
Notulen 

 Agenda Algemene Ledenvergadering LRTV Swift  

11 april 2022  

 Aanvang 20:00 uur clubhuis 

1) Opening en mededelingen 
a. Herdenken van de overledenen Cor Vergeer, Jan Verheijdt, Ton Kamerlingh. We 

houden 2 minuten stilte in acht. 
b. Jubileumboek prijs wordt verlaagd naar 10 euro 
c. Verzoek om oude wielrenschoenen ivm 2e leven voor Suriname (Anton regelt dit)  

2) Vaststelling verslag ALV 2021, bijgaand 
a. Geen vragen /opmerkingen 

3) Jaarverslag 2021, bijgaand 
a. Via scherm laten zien 

4) Activiteitenplan 2022, bijgaand 
a. Via scherm laten zien 

5) Financieel verslag 2021, ligt ter plekke en op te vragen bij penningmeester@swift-leiden.nl 
a. Opvallende zaken, korting op huur grond ivm corona 
b. Wedstrijdkosten€ 4639 hoog door nationale cross in najaar 2021 
c. Positief resultaat 7788 euro  
d. Vragen van Martin, geen dotatie groot onderhoud ivm geen duidelijk 

onderhoudsplanning groot onderhoud.  
e. Balans; bijdrage juryhuis voor de helft door Colonos (?) 
f. 44 minder leden dan vorig jaar 
g. Meer aandacht aan behoefte aan marketing/social media. Hierop kwamen de 

volgende reacties/suggesties: 
i. In welkomstbrief aanhalen wat je zou kunnen/willen doen voor de vereniging 

ii. Suggestie werd gedaan om iemand in te huren /of tegen een (kleine) 
vergoeding echter tegen betaling diensten verrichten voor vereniging ligt 
lastig 

iii. Joop- persoonlijke benadering om vrijwilligers te krijgen 
iv. Bij JZC is dit goed geregeld , wie doet het daar en hoe? 

6) Verslag van de kascontrolecommissie 
a. Hans Baars heeft verslag gedaan van de controle en adviseert de leden het bestuur 

decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.  
7) Décharge bestuur, financieel beheer en activiteiten  

a. Decharge verleend  
8) Vaststelling begroting /investeringsplan/contributie. Begroting ligt ter plekke en op te vragen 

bij penningmeester@swift-leiden.nl  
a. In de begroting zijn de gerealiseerde kosten van de JZC 2021 meegenomen. 

Barinkomsten van de JZC staan onder de bar. 1 euro wordt het lidmaatschap duurder 
voor 2022 en wordt nu €51. De contributie voor wedstrijdrenners  wordt van 7 euro 
verhoogd naar 12 euro verhoogd door de KNWU . Deze verhoging wordt doorbelast 
naar de renners. De kosten voor de renners worden steeds hoger om de topsport te 
financieren waarschijnlijk . Als club heb je weinig invloed hierop. 

9) Benoeming leden kascommissie 2022 



a. Hans Baars 2e keer. Hans Neuteboom 1e keer 
10) Mutaties in bestuur: Aftredend en blijven beschikbaar:  Penningmeester Dick Tensen en 

Willem Smid 
a. Akkoord door leden dmv applaus 

11) De wet bestuur toezicht rechtspersonen (WBTR), zie bijgaand 
a. Korte toelichting wordt gegeven op de belangrijkste zaken hierin zoals het 4 ogen 

principe de 3 offertes bij verplichtingen meer dan 1500 euro en betalingen hoger dan 
500 euro 2e handtekening van penningmeester. De WBTR staat boven de statuten en 
huishoudelijk regelement voor 1/7/2026 moeten de statuten bijgewerkt zijn. De 
leden gaan akkoord. 
 

12) Uitreiking diverse prijzen 
a. Vrijwilliger van het jaar 

i. Oevre prijs voor Jaap Weeder voor al zijn bijdrage aan de club  
b. Bijzondere prestaties in 2021 (Laurien van Riessen, Mathias Kopecky)  

i. Baanwielrenster, nl kampioen op keirin. Mathias als  eerste op de weg voor 
Tsjechië en zijn broer Tobias .Zij krijgen samen een diner bon uitgereikt. 

13) Rondvraag 
a. Koos van Schie geeft een suggestie voor de vermeende naam van de Bult tijdens de 

JZC geen Col vergeer maar ‘Col du Vergeer ‘. 
b. Floris Vletter vraagt aandacht tbv tijdsritcommissie. Er is een tekort aan 

verkeersregelaars op donderdagavond. Uurtje werk en je ziet alle renners in actie.   
c. Jan Verkleij  vraagt aandacht voor begeleiding nieuwe leden , toekomstige 

vrijwilligers wellicht. Tekort aan vrijwiligers. Meer aandacht aan PR als eerste stap. 
d. Henk kern geeft aan hoe we synergie kunnen maken met de hoofdsponsor 
e. Suggestie van Martin om een toertocht van 50km te organiseren . Henk geeft aan dat 

dit teveel is binnen het bestaande assortiment. 
 
De vergadering wordt omstreeks 21:45 afgerond. 
 


