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Inleiding 
In dit activiteitenplan geven de commissies van de vereniging aan wat hun plannen zijn voor 

2021. De financiële aspecten hiervan zijn opgenomen in de begroting van 2021. 

Het verslag is in het commissieoverleg besproken en tijdens het bestuursoverleg van 15 

maart 2021 afgerond. 

 

Activiteiten Toercommissie  
De Toercommissie van Swift stelt zich ten doel om het hele jaar door en in de volle breedte 
van de recreatieve wielersport een gevarieerd aanbod te organiseren van aantrekkelijke 
toeractiviteiten. Dat wil zeggen dat er voor alle doelgroepen in de vereniging ‒ man of 
vrouw, van jong tot oud, zowel voor de snellere trimmers als voor de rustige recreanten ‒ 

wekelijks iets leuks te beleven moet zijn op Swift.  
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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 bijgekomen 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 donderdagse zomerritten van Leo. 
Bovendien worden gedurende de zomertijd op de woensdagavond pittige doordeweekse 
trainingsritten georganiseerd van 50 km. En in de wintermaanden organiseren we van 
november tot maart op de zaterdagmiddag groepstrainingen van 80 km. 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 een paar jaar 
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 2021 is het eerst 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 2021 twee extra 

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

rondje Zeeland eind augustus. Ten slotte zijn nog in voorbereiding diverse ploegexcursies 

naar klassiekers en meerdaagse fietsreisjes in de bergen. Daarom is het ook voor dit jaar 

weer de grootste zorg en speerpunt van de Toercommissie om voldoende steun en helpers 

te vinden met wie we samen al dit moois weer mogelijk kunnen maken. Want samen uit 

fietsen gaan, dat is toch de grootste toegevoegde waarde van onze sportbeoefening in 

verenigingsverband. (HK) 

 

Activiteiten Jeugdcommissie 
Voor de continuïteit van de jeugdcommissie en de groep trainers is het belangrijk dat enkele 

ouders die momenteel veel werk verzetten, kinderen hebben die in het komende jaar 

nieuweling zijn of worden. Hiervoor gaan we stimuleren dat enkele ouders zich gaan 

opgeven voor de cursus Wielrentrainer 2 van de KNWU. Dit  omdat het een leuke leerzame 

cursus is en je een brede blik geeft op het wielrennen zelf. Je leert wat didactische 

vaardigheden en ook voor je eigen fietstechniek is het gewoon een leuke cursus. We hopen 

dat we hiermee op een veilige en verantwoordelijke manier de training kunnen blijven 

geven. Het zou daarom ook prettig zijn als een van de trainers of een ouder die vaak 

aanwezig is beschikt over een EHBO diploma. Natuurlijk zullen we aan alle nieuwe trainers 

ook weer een VOG vragen. Verder zullen we ivm de veranderde regeling rond de licentie van 

ieder jeugdlid eisen dat ze minimaal een startlicentie zullen aanvragen bij de KNWU zodat ze 

altijd goed verzekerd zijn tijdens trainingen op en buiten het parcours en wedstrijdjes. 
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In de begroting van de jeugd zouden we dan ook graag ruimte vrij maken voor deze 

cursussen. 

Naast deze kosten zullen we hopelijk weer wedstrijden mogen organiseren. Zowel club, 

districts- en nationale wedstrijden. Hiervoor zullen we kosten moeten maken voor prijzen, 

jury en wat consumptiebonnen voor vrijwilligers. De jeugdcommissie zal sowieso twee 

nationale wedstrijden, twee mww’s (mini wegwedstrijd), 1 MCC (mini crosscompetitie), 

diverse swabo’s en de clubkampioenschappen organiseren voor de jeugd. 

Ook wordt het volgend jaar weer tijd voor het jeugdkamp. Ook daarvoor kregen we binnen 

de begroting wat ruimte van de club om de kosten voor de ouders wat te kunnen drukken. 

We zijn heel blij dat BBB zich heeft opgeworpen als sponsor van de jeugd en het aangepast 

wielrennen. Hierdoor kunnen we de jeugd een gratis helm aanbieden en gaat er ook een  

bedrag naar de clubkas. Dus mochten jullie nog op zoek zijn naar een fietspomp. Denk bij 

een gelijke kwaliteit eens aan onze nieuwe sponsor. Je favoriete fietsenzaak kan gewoon bij 

dit in Leiden gevestigde bedrijf bestellen. 

 

Joop Zoetemelk Classic  
Er is besloten dat in 2021 weer geen JZC wordt gereden ivm de coronamaatregelen. De 
volgende Classic is nu gepland op 19 maart 2022.  
 

Activiteiten Rencommissie   
Onder de huidige Corona omstandigheden is 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 zij hun 
sponsoren, die het vaak ook moeilijk hebben, niet onnodig willen belasten. Daarmee is het 
voor renners ook moeilijk gemotiveerd te blijven en een gericht trainingsprogramma vol te 
houden in voorbereiding op 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. Vorig seizoen 
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 
komend seizoen weer doen. Die koerskalender zal in beginsel bestaan uit:  
- De Rijn-bollenstreek competitie  

- De tijdritcompetitie in Woubrugge  

- De dinsdagavondcompetitie  

- Deelname aan Zondagmorgencompetitie (Zomoco) van het district  

- Deelname aan de landelijke veteranen competities  

- De clubkampioenschappen tijdrijden, op de weg en in het veld  

- Het KNWU cross weekend  

- De Swabo-crosscompetitie  
 
Zolang sporten in wedstrijdverband nog niet mogelijk is, maar trainingen in groepen 
bijvoorbeeld wel weer zouden mogen, zullen we hierop inspelen en het parkoers de Bult 
gebruiken voor groepstrainingen.  



 

 
4 

 
 
Een nieuw jury onderkomen  
Al enige tijd is duidelijk dat het huidige jury onderkomen zijn beste tijd – lang geleden – wel 
heeft gehad. Binnen het commissie- en bestuursoverleg is daarom besloten met een voorstel 
te komen ter vervanging hiervan en dat dit jaar te realiseren. Samen met de bouwcommissie 
is de rencommissie hiermee bezig dit naar de wensen van alle gebruikers in te richten voor 
een goede prijs. Al met al blijft het een grote investering, maar wel een noodzakelijke 
waarmee de vereniging weer jaren vooruit kan.  
 
Amateurploeg en Swabo  
 
Beide ploegen hebben een sportief en organisatorisch moeilijk jaar achter de rug. De 
inkomsten liepen terug terwijl een aantal vaste kosten wel doorliepen. Zowel door het 
Swabo-bestuur als de Amateurploeg leiding is er voor gekozen om sponsoren aan te bieden 
nog een jaar – kosteloos – op de kleding te blijven staan. Zo hoeven er geen dure, nieuwe 
kledingbestellingen worden gedaan en kunnen we onze sponsoren hopelijk in 2021 wel de 
beloofde zichtbaarheid bieden. Overigens hebben verscheidene sponsoren die wel goed zijn 
blijven draaien, aangegeven ook voor komend seizoen financiële ondersteuning te blijven 
geven. Dit in combinatie met een wat zuiniger begroting voor komend seizoen zorgt ervoor 
dat de ploegen er ook richting de toekomst nog goed voor staan 

 

Activiteiten Aangepast Wielrennen  

 Start gezellige en sociale activiteit in februari 2021 

 Drie trainingen op zaterdag in aanloop naar de JZC. 

 Deelname aan de JZC op 20 maart 2021  

 Collecteren voor het fonds Gehandicaptensport van maart/april 2021 

 Deelname aan clubkampioenschappen op 12 april 2021 (eerste paasdag) 

 Vanaf woensdag 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 2 oktober 2021 

 Deelnemen aan passende G-wedstrijden (2020) bijvoorbeeld: Only Friend 
Amsterdam voor G-sporten (in mei 2021), Speciaal Olympics Nationale Spelen in Den 
Haag (vrijdag juni tot zondag juni 2021 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. 

 

Naar behoefte van de deelnemers, of nieuwe leden in 2021 zullen we zo nodig nieuwe extra 

activiteiten ontplooien die op hen zullen zijn aangepast. 
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Activiteiten Barcommissie 
Voor 2021 zijn voor de barcommissie de volgende zaken van belang.  

- Goed monitoren van de volgende afspraak: gezien de beperkte bemensing van de 

commissie is het niet mogelijk dat er standaard  barbemensing wordt geleverd bij 

Swift activiteiten. Sinds 2020 is het beleid dat iedere commissie voor haar activiteit 

zelf barbemensing levert. Dit betekent dat, indien er na afloop van de activiteit 

alcohol wordt geschonken de commissies ervoor zorgen dat er iemand met een 

diploma Verantwoord alcohol verstrekking (iva) aanwezig is. Daarnaast worden alle 

consumpties op de kassa aangeslagen, zowel als het om reguliere verkoop bij 

activiteiten gaat als om consumpties tijdens commissievergaderingen. 

- Gezonde kantine: binnen het assortiment komt meer aandacht voor gezonde 

producten 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten Bouw- en onderhoudscommissie opstallen 
Er is al vaker over gesproken. Vanaf  2021 zijn wij "Bouw-en 

onderhoudcommissie  opstallen".  Deze naam past beter bij de commissie. 

In 2021 wil de commissie de volgende zaken oppakken: 

- Het vernieuwen van de juryruimte. We zijn ons aan het oriënteren op dit soort 

gebouwen. Verder willen we zonnepanelen, geadviseerd door bureau Klimaatroute, 

op het dak laten leggen. Uiteraard wordt vooraf nagegaan of het dak dit aankan. 

- In ons pand zijn nog conventionele lichtbronnen te vinden. We willen dat in 2021 

vervangen door LED-verlichting dat zal leiden tot minder energieverbruik en dus 

minder kosten. 

 

 

Activiteiten kledingcommissie 
Het huidige contract met Bioracer loopt eind 2020 af. Op dit moment zijn we met Bioracer in 
onderhandeling over verlenging van het contract voor 3 jaar. We verwachten op korte termijn met 
Bioracer tot een overeenstemming te komen. Uitgangspunten bij het nieuwe 3 jarige contract zijn 
dat de huidige inkoopsprijzen zoveel mogelijk ongewijzigd blijven en er op de eerste bestelling van 
elk kalenderjaar een eenmalige korting verstrekt wordt. 
 
Omdat per 1/1/21 Swift een nieuwe hoofdsponsor heeft, zal het huidige ontwerp van de kledinglijn 
aangepast worden. Rabobank zal vervangen worden door de nieuwe hoofdsponsors ‘Raas Bikes’ en 
shirtsponsor ‘Mobiel.nl. Naast de hoofdsponsor en shirtsponsor  krijgt ook ‘Van Leur Timmerfabriek’ 
als subshirtsponsor een plekje op het shirt.  De kledingcommissie zal het huidige assortiment 
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aanpassen en vereenvoudigen waarbij oude items zullen verdwijnen en nieuwe items zullen worden 
toegevoegd. Dit heeft vooral te maken met de ontwikkelingen bij Bioracer (bijvoorbeeld door gebruik 
van nieuwe materialen en toepassingen). Alle wijzigingen zullen ook doorgevoerd moeten worden in 
de webshop van Bioracerwaar waaruit de leden direct minimaal 2 keer per jaar hun bestellingen 
kunnen plaatsen. 
 
De hoofdsponsor en shirtsponsor wil als tegenprestatie onder andere gezien worden en mede om 
deze reden wil de commissie bekijken hoe de leden meer gestimuleerd worden om in Swift kleding te 
rijden. Hierbij wordt onder andere gedacht aan het opstellen van een kleding regelement. In 
tegenstelling tot andere verenigingen heeft Swift deze nog niet.  
Verder zal in 2021 door de nieuwe kledinglijn de oude voorraad en pasvoorraad worden beoordeeld. 
Ook wil de commissie kijken naar de mogelijkheden van afstemming/samenwerking en 
efficiencyvoordelen met de kledinglijn van de amateurs en nieuwelingen/junioren. 
 

Activiteiten Sponsorcommissie 
Per 2021 is er een nieuwe hoofdsponsor te weten ‘Raas Bikes’. Verder hebben we overeenstemming 
bereikt met een shirtsponsor te weten ‘Mobil.nl” en een subshirtsponsor zijnde ‘’van Leur 
Timmerfabriek’ te Zoeterwoude. 
Verder gaat per 2021 ‘BBB cycling’ ons sponsoren deels in natura in de vorm van helmen voor onze 
jeugd en voor het aangepast wielrennen. 
De sponsorcommissie bestaande uit Rob Hogenelst, Ruud Dobbelaar en Thijs Broekhuijsen met als 
voorzitter Frans van Rijn staan altijd open voor nieuwe sponsoren. Denk je dat een bedrijf wil 
sponsoren geef het door een van de leden van de sponsorcommissie. Er kan altijd een vorm gezocht 
worden waarin een aspirant-sponsor zich kan vinden.  
 

 
 

 
 
 
 


