
Notulen Algemene Ledenvergadering LRTV Swift  

Donderdag 13 februari 2020 

 Aanvang 20:00 uur in het clubgebouw van Swift 

1) Opening en mededelingen 
a. Opening om 20:00 uur , geen mededelingen 

2) Vaststelling verslag ALV 2019, bijgaand 
a. Inhoud vastgesteld, geen opmerkingen 

3) Jaarverslag 2019, bijgaand 
Frans geeft een korte toelichting op de inhoud en benadrukt dat de Rabobank per 
1/2/2021 stopt met hun sponsorovereenkomst. Dit zal 10k sponsorgeld schelen voor 
de club.  

4) Financieel verslag 2019, ligt ter plekke en op te vragen bij penningmeester@swift-leiden.nl 
a. Dick neemt het verslag door geeft waar nodig en gevraagd toelichting 
b. Bijdrage van 50 euro aan degene die tijdens de jubileumactiviteiten hebben 

geholpen om de vrijwilligers te ontlasten, wordt niet op prijs gesteld door Riet en 
Nico H.  Het bestuur neemt hun mening ter harte .  

5) Verslag van de kascontrolecommissie 
a. Controle is gedaan door Peter Scholten en Bas koster. Bas leest het verslag voor en 

adviseert de leden decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.   
6) Décharge bestuur, 

a. Decharge wordt verleend door de leden door een applaus voor het  financieel 
beheer en activiteiten.  

Anton vertelt over het bijzondere jaar ’40 jaar Joop Zoetemelk met de daarbij horende extra 
activiteiten rond en op 21 maart . Verder doet hij een verzoek aan iedereen om vrijwilligers te 
zoeken voor de JZC. 

7) Activiteitenplan 2020 
a. Is globaal doorgenomen en er zijn geen opmerkingen op de inhoud. 

8) Vaststelling begroting /verhoging contributie, ligt ter plekke en op te vragen bij 
penningmeester@swift-leiden.nl  

a. Dick ligt de begroting toe en vraagt om akkoord aan de leden.  
b. Kees geeft een korte toelichting op de planning van aanschaf zonnepanelen.  
c. De contributie wordt verhoogd met de algemene prijsindex. 1 euro basis 

lidmaatschap  en renners 1,50 euro verhoging.  
i. Geen opmerkingen tav dit voorstel en wordt aangenomen. 

9) Benoeming leden kascommissie 2020 
a. Peter Scholten wil voor de 3e keer commissielid zijn 
b. Arno was reserve en wordt gevraagd als 2e persoon. Naar een reservelid wordt nog  

gezocht. 
10) Mutaties in bestuur: 

a. Margreeth neemt afscheid 
b. Willem Smid wordt voorgesteld als bestuurslid. Hij is ook voorzitter van de 

barcommissie. 
 

11) Uitreiking diverse prijzen 



a. Loe van Belle krijgt een bordje binnen de club ivm het behalen van het NL 
kampioenschap baan omnium en individuele achtervolging. Loe vertelt wat over zijn 
prestaties en neem het bord in ontvangst. 

b. Joop Hoogenboom krijgt een bloemetje ivm meeste geregistreerde kilometers 
 

12) Rondvraag 
a. ALV Verslagen als document op de website ipv als losse tekst ivm leesbaarheid 
b. Nico Holswilder merkte op dat er veel bekers niet meer na de schoonmaak zijn 

teruggekomen. Frans gaf aan dat dit klopt en dat deze een tweede leven hebben 
gekregen.   

13) Sluiten van de vergadering om 21:45 
 

 

 

 


