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Inleiding 
In een activiteitenplan, ook wel jaarplan genoemd, wordt bekend gemaakt welke activiteiten in het 

betreffende jaar worden gepland en ook hoe een en ander vorm wordt gegeven. Dat gebeurt nog 

steeds, echter door de corona worden de nodige slagen om de arm gehouden. Echter, de moed blijft 

erin. Mooi hoe alle commissies aangeven wat er het komende jaar mogelijk is en dat is veel. Voor elk 

lid wat wils. De commissies begroten ook hun activiteiten en communiceren dat met de 

penningmeester. Toelichtingen zijn gegeven in het commissieoverleg van 13 januari 2021. De 

financiële onderbouwing worden afgestemd door de commissies met de penningmeester. Dit heeft 

uiteindelijk geleid tot bijgaande begroting 2022. Dit jaarplan is dan ook besproken in het 

commissieoverleg van 13 januari 2021 en wordt vastgesteld in de algemene ledenvergadering. Het 

bestuur heeft zich vanaf 2020 bezig gehouden met de gevolgen van Wet Bestuur en Toezicht 

Rechtspersonen, afgekort WBTR, welke per 1 juli 2021 intrad. Voorstellen worden aan de hand van 

een separaat stuk, op de algemene vergadering besproken en vastgesteld. In 2022 zal indien 

noodzakelijk verdere aanscherpingen worden aangebracht.  

In dit activiteitenplan geven de commissies van de vereniging aan wat hun plannen zijn voor 2022. De 

financiële aspecten hiervan zijn opgenomen in de begroting van 2022. 

 

Het totaalplan is in het commissieoverleg besproken van januari 2022 en tijdens het Bestuursoverleg 

van 10 januari afgerond en besproken tijdens het Commissieoverleg van 13 januari  besproken. 
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Activiteiten Jeugdcommissie 
 

Januari 

 
Mini Cross Wedstrijd MCC  
Deze in januari organiseren voor jeugd uit Zuid-Holland zonder KNWU wedstrijd licentie 

 

Maart 

 
Discozwemmen 
Start wegseizoen, met frisse duik in het zwembad 

Informatieavond in het clubhuis 
Werving enthousiaste ouders voor de jeugdcommissie en overige taken 

 

April t/m september 
 

KNWU weg wedstrijd organiseren voor de weg  Swabo weg 

competitie voor jeugd opstarten 

Mini Weg Wedstrijd MWW organiseren voor de jeugd uit Zuid-Holland zonder KNWU wedstrijd 
licentie  

 
 Jeugdkamp 

Oktober 
 
SWABO cross competitie opstarten 

Mini Cross Wedstrijd MCC 
Deze in januari organiseren voor jeugd uit Zuid-Holland zonder KNWU wedstrijd licentie 

 

November 

KNWU cross wedstrijd organiseren voor de weg  
 

December 
 

Club Kampioenschap cross 
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Activiteiten Aangepast Wielrennen   
 

• Start gezellige en sociale activiteit in maart 2022 

• Drie trainingen op zaterdag in aanloop naar de JZC op 19 maart 2022. 

• Deelname aan de JZC op 19 maart 2022  

• Collecteren voor het fonds Gehandicaptensport 3 tot 9 april 2022 

• Deelname aan clubkampioenschappen op tijdens een trainingsavond in 20 april 2022 (i.p.v. 
17 april 2022/eerste paasdag) 

• Vanaf woensdag 23 maart tot oktober trainingen op woensdagavond 18:00 tot 19:00 uur 

• Ondersteunen op het parcours van de kennismakingscursussen wielrennen van het Metrum 
gegeven door de Bike Control samen met combinatiefunctionaris met het oog op het werven 
van nieuwe deelnemers 

• Deelnemen aan informatiemiddag het “KidsSportEvent” bij revalidatiecentrum ‘Basalt’, of 
Incluzio Leiden met het oog op het werven van nieuwe deelnemers. 

• Twee keer een ‘kleine maaltijd’ als afsluiting van de twee seizoenshelften. 

• Deelnemen aan de Taptoe op zaterdag 1 oktober 2022 

• Deelnemen aan passende G-wedstrijden of andere aangepast wielrenwedstrijden ) 
bijvoorbeeld: Only Friend Amsterdam voor G-sporten , Trainingsweekend Stichting 
Trainingskamp ID cycling (1 tot 3 april),  Speciaal Olympics Nationale Spelen in Twente 
(vrijdag 10 juni tot zondag 12 juni 2022 met overnachting) en een aantal nader te bepalen 
wedstrijden. Deze wedstrijden worden met name in Zuid-West Nederland georganiseerd. 
Wie hebben voor het vervoer van de deelnemers naar en van de wedstrijden geld gekregen 
via RABO Clubsupport 2020 en dit hebben wij helaas nog kunnen inzetten in 2021. 

• Oriënteren en mogelijk aanschaffen nieuwe race tandem (bijdrage RABO Clubsupport 2021) 
 

 

Activiteiten Nieuwelingen/Junioren 
 

Geert, Folkert en Barry zullen de trainingen blijven verzorgen om onze jongens en meisjes zo goed 

mogelijk klaar te stomen voor de wedstrijden. We kijken uit naar een vol 2022 seizoen met mooie 

wedstrijden waar we ons kunnen laten zien. Onze samenwerking met Avanti en RTV Bollenstreek 

wordt voortgezet. We zullen weer met gezamenlijk teams deelnemen aan de eendaagse races.  

 
Woord van dank:  
Tenslotte wil ik graag onze dankbaarheid uitspreken aan onze trouwe sponsoren: Zij maken het 
mogelijk aan wedstrijden te blijven deelnemen. We zijn dus erg blij met hun toezegging om ons ook 
in 2022 ons als sponsor te blijven steunen.  

 

Activiteiten Rencommissie  
Evenals vorig jaar zal het ook in 2022 wel weer aanpassen zijn door de Corona en zal het voor 
iedereen in de wielerwereld lastig om ver vooruit te denken. De landelijke koerskalender blijft nog 
angstvallig leeg omdat organisatoren zich nog niet aan allerlei verplichtingen willen committeren en 
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zij hun sponsoren, die het vaak ook moeilijk hebben, niet onnodig willen belasten. Daarmee is het 
voor renners nog steeds moeilijk gemotiveerd te blijven en een gericht trainingsprogramma vol te 
houden in voorbereiding op een misschien weer een onzeker seizoen.  
De Rencommissie vindt het daarom heel belangrijk om zodra het kan, renners van alle geledingen 
sportief perspectief te bieden met ons reguliere wedstrijdaanbod. Afgelopen Corona jaren hebben de 
vrijwilligers die al onze wedstrijden mogelijk maken, al laten zien dat zij snel de koerskalender weer 
kunnen hervatten als de maatregelen dit toestaan. Dat willen we in 2022 seizoen weer doen en 
hopen dat we dan niet tot in de zomer hoeven te wachten. Die koerskalender zal in beginsel bestaan 
uit:  
 
- De RijnBollenstreek Competitie in maart  

- De Tijdritcompetitie in Woubrugge 5 à 6 ritten tussen april en september  

- De Raas-Bikes Dinsdagavond Competitie vanaf 29 maart tot 6 september 

- De Clubkampioenschappen tijdrijden, op de weg (17 april) en in het veld 

- ZOMOCO in een aangepaste vorm en Veteranen 50+   

- Het KNWU Crossweekend in december  

- De SwaboCrossCompetitie vanaf oktober  
- Deelname aan de landelijke veteranen competities 

 
 
Een nieuw jury-onderkomen  
Al enige tijd was duidelijk dat het huidige jury-onderkomen zijn beste tijd – lang geleden – wel heeft 
gehad. Afgelopen jaar zijn een aantal offertes aangevraagd voor een nieuw jury-onderkomen en dat 
heeft geresulteerd dat begin 2022 er een nieuw jury-onderkomen op de oude plek zal staan zodat we 
weer jaren vooruit kunnen.  
 
Amateurploeg en Swabo  
Na een jaar waarin voor beide ploegen helaas weer weinig koersen op de kalender hebben gestaan, 
is de blik toch al weer gericht op het seizoen 2022. Zowel de amateurploeg als Swabo hebben weer 
nieuwe sponsoren aan zich weten te binden en zullen zich voor komend seizoen in nieuwe kleding 
gaan steken, na een jaar langer dan voorzien met het oude tenue te hebben gereden. De animo 
onder renners is gelukkig goed en beide ploegen hebben een prima kwalitatieve bezetting. Ook qua 
aantallen ziet het er voor komend seizoen nog goed uit: bij de elite/beloften van Swabo zullen tien 
heren en twee dames rijden, de amateurploeg bestaat vooralsnog uit achttien man.  

Activiteiten BultCross  
 

 

Na het succes van de Bult Cross in 2021 heeft de KNWU heeft ons gevraagd omdat ze a) onder de 

indruk waren van de organisatie en b) de mogelijkheden om na te denken over het organiseren van 

een internationale cross. Dan zal dat een zgn C1 cross worden waarop UCI punten te verdienen zijn 

waardoor we een sterker deelnemers veld zullen mogen verwachten. Zeker bij de nieuwelingen en 

junioren komt daar dan de Europese top. En nee we gaan geen startgelden betalen dus Wout en Mat 

komen niet maar wel onze eigen Mat(yas). Gemeente reageert behoorlijk enthousiast dus de 

commissie gaat op korte termijn onderzoeken of een cross met internationale allure tot de 

mogelijkheden behoort. 
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We vragen dan ook aan alle leden en met name ook aan de JZC, of zij ons kunnen steunen. We 

hebben vele handjes nodig om dit tot een succes te maken. We weten dat we dat kunnen daarvoor 

hoeven we alleen maar naar de JZC te kijken. 

We kunnen met name mensen gebruiken met organisatorische talenten op het gebied van social 

media(fb, website) ook mensen die goed zijn in het aanvragen van vergunningen en omgang met 

ambtenaren zouden een versterking zijn. 

In de week voor de cross zullen we met veel meer man weer een knap parcours moeten neerzetten, 

daarvoor geldt natuurlijk dat vele handen licht werk maken. Op de dag zelf zouden we graag willen 

dat er heel veel leden komen kijken en helpen. We moeten zorgen dat het parcours beveiligd wordt, 

de uitgifte punten van drank en eten bemand zijn en misschien zetten we wel een tent neer voor de 

huldiging met een leuke disco erin. 

 

Joop Zoetemelk Classic 

De stuurgroep van de Joop Zoetemelk Classic is aan het eind van de zomer van 2021 begonnen met 
het maken van plannen voor de 15e editie van de toertocht door het Groene Hart. Het Corona-virus 
is nog steeds actief aanwezig, dus is het doorgaan van de tocht niet zeker, maar wij zullen er alles 
aan doen om de toertocht voor deelnemers en vrijwilligers veilig te organiseren. 

We mikken op ca. 5000 deelnemers die uitsluitend via voorinschrijving kunnen deelnemen. 

De datum: zaterdag 19 maart 2022 

De inschrijving zal vanaf 1 januari 2022 te starten. Er kan een keuze gemaakt worden uit vier 
verschillende afstanden: 150 km - 100 km - 75 km - 50 km. 

Joop die net 75 is geworden, heeft toegezegd aanwezig te zullen zijn. 

Net als andere jaren zijn we onze vele vrijwilligers en de sponsoren enorm dankbaar. 

De samenstelling van de Stuurgroep voor de Joop Zoetemelk Classic in 2022: 

Rob Hogenelst, Joop Hoogenboom, Leo van Leeuwen, Bert Thalen, Jeannette Groenewegen, Henk 

Morsch, Felix Hogenbirk, , Marianne van Teijlingen, Joep Pouw, Olaf Booij, Nils Osinga, Koos van 

Schie en Anton Dalhuijsen (voorzitter) 

  

Activiteiten Toercommissie  

 
 De Toercommissie van Swift stelt zich ten doel het hele jaar door en in de volle breedte van de 

recreatieve wielersport een gevarieerd aanbod te organiseren van aantrekkelijke toeractiviteiten 

voor alle leden van de vereniging. Dat wil zeggen dat er voor de diverse doelgroepen in de vereniging 

‒ van jong tot oud, man of vrouw, zowel voor de snellere trimmers als voor de rustige recreanten ‒ 

wekelijks iets leuks te beleven moet zijn op Swift. De basis hiervoor berust van oudsher op de 

zondagmorgen, met de veertig beschreven toertochten van circa 60 km langs unieke en attractieve 

fietsroutes in de omgeving, met halverwege de onvermijdelijke koffiestop. Hier is de Speedtoer aan 
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toegevoegd met tien snelle routes van 90 km voor de sportieve rijders die een wat langere afstand 

en hoger tempo zonder oponthoud op prijs stellen. Naast de wekelijkse zondagochtendtochten zijn 

er voor de echte kilometervreters ook nog de negen maandelijkse langeafstandstochten van circa 

150 km op de zaterdag, plus in de warme maanden de tien à twintig donderdagse zomerritten van 

Leo. Bovendien worden gedurende de zomertijd op de woensdagavond pittige midweekse 

trainingsritten georganiseerd van 50 km. En in de wintermaanden organiseren we van november tot 

maart op de zaterdagmiddag groepstrainingen van 80 km. De senioren kunnen het hele jaar door op 

de dinsdagmorgen met de Krasse Knarren op pad. En voor wie het liever wat rustiger aan doet en 

gezellig wil genieten op de toerfiets worden op de dinsdagmorgen recreatieve fietstochten van 30 

km georganiseerd. Met koffiestops en soms ook in combinatie met culturele uitjes zoals een bezoek 

aan een park, museum of andere attractie. Last but not least, laten ook de dames van Swift niet 

onbetuigd. Sinds enkele jaren draait nu het initiatief van Swift Ladies. Met hun appgroep en ludieke 

acties geven zij een enorme impuls aan het gezamenlijk toerfietsen van vrouwen bij Swift, iets waar 

onmiskenbaar een groeiende vraag naar is. Voor het seizoen 2022 is het alweer even afwachten hoe 

de coronatoestand zich ontwikkelt en wat voor onze vereniging de (on)mogelijkheden zullen zijn. 

Maar zodra het kan en mag, is het ons plan om al deze bovenstaande vaste activiteiten te versterken 

en waar mogelijk verder uit te bouwen. Hierbij komen nog de extra evenementen zoals de cursus 

Start2Bike in het voorjaar (voor racefietsen) en in het najaar (voor MTB). Ook staan voor 2022 twee 

extra lange toertochten van 260 km op het programma met het rondje Markermeer eind juni en het 

rondje Zeeland eind augustus. Daarnaast zijn er ook al verschillende particuliere activiteiten van 

clubleden in voorbereiding met ploegexcursies naar klassiekers en meerdaagse fietsreisjes in de 

bergen. Daarom is het voor de Toercommissie heel belangrijk om weer voldoende steun en helpers 

te vinden met wie we samen al dit moois mogelijk kunnen maken. Want samen uit fietsen gaan, dat 

is toch de grootste toegevoegde waarde van onze sportbeoefening in verenigingsverband.  

Activiteiten Sponsorcommissie   

 

Geen enkele sportvereniging kan zonder sponsors. Dat geldt ook voor LRTV Swift. Wij hebben 

sponsors die prestaties leveren voor de gehele vereniging. Wij zijn daarbij vaak gerechtigd de 

sponsorgelden te besteden naar eigen goeddunken. We hebben sponsors, die in natura leveren. 

Rijnland Facility is daar een goed voorbeeld van. Zij maken ons clubgebouw wekelijks schoon.  We 

hebben ook sponsors, die doneren voor bepaalde categorieën of evenement zoals voor de amateurs, 

als voor de nieuwelingen/junioren of voor de Joop Zoetemelk Classic. Zij uiten zich in de kleding of 

rond het betreffende evenement. In 2022 worden ook sponsors gezocht voor onze bultcross, welke 

in december 2022 zal plaatsvinden.  

Onderstaand een overzicht van onze clubsponsors, gemeten naar de situatie per  eind 2021.  

Hoofdsponsor  : Raas bikes & coffee 

Shirtsponsor  : Mobiel.nl 

Subshirtsponsor : van Leur, timmerfabriek 

Subsponsor 
Tour de France pakket : Van Haasteren BV 

  Rijnlands Facility BV 
  Pieterse Aluminium Puien BV 

     BBB Cycling 
Subsponsor Giropakket : KijkOpMedia 

  Abeona Cycling 
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  Verhagen Leiden 
 
Een nieuwe sponsor per 2021 is “Tussen Kaag en Braassem”. Zij  sponseren jaarlijks 4 diners.  
 
Nieuwe sponsors zijn van harte welkom. Wil je ons sponseren of weet je bedrijven die ons misschien 
willen sponseren, laat het ons weten. 
 
Advies aan alle leden: Koop bij onze sponsoren! 
 
Namens de sponsorcommissie, 
Ruud Dobbelaar, Rob Hogenelst, Thijs  Broekhuijsen en Frans van Rijn 
 
 

 

Activiteiten Barcommissie  

 
Als barcommissie zijn we ondersteunend aan de activiteiten die plaatsvinden in het clubhuis. Daar 

waar mogelijk zullen de leden van de barcommissie achter de bar staan, Dat geldt in ieder geval voor 

de zondag. Maar gezien het beperkt aantal mensen zal dat niet bij alle activiteiten mogelijk zijn. 

Vandaar dat we ook voor 2022 vasthouden aan het uitgangspunt dat de commissies zelf in eerste 

instantie verantwoordelijk zijn om voor hun activiteiten barpersoneel te leveren, Inmiddels hebben 

alle commissie daarvoor mensen beschikbaar. Als er ook alcohol wordt geschonken zijn dit mensen 

die een iva (instructie verantwoord alcohol schenken) hebben gevolgd. 

In 2022 zullen we opnieuw aandacht hebben voor meer diversiteit in het aanbod waaronder meer 

gezonde producten. Verder willen we op de zondag weer wat meer leven in de brouwerij. Vandaar 

dat we zodra het tourseizoen weer op gang komt we actief andere toerverenigingen gaan benaderen 

om te laten weten dat op de zondag onze bar open is zodat ook andere clubs bij Swift een stop 

kunnen maken voor een lekker bakkie koffie. 

 

Activiteiten Kledingcommissie  
 
Vorig jaar is het nieuwe tenue geïntroduceerd aangezien we een nieuwe hoofdsponsor hebben 
gekregen. Voor 2022 verwachten wij geen wijzigingen in het tenue. Inmiddels hebben Erna en Eli 
Sinteur zich aangemeld als lid van deze commissie ivm vertrek van Robin. 
Voor 2022 zullen er waarschijnlijk drie bestelmomenten zijn (januari voor levering maart, eind april 
voor levering eind juni en september voor levering november). 
Bij het bestelmoment van januari zal ook voorraad besteld worden voor de kledingcommissie 
(paskleding). 
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Activiteiten Bouw en Onderhoud commissie  
 

Nieuw project in 2022 is de verlichting aanpassen naar ledverlichting in het hele Swift gebouw dit zal 

binnenkort gebeuren een offerte is aangevraagd.  

Ook zal de vereniging zonnen panelen op het dak gaan plaatsen (punt ALV 2021) ook zal er dak 

isolatie aangebracht moeten worden om kou buiten te houden en warmte binnen, begroting 2022. 

Voor de oplettende Swifter hebben we een nieuwe buitendienst medewerker(Koos van Schie) die de 

buitenboel & en de romneyloods keurig netjes houdt en natuurlijk vragen wij jullie medewerking om 

het netjes te houden door de afvalbakken te gebruiken, dit zowel binnen als buiten. 

In een aparte commissie is er gekeken hoe we het huidige verouderde juryhok gaan vervangen.  Eind 
januari 2022 zal deze  gesloopt worden. Het nieuwe hok zal dan eind februari geplaatst worden. 
Als er mensen die graag willen helpen met slopen, kunnen zich melden bij Koos 
of Rob. 
 
Overige zaken die in 2022 aandacht zullen krijgen: 
Onderzoek naar isolatie van het dak loopt door 2022, 
plaatsing zonnecollectoren dak loopt door 2022, 
bezuinigen verwarming loopt door 2022, 
vervangen buitenverlichting parcours naar led, 
 duur kostenplaatje gezien matig gebruik 2022, 
schilderwerk, opslag berging, massage ruimte kleedkamers afmaken 2022, 
onderzoek Liander stroomverbruik Swiftgebouw 2022, 
bestrating rond clubhuis 2022, 
aanpassen racefiets reiniging rekken crossfietsen 2022. 
Aanvraag en evt plaatsing van infrarood verwarming bestuurskamer en EHBO 
ruimte 2021/2022. 
Opknappen van 4 oude racefietsen, graag hup van fietsfanaten met kennis van 
reparatie melden Rob 2022.Straatwerk rond clubhuis repareren 2022 


