Verslag Algemene Ledenvergadering LRTV Swift, 3 maart 2016
Aanwezig:
Bestuur: Willem Haasnoot (voorzitter), Dick Tensen (penningmeester), Nelly
van der Does, Floris Vletter, Jaap Weeder, Petr Kopecký, Henk Kern en Daniëlle
Lovink (verslag).
Aanwezig Leden: Frans van Rijn, Bas Koster, Hans Egberts, Chrit Deckers,
Koos van Schie, Fenna Vergeer, Cor Vergeer, Adriaan van Ooijen, Joop
Hoogenboom, Johan Zuijderduijn, Martin Zonderop, Michiel Apon, Arno
Verhagen, Piet Spierenburg, Anton Dalhuijsen, Paul Zwanenburg, Barry
Kerkvliet, Ruben Verheul, Joris Zandbergen, Els van Belle-Drost, Gertruud
Zandbergen, Bert Klijn, Gert Arkensteijn, Hans Blom, Cor Looijenstein, Joep
Pouw, Cees v.d. Heydt, Jan van Dorp, Robert van Rooijen, Rob Hogenelst, Ton
v.d. Kaaij, Jan Pool, Harrie Tuinhof, Atto Vermeulen, Ton Kamerling, Koos van
Putten, Gerrit Kransse, Nico Holswilder, W. Diemen, Jan Boom, Piet Turk, Hans
Neuteboom, Nico Reyerse, Riet v.d. Heydt, H. Spies, B. v. Dam
Afwezig met bericht: George Koers, Elly van Goozen-van Zonneveld.
1. Opening en mededelingen
- De voorzitter opent de vergadering, de agenda wordt vastgesteld.
- Er wordt stilgestaan bij de mensen die ons dit jaar zijn ontvallen, Sara
Dumon-Tak, de moeder van jeugdleden Rindert en Maurits Buiter; de dochter
van Bart van Dam en Lou Hermans.
2. Vaststelling verslag ALV 2015
- Nico Holswilder heeft een opmerking bij punt 10 van het verslag, de afspraak
dat er geen alcohol mag worden genuttigd in het bijzijn van jeugdleden moet
consequent worden doorgevoerd en zou ook tijdens de bbq moeten gelden
zolang de jeugdleden aanwezig zijn.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststelling Jaarverslag 2015
- Rob Hogenelst vindt het jammer dat de ledenaantallen niet zijn opgenomen
in het jaarverslag. Het bestuur zal dit volgend jaar in het verslag meenemen.
-Harrie Tuinhof merkt op dat het jaarverslag goed leesbaar is.
-Het jaarverslag wordt vastgesteld. 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 2015
-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 2015 in financieel opzicht weer een
goed jaar voor de vereniging.
-Er is op een aantal punten groot onderhoud aan het clubgebouw verricht, ook
komend jaar zal er aan de hand van het meerjarenonderhoudsplan het nodige
onderhoud verricht worden.
-Leden kunnen een verslag over de opmerkingen n.a.v. het financieel verslag
2015

opvragen

bij

de

secretaris

(secretaris

@

swift-leiden.nl)

5. Verslag van de Kascontrolecommissie
-De Kascontrolecommissie bestaat dit jaar uit Johan Zuijderduijn en Martin
Zonderop.
-De kascontrolecommissie heeft de cijfers gecontroleerd en komt tot oordeel
dat de jaarrekening 2015 een getrouw en volledig beeld vormen. Zij
complimenteert de penningmeester voor het geleverde werk.
-Zij adviseert de leden de jaarstukken 2015 vast te stellen en het bestuur
decharge te verlenen.
-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 2016

-Johan Zuijderduijn zal ook dit jaar zitting nemen in de kascontrolecommissie
samen met Adriaan van Rooijen. Frans van Rijn is bereid als reservelid te
fungeren. De ALV gaat akkoord met de voorgestelde kascontrolecommissie
voor 2016.
8. Vaststelling begroting voor 2016
-De penningmeester geeft een korte toelichting.
-Contributieopbrengsten, kantineopbrengsten en inkomsten uit de Joop
Zoetemelk Classic zijn zoals elk jaar realistisch, maar conservatief geschat
- Voor voorziening onderhoud gebouw en jubileum zijn reserveringen gemaakt.
-De ALV stelt de begroting voor 2016 vast.
9. Nieuwe bestuursstructuur
-Een aantal punten liggen ten grondslag aan het voorstel voor een nieuwe
bestuursstructuur: betere aansturing vereniging, duidelijk structuur: bestuur
is

verantwoordelijk

voor

beleid

en

controle

en

de

commissies

zijn

verantwoordelijk voor de uitvoering, geen of minder afhankelijkheid van
slechts enkele personen, betere tijdsbelasting bestuurders en commissieleden,
kortere lijnen.
-Er komen meer commissies met meer bevoegdheden; deze commissie stellen
een jaarplan en een begroting op en er vindt regelmatig overleg plaats tussen
bestuur en commissies.
-iedere commissie heeft een vast aanspreekpunt binnen het bestuur (met
tussen haakjes de contactpersoon/voorzitter van de commissie)

-Nelly van der Does (algemeen bestuurslid) is aanspreekpunt voor de
rencommissie

(Floris

Vletter),

toercommissie

(Henk

Kern),

aangepast

wielrennen (Nelly van der Does).
-Jaap Weeder (algemeen bestuurslid) is aanspreekpunt voor de barcommissie
(nog nader in te vullen), Joop Zoetemelk Classic (Anton Dalhuijsen),
jeugdcommissie (nog nader in te vullen).
-Dick Tensen (penningmeester) is aanspreekpunt voor de kledingcommissie
(Martin Zonderop) en de bouw- en onderhoudcommissie (Chrit Deckers).
-Daniëlle

Lovink

(secretaris)

is

aanspreekpunt

voor

de

communicatiecommissie (nog nader in te vullen) en de nieuwelingen en
juniorencommissie (Petr Kopecký).
-Willem

Haasnoot

(voorzitter)

is

aanspreekpunt

voor

de

evenementencommissie (nog nader in te vullen) en de sponsorcommissie (Jan
Tijl).
-Vanwege de nieuwe structuur zijn daarom aftredend: Petr Kopecký, Floris
Vletter en Henk Kern (interim).
-Bestuursleden die aanblijven zijn Dick Tensen en Nelly van der Does.
-Aftredend en herkiesbaar zijn: Jaap Weeder, Willem Haasnoot en Daniëlle
Lovink.
-Adriaan van Ooijen merkt op dat het huishoudelijk reglement waarschijnlijk
gewijzigd moet worden op de nieuwe structuur.
-Michiel Apon geeft namens de kledingcommissie aan dat zij positief gestemd
zijn.
-Frans van Rijn stelt voor om heldere kaders te stellen zodat duidelijk is waar
welke commissie voor verantwoordelijk is.
-Op 14 april komen de commissies bij elkaar voor een startbijeenkomst.
10.

Samenstelling bestuur

- Vanwege de nieuwe structuur wordt afscheid genomen van Petr Kopecký,
Floris

Vletter

en

Henk

Kern

(interim)

als

bestuursleden.

-Dick Tensen en Nelly van de Does blijven aan.
-Jaap Weeder, Willem Haasnoot en Daniëlle Lovink worden herkozen.

11.

Commissies

-In het jaarverslag hebben de diverse commissies verslag gedaan van hun
activiteiten van afgelopen jaar. Hier zijn geen vragen meer over.
-Gerard Kransse stelt voor om dat bij wedstrijden steeds minimaal één
bestuurslid bij de prijsuitreiking aanwezig is.

12.

Resultaten enquête

-Er is een enquête uitgegaan naar alle Swiftleden om te inventariseren waar
ervaring, talent en bereidwilligheid tot vrijwilligerswerk is binnen de
vereniging.
-49 mensen hebben hierop gereageerd, daarvan was grofweg 80% man en
20% vrouw. De meesten die hebben gereageerd hebben al ervaring met
vrijwilligerswerk binnen of buiten Swift.
-Er gaat nog in detail naar gekeken worden en een vervolg op worden gegeven.
13.

Joop Zoetemelk Classic

-Vanwege de tiende Joop Zoetemelk Classic wordt deze commissie eruit gelicht
om een korte presentatie te houden op deze ALV.
-De Joop Zoetemelk Classic is jaar op jaar een succesvol evenement van Swift,
mede dankzij de vele vrijwilligers die hieraan bijdragen. Sommige vrijwilligers
hebben een grote rol binnen de organisatie. Dit is tegelijkertijd kwetsbaar,
vandaar de stuurgroep bezig is om de expertise en ervaring te delen. Andere
vrijwilligers worden ook ingewerkt op sleutelpositites.
-Ieder jaar is het een grotere uitdaging om de JZC goed te organiseren, mede
ook door de vele gemeentes die hierbij betrokken zijn.
-Vanwege zijn grote rol binnen de JZC wordt Cor Vergeer benoemd tot Lid van
Verdienste van Swift.
14.

Vrijwilliger van het jaar

- Deze prijs gaat dit jaar naar Jan Pool vanwege zijn inzet voor de Krasse
Knarren. Hij bedient daarmee ok de groep oudere renners binnen Swift en

worden fietstochtjes met culturele uitstapjes gecombineerd. Onze dank is
groot en de prijs voor Vrijwilliger van het jaar heeft hij daarom zeer verdiend!
15.

Rondvraag

-Piet Turk geeft aan dat hij het jammer vindt dat de naam Swift op het
clubgebouw is verdwenen sinds de renovatie van de buitenkant. De bouw- en
sponsorcommissie zullen hiernaar kijken.
-Nico Holswilder geeft aan dat het bestuur te weinig zichtbaar is. Hij noemt de
landelijke jeugdwedstijd, clubkampioenschappen en de nieuwjaarsreceptie
waar het bestuur pas later aanwezig was. Ook is er geen aandacht besteed
aan het feit dat Laurine van Riessen Europees Kampioen op de baan is
geworden. Met betrekking op dit laatste punt wordt het verzoek neergelegd
om dergelijke informatie met het bestuur te delen aangezien zij niet altijd van
alles op de hoogte kan zijn.
-Rob van Rooyen vraagt zich af tot welk bedrag de penningmeester bedragen
over kan maken en wanneer hiervoor een tweede handtekening nodig is. Swift
heeft rekeningen bij de ING en Rabobank, voor het overmaken van bedragen
is bij deze banken geen tweede handtekening nodig. Wel wordt er gewerkt met
een online administratiesysteem die door de bestuursleden kan worden
ingezien en waardoor op die wijze controle mogelijk is.
-Leo van Leeuwen merkt op dat het nuttig zou zijn om navigatie met GPS aan
te schaffen voor de voorrijders van de toerclubjes. Harry Tuinhof geeft aan dat
hier al eens een pilot mee is geweest, er zijn dus al een aantal exemplaren
aanwezig. Zij zullen dit samen bespreken en dit afstemmen met de
toercommissie indien extra navigatieapparaten aangeschaft moeten worden.
-Gerard Kransse wijst het bestuur op het aanstaande 100-jarige jubileum,
hiervoor zal een jubileumcommissie in het leven moeten worden geroepen. Dit
zal een actiepunt worden van de evenementencommissie die verschillende
Swiftleden zal benaderen met vragen om input/hulp.
-Bas Koster wijst het bestuur op de iDoe, een organisatie die een grote
database hebben met hierin allerhande vrijwilligers. Hierop kan wellicht een
beroep worden gedaan als er bijvoorbeeld verkeersregelaars o.i.d. nodig zijn.

-Henk Spies vraagt zich af of het mogelijk is dat er standaard kledingsetjes in
het clubgebouw voorradig zijn, zodat er ook buiten de kledingpasavonden
kleding kan worden aangeschaft. De kledingcommissie geeft aan dat er
paskleding voorradig is en dat er bovendien een beperkt aantal setjes liggen
voor nieuwe leden of bij schade.
Sluiting
De vergadering wordt om 22.05 uur gesloten.
Daniëlle Lovink, secretaris

