Ledenvergadering maandag 29 oktober 2012
Aanwezig: Voltallig bestuur, Jaap Peters, Harry
Vermeulen, Mineke Vermeulen, Henk Zaal, Richard
Niesing, Jaco Geerlof (is iets later) en Ina Zaal (notulen)
Met kennisgeving afwezig: Koos Barendse, Henk van
der Louw Sr.
Er zijn 43 leden aanwezig.
Welkom: Jaap heet ons van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering
van 2012. Er is heugelijk nieuws, we hoeven dit keer geen 1 minuut stilte te
houden. Jaap geeft door wie er niet aanwezig zijn en mensen die wat later
komen.
Notulen vorige keer: De notulen van de vorige keer zijn goedgekeurd. De
agenda van deze keer zijn net iets anders dan die eerder uitgereikt is, aan punt 7
toevoegen Bouwcommissie en Businessclub.
Het jaarverslag: Jaap meldt dat we op Facebook 400 (inmiddels 545) vrienden
hebben. Dankzij Facebook ging de Familiedag 2012 door, er meldden zich toen
alsnog voldoende vrijwilligers. Op Twitter staat de teller ondertussen op 191
volgers (inmiddels op 396) op. Het aantal leden is iets gezakt, daar gaan we dan
ook fanatiek aan werken. Jaap bedankt de secretaris voor het inhoudelijke
verslag.
Vergrijzing Zwammerdam: Jozef geeft toelichting over de vergrijzing van
Zwammerdam, vanmorgen nog 355 leden, afgelopen 10 jaar is het ledental is
gestaagd gegroeid (mede dankzij veel rustende leden). Jozef laat aan de hand
van het schema zien hoe wij er over 10 jaar voor staan. De komende vijf jaar
slinkt het aantal leden hard. Wat zijn de verwachtingen over vijf jaar: geen Dtjes meer, misschien nog een enkel F-team (7-tal). Dus binnen tien jaar hebben
nog nauwelijks jeugd. Zie ook SV Aarlanderveen.
De KNVB is ook bekend met dit probleem bij dorpsclubs, wij kunnen bijvoorbeeld
fuseren met SV Aarlanderveen, zegt Willem Regtuijt. Jozef rijdt op de buurtbus,
kan kinderen halen en brengen! De peuterspeelzaal gaat dicht, ONS heeft kleine
relatief klasjes.
De mini-pupillen tellen nog niet mee in de telling omdat zij nog geen lid zijn van
de KNVB. Volgens Wil Nijssen zijn ze te jong om te beginnen, dan zijn ze op hun
12de op voetbal al uitgekeken. De KNVB wil dit juist wel, hoe jonger bij de club
betrokken hoe beter. We kunnen ook extra nadruk leggen op het
vrouwenvoetbal, dit is de sterkst groeiende tak van de KNVB.
Het zou een uitkomst zijn om hier in Zwammerdam starterswoningen te
realiseren. Zwammerdam vergrijst, ouderen gaan steeds minder naar een
verzorgingshuis en blijven langer in hun woning wonen. Er zijn brochures
gemaakt en deze in Kerk en Zanen uit gaan reiken op de scholen. We hopen in
ieder geval VVZwammerdam aantrekkelijk te maken voor mensen uit de directe
regio.

Nieuw logo en partnership: Er is besloten dat er een ietsje gemoderniseerd
logo komt, VV en Zwammerdam komt aan elkaar te staan: VVZwammerdam. Het
is gemaakt door Ontwerpwerk in ruil voor een sponsorbord. Feyenoord is partner
van Zwammerdam of andersom. Lucas Woudenberg speelt voor Feyenoord en we
hebben Sabine Verheul spelen bij FC Utrecht. Er wordt gevraagd waarom
Feyenoord en geen Ajax? Gewoon omdat Lucas daar speelt. Als Lucas bij Ajax
had gespeeld was het Ajax geweest. Een pragmatische keuze dus. Wat levert het
op? We kunnen naar wedstrijden gaan van Feyenoord. Ze willen clinics geven en
het Jeugdplan kan door hen mede-beoordeeld worden. We kunnen bovendien
altijd vragen stellen. Op onze website staan alle voordelen.
Activiteiten voor een goed doel: We hebben met Ietje Cavé de ‘Samenloop
voor Hoop’ gedaan. Volgend seizoen weer een ander doel steunen. Ook komen er
spelers van Bellingham United FC naar ons toe, zij kunnen dan spelen bij onze
vereniging en dan kunnen er waarschijnlijk in de zomer van 2013 drie spelers
van VVZwammerdam naar Bellingham (VS). Ipse de Bruggen heeft gevraagd of
er een aantal cliënten mogen helpen met de schoonmakers, ze geven
ondersteuning en ze helpen mee.
Sponsorcomissie en Businessclub: Wim van Dijk, directeur van Wooning (o.a.
Keukens, Sanitair en Tegels) woont nu 2,5 jaar in Zwammerdam heeft 2 jonge
kinderen. Wim is de nieuwe voorzitter van de Businessclub. Wim heeft al veel
clubs gesponsord. Ook is de businessclub Vrienden Van Zwammerdam (VVZ)
opgericht, we proberen daar met name de wederkerigheid tussen verenging en
sponsors in te bouwen: niet alleen geld geven aan de vereniging, maar ook
zakelijk voor elkaar en met elkaar wat kunnen betekenen. We kunnen een
sponsor verschillende sponsorpakketten aanbieden. Je hebt pakketten voor drie
jaar. Gijs zegt, we zijn bezig om een folder te maken waar die verschillende
pakketten in komen te staan.
Wat staat er op ons wensenlijstje een elektrisch scorebord, kunstgrasveld op veld
2, een tribune, zonnepanelen op het dak. Er zit veel toekomst in deze vereniging
en we hebben nog volop mogelijkheden dingen te ondernemen, zegt Wim. Jozef
springt in, er komt ook geld binnen via de Vriendenloterij. We hebben 90 leden
dus hier dragen ook mensen een steentje bij voor de vereniging. Ook de
Supportersvereniging ‘Bunnikzijde’ draagt bij. De sponsorcommissie bestaat
momenteel uit: Wim van Dijk, Harry Vermeulen, Joeri van den Berg , Leen
Kwakernaak en Gijs van Leeuwen.
Bouwcommissie: Fake licht een verbouwingplan toe. Wie zitten er in de
werkgroep: Lars, Mineke, John en Willem H. en Loes van Mastwijk. Mineke gaat
er uit binnenkort en Henk Zaal vult de commissie dan aan.
Behalve de kantine willen ze de vier oudere kleedkamers, douches, toiletten en
de scheidsrechter ruimte en de massageruimte renoveren. De kleedkamers,
systeem plafond, verlichting met sensor, kunststof vloer net als in de andere 2
kleedkamers, de muren schilderen groen onder en wit boven. En het moet
afwasbaar zijn. Twee toiletten i.p.v. 1 toilet. Fake legt uit en laat dat ook zien.
zwevende toiletten beter schoon te houden. Scheidsrechter’s kamer geheel voor

de scheidsrechter beschikbaar. Kim haar kamer uitbreiden een muur moet daar
voor verplaatst worden. In de Commissiekamer een deel van het keukenblok
verwijderen en daar een kastenwand neer zetten. Extra bergruimte voor de
schoonmakers. Nogal wat wensen dus.
Als die allemaal door een aannemer gedaan moet worden gedaan dit een
kostenplaatje van € 95.000 (ex BTW) en als je in mei begint week 20 kunnen we
eind juli bij de eerste trainingen klaar zijn. Als je leden kan vinden die mee willen
werken wordt het kostenplaatje een stuk goedkoper. Er komt een vraag, wat als
je alles zelf doet, wat gaat het dan kosten. Jozef geeft een voorbeeld van de
vorige verbouwing.
Er is een besluit door het bestuur genomen, het moet echt iets gaan gebeuren
komende zomer. Zeker de oudere vier kleedkamers zijn geen visitekaartje voor
de vereniging op dit moment.
Financieel Verslag: Harry legt uit hoe het er voorstaat met de financiën aan de
hand van de papieren die een ieder gekregen heeft.
Kascommissie: Wilco bedankt Harry voor de keurige boekhouding. Een punt
van belang, als je iets declareer bij Harry, graag de bonnetjes erbij inleveren. De
kascommissie bestaat uit Wilco Gouderiaan, Koos Barendse en Simon
Oosterbeek. Bij de kascommissie gaat Wilco gaat eruit en komt Casper erin dan
nog een reserve, dit wil Jeroen van Dorp op zich nemen.
Begroting 2012/2013
Harry geeft uitleg over de begroting via de papieren die iedereen heeft gekregen.
Buma Stemra zit bij de kosten van de KNVB in. En we hebben een
muziekabonnement.
Vaststellen contributie: De kosten stijgen van 19% naar 21% dit betekent:
De jeugd jonger dan twaalf jaar van € 26.00 naar € 27,00, van twaalf tot 16
jaar, van € 40.00 naar € 42.00. 16 en 17 jarigen en senioren van €52.00 naar €
55.00. 18 jaar en ouder van € 72.00 naar € 76.00, rustende leden van € 35.00
naar € 37.00 en de donateurs van € 16.00 naar € 17.00.
De kantineprijzen gaan niet omhoog. De vraag komt dan de brochure klopt dan
al niet meer als je de contributie verhoogd. De grens voor de bar is € 68.000.00
kom je daar weer overheen, kost je dit weer € 400.00 per jaar extra.
Hoe geld binnen halen voor de verbouwing?
VSB fonds kunnen we een gift vragen (er is inmiddels 10.000 euro toegezegd),
Sponsoring van sponsors (liefst 32 stuks). Fiscale schenkingen, Obligaties, Fake
zegt dat dit berekend is zonder de BTW, We gaan nu kijken of we dit geheel wel
waar kunnen maken.
Wil Nijssen vraagt waar de obligaties vandaan komen, Jozef legt dit uit.
Pim vraagt of we dan echt beginnen in mei 2013, of als alles financieel rond is.

Willem, dit moet je aan de leden vragen, of ze akkoord gaan ook als het budget
niet toereikend is. Ook is een kunstgrasveld erg nodig. Voor we met een dure
verbouwing gaan beginnen eerst een buitengewone ledenvergadering
uitschrijven. Dit zal dan in januari 2013 moeten zijn.
Dhr. Geerlof sr. stelt voor alles wat je nodig is op papier zetten en de begroting
ook op papier hebben. En dan is het nog wel de vraag of dit verantwoord is. Jaap
zegt misschien kunnen we het goedkoper doen door meer zelf in eigen hand te
nemen en de wensen voor 2013 aanzienlijk te beperken. Jan Cavé: je moet ten
aller tijden een buitengewone ledenvergadering uitschrijven. Dit zal dan ook
gaan gebeuren in januari 2013 als de plannen uitkomen boven de 50.000 euro
uitkomen. Wij zullen in dat geval alles op papier zetten en dan een extra
ledenvergadering beleggen.
Jubilarissen: Jaap heeft voor een ieder een praatje. 25 jaar lid M. van Es, Jozef
Kindt, E.G. Koolwijk, Simon Oosterbeek, Willem Regtuijt, Loes Spierenburg en
Sietse Venema. 40 jaar lid, Henk Zaal, Remco Kroon, Rien van Harselaar en Hans
van Beek. 50 jaar P.J. Geerlof Sr. En Henk van der Louw sr.
Vacature Bestuur: Activiteitencommissie (vullen we wel regelmatig
projectmatig in) Wedstrijd Secretaris Senioren (inmiddels ingevuld door Remco
Havenaar), Gebouwen en Terreinen (werd in de praktijk ingevuld door Fred van
Lienden). En vervanging voor Mineke op enige termijn (ruim een jaar).
Aftredend en herkiesbaar: Richard stopt met wedstrijdsecretaris senioren, hij
gaat zich 100% op de dames richten. Richard laat wel een gat achter wat ook zo
spoedig mogelijk weer opgevuld moet worden. Is er iemand die deze functie wil
bekleden!!! Aftredend maar herkiesbaar is Harry Vermeulen en Ina zaal zij
tekenen er voor drie jaar weer bij. Dan de vervanging voor Mineke en de
vacature voor Richard. Overig bestuursleden blijven in functie Jaap Peters als
voorzitter Jaco Geerlof als vicevoorzitter en Henk Zaal als secretaris Jeugd.
Participe heeft een database voor vrijwilligers., we zullen echter eerst in eigen
gelederen op zoek gaan.
J.P. Hunnik bokaal: er zijn drie mensen genomineerd, Jannie Goebel, Tineke
Goethals en Hans van Beek.
Rondvraag:
•

Het Klaverjastoernooi is a.s. vrijdag.

•

Jan de Maar, of Harry niet vlugger door de financiën kan gaan duurt erg
lang.

•

Wil Nijssen: Waar zijn alle foto’s gebleven, er is nostalgie weg, er zijn
mensen die er ook naar vragen. Bram Strookman is met foto’s bezig die

digitaal te ordenen en beschikbaar te hebben voor het 65-jarig bestaan op
22 oktober 2013.
•

Gijs van Leeuwen: Het is wenselijk om een tribune of twee banken extra
neer te zetten met name voor de ouderen.

•

Pim van Riessen: VVZwammerdam is een verzamelvereniging van
tenues (klopt), is er een code van de WiFi, ja die is er (VVZwireless). Als je
begint met de verbouwing kan er dan nog wel een Gezwam-toernooi
gehouden worden. Nee, daar is geen ruimte voor.

•

Lars Kremer: Balsponsoren, zijn erg laat, de bal wordt ook te laat
opgehangen, kan dit eerder? We gaan ons best doen: de sponsoren zijn
meestal bekend, maar de bal hangt er nog niet altijd bij.

