
Verslag Algemene Ledenvergadering LRTV Swift  

10 juni 2021  

 Aanvang 20:00 uur online via Zoom. 

In tegenstelling tot vorig jaar heeft de ALV online plaats gevonden. Het proces met de 
bijbehorende emails en verslag van de telling zijn in de bijlage (hieronder)opgenomen. 

 

1) Opening en mededelingen 
a. Deelnemers online vergadering: voltallig bestuur (Dick Tensen, Willem Smid, Frans 

van Rijn, Christiaan Smeenk en Patricia van Velsen) en 5 leden (Theo Goossen, Hans 
Egberts, Nelly en Niek van der Does en Floris Vletter) 

b. Er wordt stil gestaan bij de overleden leden afgelopen jaar ( Piet Turk, Cock van der 
hulst, Cor Vergeer, Jan vd Heidt, Henk  Grimbergen) 

2) Vaststelling verslag ALV 2020 
a. Inhoud vastgesteld, geen opmerkingen 

3) Jaarverslag 2020 
a. Frans geeft een korte toelichting op de inhoud. Het verslag is online door gescrold en 

kort besproken. 
b. Financieel verslag 2020,  

Er is een opvallend positief resultaat van €13.624 euro gehaald door het onverwacht 
afzeggen van JZC ivm de beperkende maatregelen ivm Corona. Zodra de JZC weer 
wordt gereden dan zal het inschrijfgeld verlaagd worden. De tegenvallende 
baromzetten ivm Corona hebben geen grote impact op de vereniging. 

c. Dick neemt het verslag door geeft waar nodig en gevraagd toelichting 
4) Verslag van de kascontrolecommissie 

a. Controle is gedaan door Peter Scholten en Arno Zahradnik op 23 april 2021. In hun 
verslag adviseren zij de leden decharge te verlenen voor het gevoerde financiële 
beleid.  

5) Décharge bestuur, financieel beheer, begroting 2021, investeringen ( zie ook onder punt 1 
inde bijlage)  

a. 95% van de 41 stemmen verleend decharge van het financieel beheer,de begroting , 
de verrichte  activiteiten van 2020 en de geplande investeringen voor 2021.  ( zie ook 
punt 3 in de bijlage) 

b. Basiscontributie blijft gelijk op €50 en de KNWU lidmaatschap wordt verlaagd ivm de 
nieuwe constructie van €73,50 naar €66,50. De aanwezige leden gaan hiermee 
akkoord 

6) Activiteitenplan 2021 
a. Plan wordt mondeling toegelicht door Frans en online gedeeld 

7) Benoeming leden kascommissie 2021 
a. Arno Zahradnik voor de tweede keer en Hans Baas voor de eerste keer 

8) Mutaties in bestuur: 
a. Aftredend en blijven beschikbaar:  voorzitter Frans van Rijn en secretaris Patricia van 

Velsen. 95% van de 41 stemmen gaan akkoord met de verlenging van de termijnen. 
9) Uitreiking diverse prijzen 



a. Vrijwilliger van het jaar is Rob van Rooijen. Hij krijgt de bokaal tijdens de 
eerstvolgende zondagsrit uitgereikt. 

b. Bijzondere prestaties in 2020  van Loe van Belle en  Julia Kopecky. Beiden zijn 
gehuldigd tijdens een dinsdagavond competitie. Zij hebben bloemen en een diner 
bon ontvangen.  

10) Geen vragen voor de rondvraag 
 
Vergadering wordt om 21:10 afgesloten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage proces en verslag telling van de stemmen over afleggen verantwoording bestuur. 

 

1)Email op 19 mei aan alle leden gestuurd met de volgende inhoud: 

Uitnodiging voor de digitale ALV van LRTV Swift op 10 juni 2020 om 20.00 uur 

Beste leden van de LTRV Swift 

  

Door de coronacrisis kan de Algemene Ledenvergadering dit jaar niet op de normale wijze doorgaan. 
De Corona-spoedwet biedt echter de mogelijkheid om een ALV via elektronische weg te organiseren. 
Wij willen dat doen via Zoom op 10 juni van 20.00 tot 21.30 uur. In die vergadering legt het bestuur 
verantwoording af over het inhoudelijk een financieel beleid van het afgelopen jaar en presenteren 
we het activiteitenplan en de daarbij behorende begroting voor dit jaar. 

  

De agenda, het jaarverslag 2020 en het activiteitenplan 2021 vind je op de website. De financiële 
stukken worden op verzoek toegestuurd. 

  

Omdat discussiëren en stemmen tijdens een zoomvergadering technisch en organisatorisch erg lastig 
is organiseren we het stellen van vragen maar ook de stemming over de diverse stukken via e-mail. 
Dat doen we in de komende weken, dus voorafgaande aan de ALV. Je kunt tot 72 uur voor aanvang 
van de vergadering per email vragen stellen over de agenda en de diverse stukken. De vragen zullen 
met de antwoorden van het bestuur op de website gepubliceerd worden zodat alle leden over 
dezelfde informatie beschikken. 

  

Voor de stemming over de diverse stukken gebruiken we een stemformulier dat je per mail 
toegestuurd krijgt. We zullen je vragen of: 

- je het bestuur dechargeert voor het in 2020 gevoerde beleid 

- je akkoord gaat met de begroting van 2021, de investeringsplannen voor het komende jaar en de 
vaststelling van de contributie voor 2021 

- je akkoord gaat met de verlenging van de bestuurstermijn van de voorzitter, Frans van Rijn, en van 
de secretaris, Patricia van Velsen 

  

Op het formulier kan je ook aangeven of je op 10 juni deel wilt nemen aan de elektronische ALV. 
Daar kunnen maximaal 100 leden bij aanwezig zijn. 

  

We beseffen dat deze opzet niet voor iedereen bevredigend zal zijn. De dynamiek van een 
vergadering waarbij in dialoog meningsvorming plaatsvindt is immers niet aanwezig. Daarentegen is 
de huidige situatie van dien aard dat het bestuur van mening is dat we op bovenstaande wijze toch 



verantwoord tot besluitvorming kunnen komen. We organiseren deze ALV volgens de eisen die in de 
Corona-spoedwet gesteld worden en we volgen het advies van de NOC*NSF over het organiseren 
van een ALV onder deze omstandigheden. 

  

Daarbij speelt natuurlijk ook mee dat we een bijzonder jaar achter de rug hebben waarbij een groot 
deel van de activiteiten zijn stilgevallen. En ook voor dit jaar hebben we onze plannen steeds weer 
(omlaag) moeten bijstellen. Grote beslispunten zijn er dit jaar niet echt. Toch zijn er een aantal 
besluiten waaronder verduurzaming clubhuis en de vervanging van het jurygebouw die het bestuur 
dit jaar wil nemen en waarvoor ze de toestemming van de leden van belang vindt. 

  

We hopen dat je onze keuze voor een digitale vergadering kunt begrijpen en hopen op jouw actieve 
deelname. Mocht je desondanks bezwaar hebben tegen de geschetste procedure schroom dan niet 
om ons dat per mail of anderszins te laten weten zodat we kunnen bezien of en hoe we de procedure 
kunnen aanpassen. 

  

Voor de organisatie van de ALV zien we de volgende stappen. 

• De agenda plus bijbehorende stukken voor de ALV staan op de website van Swift 
(www.swift-leiden.nl). 

• Daarbij gaat het in ieder geval om de agenda, het verslag van de vorige ALV, het jaarverslag 
2020 en het activiteitenplan 2021. Het financieel verslag 2020, het oordeel van de 
kascontrolecommissie en de begroting voor 2021 sturen we op verzoek aan leden van de 
vereniging toe. Stuur daarvoor een email naar penningmeester@swift-leiden.nl. 

• Alle leden kunnen tot 72 uur voor het begin de ALV vragen over deze stukken indienen. De 
uiterste datum daarvoor is dus 6 juni. Stuur een email met je vraag naar alv@swift-leiden.nl. 

• De vragen worden, met het antwoord van het bestuur, gepubliceerd op de website zodat alle 
leden er kennis van kunnen nemen. 

• Alle leden kunnen vanaf 30 mei stemmen over de op agenda staande stukken. Je krijgt op die 
datum een digitaal stemformulier toegezonden. Je kunt dan ook aangeven of je de ALV wilt 
bijwonen. 

• Sluitingsdatum voor het stemmen is 6 juni. 
• Op 10 juni vindt de ALV plaats. Als je hebt aangegeven dat je de ALV bij wilt wonen ontvang 

je een dag van tevoren een mail met een link die toegang geeft tot de vergadering. 
• Op de ALV wordt de uitslag van de stemming officieel gepresenteerd en worden verdere 

vragen die nog niet zijn beantwoord besproken. 

Bestuur LRTV Swift 

Afmelden nieuwsbrief 

2) 30 mei is er weer een email gestuurd naar alle leden met de volgende inhoud 

  

LRTV Swift 
Algemene Ledenvergadering 



 

3)  8 juni heeft de penningmeester verslag gemaakt van de stemmingen zie hieronder.  Er zijn geen 
vragen ingediend en zijn dus ook niet verder opgenomen  in de agenda.  

Zie bijlage en dan met name het tabblad 'Antwoorden'. 
Het eerste tabblad is de ledenlijst met stemcodes die ik gebruikt heb voor het versturen van de mail. 
Er zijn 41 leden die het formulier hebben ingevuld. Formeel zijn er 5 stemmen ongeldig omdat 
mensen een ander emailadres ingevuld hebben dan op de ledenlijst staat (Gerard Koorn, Jaap 
Weeder en Peter Scholtens) of omdat ze een typefout gemaakt hebben in de stemcode (Hans Baars 
en Wil van Leeuwen). 
Ik stel voor om die stemmen wel mee te tellen. 
Verder is het een oostblok uitslag, iedereen is het bijna of helemaal unaniem mee eens. Zie de 
percentages op regel 44 en 45. 
Qua opmerkingen: Gerard Koorn vraagt zich af hoe hij akkoord kan gaan met een begroting die hij 
niet in kan zien. Ik heb hem er op gewezen dat hij die kan opvragen bij de penningmeester. Dat heeft 
hij niet gedaan. Vier andere leden hebben de financiele stukken wel bij mij opgevraagd. 
Zoals je ziet geeft ongeveer een kwart van de respondenten aan dat ze de ALV willen bijwonen, 10 
leden dus ongeveer. 

 

Beste ……… 
 

Door de coronacrisis kan de Algemene Ledenvergadering dit jaar niet op de normale 
wijze doorgaan Daarom houden we op 10 juni 2021 een digitale ALV via Zoom.  

 
Omdat discussiëren en stemmen tijdens een zoomvergadering technisch en 

organisatorisch erg lastig is vragen we je om van te voren via dit stemformulier te 

stemmen : https://forms.gle/6q3ZmS7d6H8FtpAo8 
Op de digitale ALV zullen we de uitslag van de stemming bekendmaken en 

bekrachtigen. 
 

Om te zorgen dat iedereen maar een keer kan stemmen krijg je een unieke stemcode. 
Vul op het formulier deze stemcode in : LKU-571 

 
Let op: het is mogelijk om vaker dan een keer te stemmen. Alleen je eerste stem telt 

mee. Als je gestemd hebt krijg je een email met een kopie van het ingevulde formulier. 

 
Op de website vind je meer informatie over de ALV. 

 
LRTV Swift bestuur.  



Ik laat het formulier nog even open staan, misschien komt er nog een enkele stem bij. 
 
--  

Met vriendelijke groet, 
Dick Tensen 
LRTV Swift 
penningmeester 
e: penningmeester@swift-leiden.nl 
t: 06-41150465 

 

 


