
   
 
 

Notulen Algemene ledenvergadering 2022 Almelose Wielervereniging De Zwaluwen. 

Gehouden op woensdag 28 september 2022 om 19.15 uur bij clubhuis aan De Sumpel in Almelo. 

Aanwezig: 39 leden. 

1. Opening door de voorzitter. 

 Na een welkomstwoord wordt er een quiz gehouden (Kahoot!) met o.a. vragen als “wat zou 

de contributie zijn als we geen sponsoren hadden, hoeveel wedstrijdsuccessen zijn er 

afgelopen jaar geweest, hoeveel vrijwilligers hebben we” etc. 

 Successen van afgelopen periode: te veel om op te noemen maar enkele voorbeelden; er zijn 

veel wedstrijden georganiseerd, er is een vrouwenploeg opgezet, de Beloften-Elite ploeg is 

verder geprofessionaliseerd, de parcoursverlichting is vervangen voor ledverlichting, de 

plannen voor de verbouw zijn bijna gereed. Kortom: we hebben samen veel bereikt het 

afgelopen jaar. Hiervoor onze dank aan alle betrokkenen.  

 

2. Notulen en jaarverslagen: 

 Notulen van de ALV d.d. 30 september 2020: goedgekeurd, geen vragen of opmerkingen.  

 Verslag penningmeester 2020:  

 Voor details zie Excel-bestand Resultaat 2020, met dank aan Egbert voor het opstellen van 

dit overzicht. 

 Wat valt op: Batig saldo door gelijke opbrengsten en minder kosten. 

 Bijna alle sponsoren zijn hun betalingsverplichtingen nagekomen, ondanks de 

coronaperikelen. Hiervoor zijn we onze sponsoren dankbaar. Verzoek aan eenieder om dit 

ook uit te dragen, bv door het dragen van de clubkleding. 

 We hebben korting gekregen op de huur van het parcours 

 Er waren minder activiteiten mogelijk, hierdoor hebben we minder kosten gemaakt 

 Reservering verbouw clubhuis nog niet gebruikt. 

 Dit alles maakt dat het tekort van 2019 is aangevuld en 2020 positief is afgesloten 

 Philip heeft veel nieuwe sponsoren binnengehaald. 

 We hebben op dit moment een hoog eigen vermogen. Dit is niet allemaal nodig maar geeft 

ons de nodige reserve mochten er zich sponsoren terugtrekken. Vraag: waarom staat het 

clubgebouw niet op het overzicht? Antwoord: het clubgebouw is in het verleden niet 

opgenomen als vaste activa. Reden hiervoor is ons niet bekend. Na de verbouwing wordt de 

waarde opnieuw bekeken en zal het clubgebouw weer op de balans staan. 

 

 



   
 
 

2.1 Verslag Penningmeester 2021: 

 Zie Excel-bestand Resultaat 2021; 

 We zijn overgestapt naar een ander boekhoudprogramma (Visma) wat we tegen een hoge 

korting hebben kunnen aanschaffen. Dit maakt het makkelijker voor de penningmeester en 

de financiële administratie om het werk te doen. De overzichten zijn in de toekomst 

eenvoudig te maken. De inrichting van de overzichten is nog in ontwikkeling. 

 In 2021 houden we iets minder over dan 2020, doordat we meer uitgaven hebben gehad 

voor wedstrijden. Het 1ste jaar is er veel kleding verkocht met weinig uitgaven. In 2021 is er 

ook kleding verkocht (wel minder dan 2020) maar hier stond korting voor trainers en 

begeleiders tegenover. De kosten zijn meer verbijzonderd naar algemene kosten zodat het 

overzichtelijker wordt. De ploegleidersauto is overgenomen van Baartman. Deze is voor 

hetzelfde bedrag verkocht in 2022, hier zijn dus geen kosten op gemaakt. Er zijn veel PR-

materialen aangeschaft om de zichtbaarheid van sponsoren en onze professionele uitstraling 

te vergroten. Er is voor gekozen om deze in 1 keer af te schrijven. Verder is de accommodatie 

vaker verhuurd en hebben we geïnvesteerd in de parcoursverlichting. 2021 is met een 

positief resultaat afgesloten. De verbouwplannen kunnen dus uitgevoerd worden.   

 Voor zowel 2020 als 2021 wordt door de ALV decharge verleend aan het bestuur. 

 

 

2.2 Verslag kascommissie 

 Een verslag van de kascommissie ontbreekt omdat er nog steeds geen leden zijn die dit 

willen oppakken. We werken met het 4-ogenprincipe (in de praktijk zijn dit er minimaal 6) 

dus er is geen kans op fraude. Wel blijft het verzoek aan de leden om de vacatures voor de 

kascommissie in te vullen (zie ook verder in de notulen).   

 

3. Bestuursmededelingen. 

 Bouwplannen: we zijn volop bezig met de plannen; de E-installatie moet worden aangepakt, 

er komen akoestische platen aan het plafond, ledverlichting, een nieuwe vloer, de wanden 

worden gestucd, de toiletruimten worden aangepakt en het MiVa-toilet zal worden gemaakt. 

 Vraag: worden de douches ook aangepakt? Antwoord: nee, deze worden relatief weinig 

gebruikt. Wel zal de energieslurpende grote boiler worden verwijderd en wordt er gekeken 

naar een andere manier van verwarmen van het clubhuis. 

 Vraag: hebben jullie ook nagedacht over zonnepanelen en bijbehorende subsidie? Antwoord: 

een voorwaarde voor het verkrijgen van de subsidie van de Rabobank was dat we het dak 



   
 

zouden vervangen. Dit bracht extra kosten van ca. €30.000,- met zich mee. We kijken nog 

wel naar de mogelijkheden voor zonnepanelen maar niet i.s.m. de Rabobank. 

 Nieuwe sponsoren; Hinnen Gas, FPS Bouw, Spandoekgigant, Zinkunie, Schippers Auto, SupQ, 

Urenco, Voskamp Kleding en PBM. 

 Voor beide auto’s geldt dat auto Bleeker de kosten voor onderhoud en reparaties sponsort. 

 Hoppenbrouwers is sponsor voor de Koningsronde. 

 Voskamp sponsort de vrijetijdskleding zodat we deze voor inkoopprijs kunnen aanbieden 

 Schippers autolease uit Rijssen geeft ons in de weekeinden tijdens het wegseizoen een bus 

met dubbele cabine in bruikleen. 

 Vernieuwd materieel; een nieuw wagenpark, nieuwe leen-/ huurfietsen (weg-veld 

beschikbaar gesteld door Ten Tusscher,  MTB door AWV de Zwaluwen), tenten door 

Mastertent, een eigen geluidsinstallatie. 

 Oprichting stichting Wielerpromotie Nederland; Naast het goed willen doen voor AWV de 

Zwaluwen willen we ook bijdragen aan de wielersport in de regio. We hebben hiervoor een 

nieuwe stichting opgericht. Deze heeft tot doel het promoten van de wielersport in Oost-

Nederland en het (financieel) ondersteunen van verenigingen. Afgelopen jaar hebben diverse 

wedstrijden reeds op een bijdrage kunnen rekenen; jeugd en masters Paasrace Emmen, 

Metec Paasrace Almelo, Metec Ronde van Kampen. Op deze wijze kunnen verenigen meer 

en/ of beter wedstrijden organiseren en zetten we samen de wielersport in de regio meer op 

de kaart. 

 Samenwerking OWC; deze is voor 3 jaar voortgezet en er is intensief overleg geweest over de 

nieuwe kledinglijn. Het gaat hier om een volledig nieuw ontwerp waarin de clubkleuren 

(identiteit) van zowel OWC als AWV zijn gecombineerd. Het ontwerp wordt getoond op het 

diascherm. Deze nieuwe kledinglijn is voor zowel de Elite-Beloften als voor het 

opleidingsteam. Het ontwerp wordt positief ontvangen en is echter wel een opmerking dat 

het logo van AWV klein lijkt. Philip geeft aan dat dit op het plaatje zo lijkt maar dat dit in 

werkelijkheid niet het geval is. 

 Omslag WTC – winstgevend voor de vereniging; Het organiseren van wedstrijden kostte 

eerder altijd geld. Mede door de bijdrage vanuit WPN is er nu een omslag gecreëerd en is het 

nu winstgevend om evenementen te organiseren. Dit geeft een buffer voor toekomst.  

4. Bestuursvoorstellen.  

 De autoregeling aanpassen (nieuw kentekens en de bruikleen van de bus). 

 Kleine aanpassingen in het huishoudelijk reglement volgen in de ALV van 2023. Het gaat dan 

o.a. om de definitie van een vrijwilliger. Deze is nu te vrijblijvend.  Wanneer je als vrijwilliger 

structureel bijdraagt aan de vereniging kun je aanspraak maken op korting op de contributie. 

Verder zullen we nog toevoegen dat we voor trainers en begeleiders een VOG aanvragen 

zodat we een veilige sportomgeving houden voor onze jeugd 

 Reservering 100-jarig jubileum 

 AWV de Zwaluwen is opgericht in 1930, we willen graag jaarlijks geld reserveren voor vieren 

van dit 100-jarig bestaan. Het bestuur verzoekt hierbij aan de ALV om akkoord te gaan met 



   
 

het reserveren van €2500,- per jaar en hier dus totaal €20.000,- voor te sparen. De ALV gaat 

hiermee akkoord. 

 Verlenging kleding met 1 jaar 

 De magenta kledinglijn stond op standaard 3 jaar (2021, 2022 en 2023). Het voorstel is om 

dit met 1 jaar te verlengen, dus tot en met 2024. Enerzijds om in de huidige dure tijd 

tegemoet te komen aan kostenbesparing ouders, anderzijds omdat de sponsoren tijdens de 

coronaperiode weinig exposure hebben gehad. De sponsoren hebben reeds toegezegd 

minimaal tot 2024 te blijven sponsoren. Er is geen bezwaar vanuit de ALV. Voorstel bij deze 

aangenomen.  

 NK veldrijden jeugd: Wouter Bos, voorzitter KNWU heeft gevraagd of AWV de Zwaluwen het 

NK veldrijden januari 2023 wil organiseren (deze is terug gegeven door andere club). Is er 

draagvlak bij de vrijwilligers om dit te organiseren?    

 

5. Begroting 2023; 

 De afdracht aan de KNWU is nog niet bekend maar we verwachten dat deze iets hoger zal 

zijn dan dit jaar. Gezien de stijgende kosten zouden we de contributie graag verhogen (excl. 

De KNWU-afdracht) met €0,50 voor jeugd en €0,75  voor overige cat per maand. Vanuit de 

ALV zijn hier geen bezwaren tegen. 

 Voor alle sponsoren willen we een sponsorevent organiseren, speciaal voor sponsoren 

onderling. Hiervoor moeten we een budget opnemen.  

 De vrijetijdskleding voor vrijwilligers wordt in bruikleen ter beschikking gesteld tijdens 

evenementen en klassiekers etc. 

 Inkomsten: we verhuren de baan en clubgebouw veel meer dus meer inkomsten.  

 We hebben een grote lijst met sponsoren , dit zijn contracten voor langere termijn. Dit 

betekent stabiliteit voor verenging. 

 De begroting voor 2023 is sluitend. Er zit enige onzekerheid bij verbouwkosten maar 

wanneer dit uit de hand dreigt te lopen, kunnen we strepen. Mochten de kosten voor de 

verbouwing te hoog zijn en er meer geld nodig zijn dan vragen we toestemming bij ALV van 

februari 2023. Gaat ALV akkoord met begroting 2023?  Antwoord: ja, geen bezwaren. 

 

6. Verkiezingen: 

 Bestuur: Aftredend en herkiesbaar Philip Kootstra; geen bezwaren van ALV tegen 2de termijn 

als voorzitter. 

 Kascommissie: vacature voor 2 personen. Dit betekent 2 x per jaar meekijken en controleren 

van penningmeester en administratie. Na 1 jaar treedt 1 lid af en treedt de reserve toe. De 

nieuwe reserve treedt dan aan. Hans Boom en Klaas Dijkstra melden zich tijdens ALV aan. Als 

reserve geeft Dick Soepenberg zich op.  



   
 

 Medewerker Fin. Administratie: vacature. Dit betekent het ondersteunen van de 

penningmeester bij betalingen, bonnetjes, declaraties en de inrichting van Visma. Tijdens de 

vergadering meldt Aranka Berends zich aan.  

 Ledenadministratie: vacature.  Je moet hiervoor handig met de computer, het gaat om het 

bijhouden van mutaties in ons eigen pakket maar ook in de KNWU-omgeving, het al dan niet 

goedkeuren van licenties, het jaarlijks incasseren van de contributie etc. Het gaat dus vooral 

om digitaal werk. Het kost je dagelijks even tijd om het ledenbestand in te voeren of bij te 

houden en op KNWU in te voeren. Bijstand door Gerard is het eerste jaar mogelijk.  Tijdens 

de vergadering geen belangstellenden. Philip verzoekt eenieder om actief richting ouders om 

een opvolger te rekruteren. 

 

7. Rondvraag.  

 Is de ploegleiders auto ook voor de dames junioren? Antwoord: deze auto is voor het OT. 

Dus ook voor de dames junioren. De 2de auto kan ook gebruikt worden wanneer deze niet 

door andere commissies wordt gebruikt. 

 Kan ALV worden gehouden op een avond dat jeugd niet traint en dan iets later dan 19.15 

uur? Je mist nu veel leden dan wat later. Voorkeur voor vrijdag. Antwoord: hier gaan we de 

volgende keer rekening mee houden. 

8. Huldiging clubkampioenen. 

9. Huldiging van Jubilarissen.  

 Achtereenvolgens worden de volgende leden gehuldigd voor hun 50-jarig jubileum; Gerard 

Golbach, Gerrit Kaal, Hans Boom en Tonnie Kroeze. 

10. Datum ALV 2023  

 Volgt later, naar verwachting zal dit in februari plaatsvinden 

11. Sluiting. 

 

 


