 jarig bestaan 
b. 19 juli 2019 datum jubileum 
c. 100 jaar Swift boek komt uit 

7) Financieel verslag 
a. Dick neemt het verslag door. Kantine opbrengsten zijn lager dan vorig jaar , 

contributie is afgenomen. Nem geen sponsorbijdrage betaald. Hoge kosten 
clubkleding ivm afschrijven totale voorraad. JZC heeft hogere opbrengst. Sponsoring 
nieuwelingen /jongeren zijn wat lager dan verwacht. Hiernaast is een 15k reservering 
gedaan voor het jubileumjaar. Advies tav JZC als het niet doorgaat, om een brief te 
sturen aan de deelnemers met uitleg en aangeven dat er kosten gemaakt zijn en 
mogelijkheid voor teruggave geld. Vaak wordt hier geen gebruik van gemaakt. 

b. Tekort aan vrijwilligers achter de bar, zie je terug in de baropbrengsten. Er komt een 
barinstructie maar hiernaast moet er een barbezetting per activiteit geregeld 
worden. 



c. Geen vragen tav de balans. 
8) Verslag van de kascontrolecommissie 

Adriaan van Ooijen en Bas Koster geven aan dat  22 maart de administratie beoordeeld is. Zij 
geven aan dat er geen ongeregeldheden zijn geconstateerd. Kascommissie stelt  verbetering voor 
t.a.v. adressering facturen 

9) Vaststelling begroting /verhoging contributie 
a. Begroting 2018; geen vragen hierover gesteld. Uitleg dat onderhoudsreservering is 

vervallen en hiervoor verhoging van de afschrijving ivm activeren renovatiekosten. 
b. Voorstel van de penningmeester is om de contributie met 1,5% te verhogen en leden 

met een knwu basislidmaatschap eenmalig met 10 euro.  
c. Volgend jaar afwegen of de gezinskorting nog houdbaar is. In vergelijkingen  

eveneens alle licentiekosten mee nemen (NTFU/KNWU).  
d. Verhoging van de contributie is goedgekeurd, geen tegenstemmen. 

10) Décharge bestuur, financieel beheer en activiteiten 
a. Decharge wordt verleend aan het bestuur 

11) Benoeming leden kascommissie 201 
a. Bas Koster wil ook voor boekjaar 2018 de controle doen samen met Peter 

Scholten(opgenomen in actielijst bestuur) 
12) Hernoeming bestuursleden (Dick en Jaap) 

a. Dick Tensen en Jaap Weeber zijn herkozen. 
13) Uitreiking diverse prijzen 

a. Vrijwilliger van het jaar is Joep Pouw. 
14) Uitleg Veilig Sporten in vertrouwde omgeving en toestemming aanvraag VOG en benoeming 

vertrouwenspersoon Ben Crul.  
a. Jaap Weeder . Geeft een presentatie. Het aanvragen van een VOG voor de trainers is 

unaniem goedgekeurd. Deze wordt gratis door de gemeente Leiden verstrekt. 
b. Het besluit om Ben Crul (niet lid van Swift maar van Fietsmaatje) als 

vertrouwenspersoon  te benoemen, is door de ALV is goedgekeurd. Vraag vanuit zaal 
is of deze vertrouwenspersoon niet vrouwelijk zou moeten zijn. Aanvulling,  bij de 
KNWU wordt voorgelegd of er een vrouwelijke vertrouwenspersoon beschikbaar is. 
Op de website wordt het uitgebreid vermeld met de kwalificaties van Ben Crul.(actie 
opgenomen in bestuurslijst) 

c. Aanvulling dat de verdachte ook niet op het terrein mag zijn (actie opgenomen in 
bestuurslijst) 

 

15) Rondvraag 
a. Geen 

 


