
 

Verslag Algemene Ledenvergadering LRTV Swift,  5 maart 2015 
 
Aanwezig Bestuur: Willem Haasnoot (voorzitter), Cor Vergeer, Dick Tensen 
(penningmeester), Gijs vd Bent, Nelly van der Does, Floris Vletter, Jaap Weeder en 
Daniëlle Lovink (verslag). 
Aanwezig Leden: Ben Taal, Bart van Dam, Nancy Albers, C.J. v.d. Heijdt, Gert 
Arkensteijn, Chrit Deckers, B. de Lange, Rob van Rooyen, Joop Hoogenboom, Joep 
Pouw, Eveline de Groot, Ashlynn van Baarle, Stefan van Klink, Hans Blom, Stella Blom, 
Ed den Outer, Jacques Witsenburg, Ruud Brussee, Johan Zuijderduijn, Simon van 
Schaik, N. Holswilder, J.W. v.d. Heijdt, Gerard van Amsterdam, Koos van Putten, M. 
Boehlee, Ton van der Kaay, Henkos, Atto Vermeulen, Charlotte van Lüling, Jan de Jager, 
Elly v. Goozen- v. Zonneveld, Hans van der Post, Harrie Tuinhof, Joris Zandbergen, Petr 
Kopecký, Erwin v. Eijk, Jan-Willem van Soest, Bastijn Boele, Johannes Lachi, Folkert 
Zandbergen, Jacqueline v. Dalen, Gertruud Zandbergen, Davey Rotmensen, Saskia 
Zandvliet, Koos van Schie, Martin Zonderop, Arno Verhagen, Hans Ramb, Jan Tijl, 
Anton Dalhuijsen, Laura Krikken, Frans van Rijn, Peter Kuijer, Leo van Leeuwen, Ruben 
Verheul, Jan v. Dorp, Hans Egberts, Henk Kern, Hans Neuteboom, Fenna Vergeer, Barry 
Kerkvliet, Annika van der Meer, Niek de Goeje, Bert Klijn, Frans de Haan, Riet v.d. 
Heydt, Nico Reyerse, Michel v. Delft, George Koers. 
Afwezig met bericht: Gerrit Kranse, Corniel Nobel, Frans Satink, Erik van Lakerveld. 
 
1. Opening en mededelingen 
-De voorzitter opent de vergadering, de agenda wordt vastgesteld. 
-Er wordt stilgestaan bij het overlijden van Piet van Goozen en Joop Riethoven. 
-Korte terugblik op afgelopen bestuursjaar waarin onder meer een nieuwe website is 
gelanceerd en de bouwcommissie is ingesteld 
-Ook voor aankomend bestuursjaar heeft het bestuur plannen gemaakt die zij later deze 
vergadering aan de ALV zal voorleggen.  
 
2. Vaststelling verslag ALV 2014 
-Deze is gepubliceerd in de SOLO van februari.  
-Johan Zuijderduijn merkt op dat zijn naam verkeerd is gespeld in het verslag. 
-Verder zijn er geen op- of aanmerkingen, het verslag wordt vastgesteld. 
 
3. Vaststelling Jaarverslag 2014 
-Ook over het jaarverslag zijn geen op- of aanmerkingen. De verschillende 
commissieleden komen later in de vergadering aan het woord waarin zij e.e.a. zullen 
toelichten m.b.t. het jaarverslag. 
 
4. Financieel verslag 2014 
-Leden die dit wensten hebben het verslag voorafgaand aan de vergadering ontvangen.  
-Dick Tensen geeft een toelichting op de winst- en verliesrekening en op de balans. 
-Mede door de Joop Zoetemelk Classic was 2014 financieel een bijzonder gunstig jaar.  
-Leden kunnen een verslag over de opmerkingen n.a.v. het financieel verslag 2014 
opvragen bij de secretaris (secretaris @ swift-leiden.nl) 
 



 

5. Verslag van de Kascontrolecommissie 
-De Kascontrolecommissie bestaat dit jaar uit Michel van Delft en Martin Zonderop. 
-De kascontrolecommissie heeft de cijfers gecontroleerd en in orde bevonden. Zij 
complimenteert de penningmeester voor het geleverde werk. 
-Leden kunnen een verslag van de opmerkingen van de kascontrolecommissie opvragen 
bij de secretaris (secretaris @ swift-leiden.nl) 
 
6.    Décharge bestuur, financieel beheer en activiteiten 
-Aan de betrokken personen wordt décharge verleend. 
 
7.    Benoeming leden kascontrolecommissie 2015 
-Omdat de huidige kascommissie de controle twee jaar aansluitend heeft uitgevoerd 
moeten er bij voorkeur nieuwe commissieleden worden benoemd. Om de continuïteit te 
waarborgen is het echter te verkiezen dat één van de leden nog een jaar aanblijft en dat de 
commissie steeds met één lid per keer wordt vernieuwd. - --Volgend jaar neemt Martin 
Zonderop nogmaals zitting in de commissie, Johan Zuijderduijn biedt zich aan als tweede 
commissielid. Frans van Rijn is bereid als reservelid te fungeren mits doorschuiven naar 
het commissielidmaatschap volgend jaar geen automatisme is. De ALV gaat akkoord met 
de voorgestelde kascontrolecommissie voor 2015. 
 
8. Vaststelling begroting voor 2015 
-De penningmeester geeft een toelichting: 
 
Met betrekking tot de begroting 2015: 
-De begroting lijkt op dat van eerdere jaren omdat veel activiteiten hetzelfde zijn 
gebleven, er is conservatief begroot. 
-Het meerjarenplan is wat ruimer begroot, dit kan financieel gunstiger uitpakken.  
-Er wordt een voorstel gedaan om de hoogte van de contributie te veranderen, naast de 
jaarlijkse inflatie-indexatie (dit jaar komt dit neer op 0,50 eurocent extra). Het idee is om 
de contributie van leden met een KNWU-basislidmaatschap gelijk te trekken met dat van 
leden met een licentie. Nu betalen leden met een basislidmaatschap 54,50 euro en kunnen 
daarmee deelnemen aan clubwedstrijden (bijv. dinsdagavondcompetitie, tijdritcompetitie, 
Swibo-wedstrijden). Leden met een KNWU-licentie (ook jeugdleden) betalen 88 euro. 
Als de leden met een KNWU-basislidmaatschap 5 euro per jaar meer gaan betalen kan de 
contributie van de leden met een licentie omlaag worden gebracht naar 59,50 euro (zodat 
de contributie van alle leden die aan wedstrijden deelnemen gelijk wordt getrokken). Dit 
lijkt het bestuur eerlijker omdat KNWU-basislidmaatschapleden door de club hetzelfde 
wordt geboden als aan leden met een KNWU-licentie. Op deze manier betalen beide 
groepen mee aan de wedstrijden die voor hen worden georganiseerd. 
-De contributie voor toerders wordt alleen aangepast volgens de jaarlijkse inflatie-
indexatie.  
 
-Met betrekking tot de contributieverhoging vraagt Frans van Rijn zich af hoe dit bij 
andere verenigingen is geregeld. 
-Rob van Rooyen is tegen. 



 

-Nadat Johannes Lachi het voorstel verduidelijkt gaat de ALV met dit voorstel akkoord.  
 
9. Samenstelling bestuur 
-Aftredend en niet herkiesbaar: Gijs van der Bent (nieuwelingen-juniorencoördinator) en 
Cor Vergeer (toercoördinator). Beiden geven een korte toelichting op hun 
bestuursperiode en reden van vertrek, zij worden hartelijk bedankt voor al het werk en 
inzet die zij al die jaren hebben verricht.  
-Aftredend en herkiesbaar: Nelly van der Does (aangepast wielrennencoördinator) en 
Dick Tensen (penningmeester) 
-Kiesbaar: Petr Kopecký als nieuwelingen-juniorencoördinator 
-Vacature: toercoördinator. Henk Kern heeft aangeboden als interim-coördinator op te 
willen treden, naast zijn voorzitterschap van de toercommissie. 
De ALV gaat akkoord met de voorgestelde kandidaten. 
 
10. Huishoudelijk reglement en horecareglement 
-Beide punten stonden ook in 2014 al op de agenda van de ALV, stemming hierover werd 
toen uitgesteld wegens het laat beschikbaar zijn van de stukken en voorstellen tot 
aanpassingen hierop.  
-Het huishoudelijk reglement is ge-update, waarbij het bestaande reglement als 
uitgangspunt is genomen. - -De ALV gaat akkoord met dit aangepaste huishoudelijk 
reglement. 
-Het horecareglement is opgesteld vanwege wetwijzigingen in de horecawetgeving. De 
gemeente voert hierop controles uit. Omdat de namen van leden op de horecavergunning 
niet meer up-to-date waren moest dit ook aangepast worden. Er zijn aanpassingen 
gemaakt op de namen van leden met een Sociale Hygiëne diploma en leidinggevende. 
Daarnaast moest er, om de horecavergunning te kunnen behouden ook een 
bestuursreglement alcohol in sportkantines met hierin openingstijden en schenktijden 
worden opgesteld. Dit is opgesteld volgens de richtlijnen van het NOC-NSF. Het 
uitganspunt daarbij is dat Swift een sportvereniging is en dat er tijdens jeugdactiviteiten 
(trainingen en wedstrijden) geen alcohol wordt verstrekt. Dit reglement moet 
goedgekeurd worden door de ALV alvorens de gemeente ons wederom een  de 
horecavergunning kan geven.  
-Nico Holswilder geeft aan dat in tegenstelling tot vorig jaar de toerrenners nu wel 
regelmatig terugkomen na hun zondagsrit om een biertje te komen drinken. Hij vraagt 
zich af of dat dan niet meer kan. 
-Jaap Weeder geeft aan dat dit niet kan als er jeugdwedstrijden zijn (ongeveer 6 zondagen 
per jaar), maar de rest van het jaar wel.  
-Gerard van Amsterdam zegt het onzin te vinden omdat de jeugd toch buiten fietst.  
-Het gaat echter om een ontmoedigingsbeleid, mede ook n.a.v. opmerkingen van ouders 
en sponsoren.  
-Bart van Dam noemt dat er ook ouders zijn die soms een biertje nemen.  
-Johan Zuijderduijn vraagt zich af hoe mensen achter de bar dit moeten handhaven. 
-De voorzitter is van mening dat afspraken die op de ALV gemaakt zijn door iedereen 
nageleefd moeten kunnen worden. Bovendien is het in ieders belang dat we de 
horecavergunning terug krijgen.  
-Er wordt nog een suggestie gedaan om de jeugd eventueel eerder te laten starten, hierbij 



 

is Swift echter afhankelijk van Bollenstreek en Avanti omdat de wedstrijden 
gecombineerd zijn en de wedstrijdtijden moeten worden gestructureerd (dus niet iedere 
week een andere aanvangstijd al naar gelang van de club waar de wedstrijd wordt 
gereden).  
-Het alcoholbeleid wordt steeds meer aan banden gelegd, ook bij andere 
sportverenigingen zijn dit soort afspraken van kracht. 
-Op de vergunning staan nu slechts twee namen van leden met een Sociale Hygiëne 
diploma, dit is minimaal, de wens is om er 2 bij te hebben met een maximum van 6. 
Davey Rotmensen biedt zich aan.  
 
-Het reglement wordt in stemming gebracht en met een grote meerderheid aangenomen.  
  
11. Beleidsplan 2013-2018 
-Het beleidsplan ligt er en is onverminderd van kracht, deze wordt reeds uitgevoerd door 
het bestuur. 
  
12. Jaarplan 2015 
(a) Vooruitblik op het renseizoen 2015, Floris Vletter 
-George Koers stopt als lid van de rencommissie en wordt bedankt voor zijn inzet. 
-De onderdelen die sinds jaar en dag een vaste waarde hebben zijn gehandhaafd. Er zijn 
slechts een paar kleine aanpassingen op het wedstijdaanbod. 
-Zo is de Swibo-competitie de Swabo-competitie geworden, en met de deelname van 
Avanti hieraan is zo de druk op onze vrijwilligers enigszins verlicht. Bovendien heeft het 
een aanzuigende werking. 
-Afgelopen jaar was voor het eerst een vergunning nodig om de tijdritten te kunnen 
organiseren.  
-Wegens te weinig animo is de driedaagse van de Bult in 2014 voor het laatst 
georganiseerd, in plaats daarvan is de ZOMOCO gekomen, de zondagochtendcompetitie 
in het district met wedstrijden bij de verschillende verenigingen van april tot september. 
Swift wordt tweemaal aangedaan in mei en juni. Dit brengt extra mensen naar de Bult. 
-Het streven is om meer wedstrijden te gaan organiseren. 
 
(b) Vooruitblik op het toerseizoen 2015, Henk Kern 
-De toercommissie bestaande uit Jan Boom, Bart van Dam, Jan Pool, Jeannette Elsgeest, 
Leo van Leeuwen, Harrie Tuinhof, Hanny Ortwijn en Henk Kern hoopt meer 
doelgroepen aan te kunnen gaan spreken. 
-Gedacht wordt aan ouderen, dames, trimmers, korte afstand fietsers, gezinnen, lange 
afstand fietsers. 
-Via het jaarlijkse start to bike, een instapcursus voor fietsers/mtb-ers, hoopt de 
toercommissie nieuwe leden binnen te halen.  
 
(c) Vooruitblik op het jeugdseizoen 2015, Jaap Weeder 
-Het aantal jeugdleden groeit nog steeds, dit seizoen zijn er weer vier deelnemertjes 
bijgekomen in categorie 1. 
-In de jeugdcommissie zijn een aantal nieuwe mensen toegetreden. Het doel is om meer 
ouders te activeren hun steentje bij te dragen, bijvoorbeeld met het organiseren van 



 

wedstrijden.  
-Naast de groep jeugd die nationale wedstrijden rijdt is er ook een groeiende groep die de 
Swabo-clubwedstrijden rijdt, dit wordt gestimuleerd door de trainers. 
-De verlichting op het parcours moet worden aangepast om meer mogelijkheden te 
hebben om trainingen aan te bieden, hierover is overleg gaande met de gemeente. 
-De doorstroom van jeugd (jongens én meiden) naar nieuwelingen-junioren heeft nog 
steeds de onverdeelde aandacht.  
 
(d) Vooruitblik op het nieuwelingen- en juniorenseizoen 2015, Petr Kopecký 
-de nieuwelingen-junioren en de begeleiding is niet opgezet volgens het commissiemodel 
maar volgens het model van een wielerploeg. De 5 ploegleiders zijn Wilco van 
Berkensteijn, Bram van Berkensteijn, Gijs van der Bent, Bert Klijn en Joris Zandbergen. 
Trainer: Johannes Lachi, kleding en communicatie: Gertruud Zandbergen en Jacqueline 
van Dalen.  
-De ploeg bestaat uit 9 nieuwelingen, waarvan 2 meiden en 14 junioren waarvan 1 meid. 
Het is geen combinatieteam met Bollenstreek en Avanti maar een eigen Swiftploeg. 
-Er is een groot aantal nieuwe sponsoren aangetrokken, mede door enorme inzet van Joris 
Zandbergen, waardoor er veel geboden kan worden aan deze ploeg. Zo is hen kleding 
beschikbaar gesteld, krijgen zij een goede wintervoorbereiding (in het veld en op de 
baan) en kan er worden deelgenomen aan alle Nederlandse klassiekers. 
-Enkele veldrijders binnen de ploeg nemen deel aan wedstrijden in Nederland en België. 
-1 april 2015 vindt de ploegenpresentatie plaats, dit is een mooie gelegenheid voor 
geïnteresseerden om kennis te maken met de ploeg. 
 
(e) Vooruitblik op het aangepast wielrennenseizoen 2015, Nelly van der Does 
-Deze groep is in 2014 gestart en er is veel animo voor, in 2015 zal dit verder worden 
uitgebouwd. De doelgroep beperkt zich niet tot een bepaalde leeftijdscategorie maar is 
voor iedereen bestemd die interesse heeft in het aangepast wielrennen. 
-De handbiketochten zullen worden verplaatst van de zondag naar de woensdag 
-Er worden schoolsportcursussen en clinics aangeboden voor het speciaal onderwijs. 
-Het idee is om meer PR te geven aan het aangepast wielrennen door meer te gaan 
samenwerken met het revalidatiecentrum. 
-Binnen de aangepast wielrengroep is ook plek voor mensen met talent. Annika van der 
Meer is er één van, zij heeft de Aangepast Sporter Prijs die wordt uitgereikt door de 
Gemeente Leiden dit jaar gewonnen. Bovendien is zij geselecteerd om voor Nederland 
deel te nemen aan het WK-baanwielrennen voor in Apeldoorn. 
-Annika bedankt Swift voor de mogelijkheid tot integratie binnen de vereniging.   
 
13. SwABo, dames, heren 
-Swabo is een uniek samenwerkingsverband tussen Swift, Avanti en Bollenstreek, 
waardoor de doorstroming van junioren in deze regio wordt gewaarborgd. Erik van 
Lakerveld, ploegleider van de Swabo-heren, bevindt zich momenteel in het buitenland, 
Davey Rotmensen is aanwezig om eventuele vragen over de Swabo-heren te 
beantwoorden. 
-Hans Blom vertelt het e.e.a. over de Swabo-ladies, die overigens ook nog contact op 
zullen nemen met Annika van der Meer. 



 

-De Swaboladies bestaan uit 16 dames en 12 begeleiders en is 8 jaar geleden opgezet om 
ook de juniorendames doorstroming te kunnen garanderen vanuit Swift, Avanti en 
Bollenstreek.  
-De Swiftdames binnen deze ploeg zijn Ashlynn van Baarle, Olga van Velzen, Ingrid 
Stolwijk, Nathaly van Wesdonk, Marleen Pardon en Eveline de Groot.  
-SwaboLadies.nl wil een elite dames wielerploeg zijn op het hoogste nationale niveau, 
waarbij schone TOP-sport wordt bedreven in een positieve, sociale sfeer. Zij wil het beste 
clubteam van Nederland (elite zonder contract) zijn met voldoende ruimte voor het 
individu naast het collectief. Zij hebben regionale bekendheid met dank aan Topsport 
Leiden en Swift. Daarnaast zijn zij ook maatschappelijk betrokken en hebben hun naam 
verbonden aan Sisters Hope. 
-Willen nauwe banden onderhouden met Swift. Aankomend jaar zullen twee 
juniorenmeiden doorgroeien naar Swaboladies: Hanneke de Goeje (Swift) en Anne 
Huiben (Bollenstreek). 
-De Swaboladies hebben zich enkele sportieve doelen gesteld voor 2015, waaronder het 
meedoen in de top 15 nationaal, NK-weg, NK-tijdrijden, het uitrijden van grote koersen 
door 40% van de Swaboladies etc. 
-Iedereen is van harte uitgenodigd in het Blesse Paard in Stompwijk op 31 maart om 
kennis te maken met de Swaboladies en het begeleidingsteam.  
 
-Charlotte van Lüling vraagt of de Swaboladies een clinic zouden kunnen verzorgen voor 
de Swiftjeugd. Hierover wordt nader contact opgenomen.  
-Bert de Lange gaf eerder deze vergadering al aan het op prijs te stellen als de 
Swaboheren deel zouden nemen aan de eerste dinsdagavondcompetitiewedstrijd en zich 
daar voor te stellen.  
 
14. Commissies  
(a) Bouwcommissie, Chrit Deckers 
-Deze commissie is 1,5 jaar geleden gestart. Cees v.d. Heydt heeft tekeningen en 
schema’s gemaakt met als doel een onderhoudsprognose op te stellen voor het inmiddels 
30 jaar oude gebouw. Dit moet een goed overzicht geven van het onderhoud dat de 
komende jaren moet gaan plaatsvinden. Om september heeft Chrit Deckers zich bij Cees 
v.d. Heydt aangesloten  
-Er is sprake van veel achterstallig onderhoud en een hoog gas & elektraverbruik.  
-De zaken die dringend actie vragen zijn de renovatie van het dak. Het sportbedrijf 
Leiden is mede-eigenaar van een deel van het dak (kleedruimte), de kosten zullen 
middels een verdeelsleutel gezamenlijk worden gedragen.  
-De inwendige goot is vernieuwd omdat deze verrot was. 
-De bouwcommissie is bezig met onder installatieaanpassingen om het gas & 
elektraverbruik terug te dringen, ook andere oplossingen worden onderzocht waarbij ook 
de isolatie en ventilatie wordt bekeken.  
-Na de Joop Zoetemelk Classic zal de buitenzijde van het gebouw worden aangepakt: 
voegen muren, dillitatie-voegen vernieuwen, kozijnen, dak- en gevelcoating. 
-Een opknapbeurt van de buitenzijde heeft wellicht aantrekkingskracht op potentiële 
sponsoren. 
-De bouwcommissie brengt advies uit aan het bestuur. 



 

 
-Rob van Rooyen zou graag zien dat het interieur ook wordt aangepakt door dit 
bijvoorbeeld lichtgrijs te maken. Op langere termijn is het ook de bedoeling de 
binnenzijde aan te pakken in samenwerking met de bouwcommissie. Het is een mooie 
streven als dit voor het 100-jarig jubileum kan zijn afgerond. Hiervoor is wel een aparte 
commissie nodig. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de secretaris. 
 
(b) Sponsorcommissie, Koos van Schie 
-Deze commissie is net gestart en bestaat uit Koos van Schie, Jan Tijl, Rob Hoogenelst en 
Willem Haasnoot. 
-Er zal de komende tijd met huidige sponsors worden gesproken en ook nieuwe sponsors 
worden gezocht voor reclame-uitingen op bijvoorbeeld de gevel. Dit alles zal relevant 
worden nadat de buitenzijde van het kclubgebouw is gerenoveerd. 
-Er zal toegewerkt worden naar structurering door middel van verschillende 
sponsorpakketten en het goed op papier zetten van de afspraken met de sponsoren zodat 
duidelijk is wat Swift van de sponsor en de sponsor van Swift mag verwachten.  
 
(c) Joop Zoetemelk Classic Stuurgroep, Anton Dalhuijsen 
-Dit evenement, een eerbetoon aan het meest succesvolle lid van Swift, zet de vereniging 
al jaren op de kaart en is daardoor goed voor de begroting.  
-Er zijn veel vrijwilligers nodig, voorafgaand aan het evenement en op de dag zelf (dit 
jaar 21 maart). Op 27 maart wordt voor al deze vrijwilligers een feest georganiseerd om 
hen te bedanken.  
-De teller voor 2015 staat inmiddels op 4000 aanmeldingen. 
 
(d) Kledingcommissie, Martin Zonderop 
-Deze commissie bestaat uit Martin Zonderop, Michiel Apon, Riet Jansen en tot juni 
2014 ook Marloes Verschoor. 
-De belangrijkste aandachtspunten voor 2014 waren de levering (op tijd en van 
voldoende kwaliteit), het uitbreiden van het assortiment en het onderzoeken van de 
mogelijkheden voor een webshop. 
-Hiertoe is een bezoek gebracht aan de fabriek van Bioracer in België, ook Joep Pouw, de 
ontwerper van het huidige Swiftshirt is meegegaan waar afspraken zijn gemaakt en het 
gehele proces is bekeken. 
-Nieuw in het assortiment zijn vanaf 2015 een zogenaamde “hoody” (trui met capuchon), 
een schaatsbroek, Swift handschoentjes, sokken, petje.  
-In 2015 zal verder gestart worden met een webshop. Dit heeft meerdere voordelen op het 
gebied van voorraadbeheer, facturatie en levering. De prijs voor de kleding blijft 
ongewijzigd t.o.v. 2014. 
 
 
15. 100 jarig bestaan Swift 
-Het lijkt nog ver weg maar het 100-jarig bestaan is aanstaande. In 2014 heeft Frans van 
Rijn zich ingezet om de ‘generale’ te organiseren en daarmee de viering het 95-jarig 
bestaan van Swift. Er wordt dank uitgesproken hiervoor. 
-Frans van Rijn spreekt vervolgens zijn dank uit aan Cor Vergeer, Jaap Weeder, Nelly 



 

van de Does, Dick Tensen en alle barmedewerkers. Zonder hen was dit allemaal niet 
mogelijk geweest. 
-Inmiddels zijn er al gesprekken gaande met de wethouder over het 100-jarig bestaan om 
de verschillende mogelijkheden te onderzoeken. Input is gewenst, er zal bovendien een 
jubileumcommissie moeten worden geformeerd.  
-Gerrit Kransse is bezig met een jubileumboek, input hiervoor graag aanleveren via de 
secretaris. 
 
16. Uitreiking diverse prijzen 
-Op basis van de gegevens uit de toerboekjes worden er diverse prijzen uitgereikt. Er zijn 
9 mensen die aan deze ‘competitie’ hebben meegedaan, 8 mannen en 1 vrouw.  
-De meeste Swiftritten zijn gereden door Jan Pool (46 ritten), Jeanette Elsgeest (26) en 
Bart van Dam (23) vervolmaken de top 3.  
-Het hoogste aantal kilometers is gereden door Joop Hoogenboom (11800 km). Hij wordt 
gevolgd door Johan Zuijderduijn (4815 km) en Jeanette Elsgeest (4265 km). 
-De winnaars ontvangen bloemen (Jan Pool later vanwege afwezigheid vanavond).  
 
Vrijwilliger van het jaar 
Deze prijs gaat dit jaar naar Joop Hoogenboom die zijn 40-jarig jubileum binnen de 
toerafdeling viert. Hij is daarbij een constante factor die de routes van de toerkalender 
heeft ontworpen, beschreven en deze ook bleef ‘voorrijden’ een aantal dagen 
voorafgaand aan de zondagochtendrit zodat eventuele omleidingen en wegafzettingen in 
de beschrijving konden worden aangepast. Ook voor de JZC verricht hij nog jaarlijks veel 
werk.  
Onze dank is groot en de prijs voor Vrijwilliger van het jaar heeft hij daarom zeer 
verdiend! 
 
17. Rondvraag 
-Nico Holswilder vraagt zich af waarom er op zondagen geen wedstrijden meer worden 
georganiseerd zoals bij Avanti nog wel het geval is. Floris Vletter antwoordt dat de 
ZOMOCO wordt aangeboden (zie onder punt 12a) maar er voor het organiseren van 
wekelijkse wedstrijden op de zondagen te weinig vrijwilligers beschikbaar zijn. 
-Nu het horecareglement is aangenomen roept dit nog wat vragen op bij de 
barvrijwilligers. Jaap Weeder zal hen hierover nader informeren en hun vragen 
beantwoorden. Wel kan hij nu al aangeven dat degene met bardienst persoonlijk 
verantwoordelijk is als deze iemand bijschenkt die al teveel gedronken heeft.  
-Johan Zuijderduijn heeft correspondentie met de NTFU gehad over toertochten die in de 
provincie Utrecht worden gehouden. Deze worden georganiseerd door ‘wilde clubjes’ 
met soms wel 400 leden die geen aansluiting hebben met de NTFU of KNWU. Het 
laatste bericht hierover is dat dit zal worden aangekaart in de districtsraad Utrecht. 
Aangezien Swift onder het district Zuid-Holland valt is het de vraag hoe dit gaat in het 
geval van Swift. Cor Vergeer zal hierover verder contact met Johan Zuijderduijn 
opnemen namens de toercommissie aangezien dit om fundamentele zaken gaat waar ook 
Swift mee te maken kan krijgen.  
-Hans Neuteboom heeft een opmerking van vertrouwelijke aard. Deze zal derhalve niet in 
deze notulen worden opgenomen maar kan ten tijde van de ALV 2016 worden ingezien 



 

bij de secretaris. 
-Het voorstel wordt geopperd om Joop Hoogenboom, vanwege zijn grote verdiensten 
voor Swift te benoemen tot Lid van Verdienste of Erelid. Joop Hoogenboom is echter al 
Erelid. 
-Gerrit Kransse heeft per mail een opmerking voor de rondvraag ingediend. Hij verzoekt 
of de SOLO voor de 1ste van de maand op de deurmat kan liggen, aangezien de daarin 
opgenomen agenda anders weinig zinvol is. Dit moet haalbaar zijn als de deadline voor 
aanleveren van kopij op de 15e de maand daaraan voorafgaand is gesteld. Daniëlle 
Lovink zal dit doorgeven aan Frans Satink.  
 
18. Sluiting 
De vergadering wordt om 22.15 uur gesloten.  
 

 


