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Inleiding 
 

Onderstaand de door de commissies aangeleverde geplande en reeds bekende activiteiten voor 
2019. Enkele commissies hebben ervoor gekozen om hun activiteiten 2019 te verwerken in het 
jaarverslag 2018, zoals de barcommissie. 

Het Bestuur wil dat meer vrijwilligers taken gaan uitvoeren. De taken worden duidelijk gespecificeerd 
en bevoegdheden worden vastgesteld. Nu is het zo dat een vrijwilliger er steeds taken bij neemt met 
het risico dat op een gegeven moment de emmer te vol is. Hier geldt echt, vele handjes maken licht 
werk. 

 

Commissie Aangepast wielrennen 

•  Drie trainingen op zaterdag in aanloop naar de JZC. 
•  Deelname aan de JZC, deelname aan de jubileumtocht in juli 

o Deelname aan de clubkampioenschappen  
•  Vanaf de JZC tot eind september trainingen op woensdagavond 18:00 tot 19:00 uur 
•  Ondersteunen op het parcours van de kennismakingscursussen wielrennen van het 

Metrum/ Thermiek gegeven door de Bike Control samen met combinatiefunctionaris met 
het oog op het werven van nieuwe deelnemers 

•  Twee keer een ‘maaltijd’ als afsluiting van de twee seizoenshelften. 
•  Deelnemen aan de Taptoe op 2 oktober 
•  Collecteren voor het fonds Gehandicaptensport in april 

 

Jubileum commissie 
In 2019 bestaat LRTV Swift 100 jaar. De verjaardag is 19 juli 2019. Onderstaand enkele activiteiten. 

1.1.2019 Op 31 december 2018 in de avond is het jubileumopeningsfeest gestart dat doorliep tot 1 
januari tot in de kleine uurtjes. Het was op zijn Amerikaans. Drinken, hapjes, vuurwerk diende zelf te 
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worden meegenomen. Het werd een fantastisch feest mede door de muzikale begeleiding van 3 
Double Dutch. 

23 maart wordt de Joop Zoetemelk Classic verreden. De jubileumcommissie wil dit jaarlijkse figuurlijk 
feestje dit jubileumjaar omzetten in een figuurlijk en letterlijk feestje. Van 13 tot 17 uur is de 
bekende coverband “  Komen Lopen”, uit Roelofarendsveen aanwezig.  

Vrijdag 19 juli om 14 uur vindt is samenwerking met het koor Ex Animo, dat ook 100 jaar bestaat, de 
opening van een zangfietspad plaats. Dit betreft een deel van het Roomburgerpad. De opening vindt 
plaats door wethouder Martine Leeuwis.  

19 juli is de officiële receptie van 15.30 tot 17.30 uur. 

19 juli vanaf 18 uur is de verjaardagsBBQ voor alle leden. 

20 juli vinden er jubileumtoertochten plaats van in elk geval 50 en 100 km. 

Zondag 21 juli wordt wellicht een Franse middag gepland. Op een scherm zal een 185 km lange 
klimrit in de Pyreeën gevolgd worden. Er wordt nu nagedacht over de Franse hapjes en drankjes. Zal 
er een Nederlander in het geel rijden? Nadere gegevens volgen. 

2 oktober doen we mee met de Taptoe. Er is een Taptoecomité om zo hoog mogelijk in de prijzen te 
vallen, dat past bij een jubileumjaar. Leden zijn Jan Pieter Bekooij, Thijs Broekhuijsen en Frans van 
Rijn. Wij kunnen nog mensen gebruiken in het comité. 

2 november, overdag is een sportieve Reünie. Wim van Duivenbode is al volop met de 
voorbereidingen bezig. 

2 november ’s avond is een groot jubileumfeest voor de leden. De Haanstraband zal voor een 
swingend festival zorgdragen. 

31 december om 22 uur start het jubileumsluitingsfeest. Dit zal doorlopen tot 1 januari 2020. Eindtijd 
blijft nog even een verrassing.  

Dit jaar zal het jubileumboek 100 jaar Swift verschijnen, samengesteld door Gerrit Kransse. Zodra de 
datum van de uitreiking van het eerste exemplaar bekend is, zullen jullie worden geïnformeerd. 

Verder gaan we nog iets moois doen met de gele trui rond 19 juli.  

 

Sponsorcommissie 
De commissie gaat in 2019 proberen er nog enkele sponsoren bij tet krijgen. Bekend is  dat Rijnland 
Facility een Tour de France pakket afneemt. De gelden zullen in natura worden betaald namelijk door 
wekelijkse schoonmaakwerkzaamheden.  

Onze leverancier van doeken, banieren, e.d. Kijk op Media en Abeona Mobility van ons lid Thijs 
Broekhuizen hebben  het Giropakket begin dit jaar toegezegd. 

Slagerij Simon van Schaik is overgegaan naar een Giropakket Plus.  

De commissie probeert in 2019 uitbreiding van de commissie te krijgen.  

Heb je ideeën over nieuwe sponsoren laat het weten aan een van de commissie leden. 

We roepen onze leden op te (laten) kopen bij de sponsoren! 
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Bouwcommissie 

Buitenschil vernieuwen kozijnen, ramen een grote isolatiewaarde 

Prijzenkast voor klein gedeelte terugbrengen 

Gedeelte aanpassing bar als uitgifte 

J.Z. hoek verder inrichten zitruimte met bankstel, tafeltje 

Leeshoek met hoge statafel 

Subsidie aanvragen bij sportbedrijf Leiden 

Wanden sauzen bestuurskamer en kantine 

Bord voor vrijwilliger, ereleden 

Lampen zijn vernieuwd vervangen door ledlampen 

Invalide toilet is vernieuwd 

Loods is opgeschoond 

Nieuwe paspoppen voor op podium 

Verkeersplan uitvoeren 

Vloer krijgt periodiek onderhoud 

Beamer, geluidscherm en geluidinstallatie op orde brengen 

 

 


