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1     Algemeen  

Het voorliggende verslag beschrijft de activiteiten van onze vereniging over de periode juli 

2020 – juni 2021. Op zo’n 16 bladzijden wordt weergegeven wat er zich in één jaar afspeelt 

binnen onze actieve vereniging en dat is – ook in coronatijd - veel meer dan het wekelijkse 

“uurtje” volleybal in de sporthal of indien er helemaal niet gesport kan worden.  

1.1 Bestuurlijk 

Het algemeen bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur (DB) (voorzitter, secretaris en 

penningmeester) dat samen met de vertegenwoordigers van de verschillende commissies 

die binnen onze vereniging actief zijn, het algemeen bestuur vormen (AB). Er werd in totaal 8 

maal vergaderd, 7 maal digitaal, alleen de eerste vergadering van het seizoen was een 

fysieke vergadering. Gezien de zorgelijke situatie van de bestuurssamenstelling als gevolg 

van de vacature van secretaris en het voorgenomen vertrek van de voorzitter werd in oktober 

2020 een alarmerende mail vanuit het bestuur naar de leden gestuurd. Hoewel het aantal 

reacties teleurstellend was, zaten tussen de ontvangen reacties wel een aantal zeer 

positieve meldingen. Het gevolg hiervan was dat de functie van secretaris in januari reeds 

kon worden ingevuld door Patricia Cornelissen en dat Jordy Sijtsema in de loop van het 

seizoen John Hendriks kon ondersteunen en vervolgens opvolgen als penningmeester. Ook 

woonde Mark de Keijser vanaf januari 2021 de bestuursvergaderingen bij, om zich te 

oriënteren over een mogelijke bestuursfunctie.   

 

1.1.1 Effecten Covid 19 

Het afgelopen seizoen werd – evenals vorige seizoen - gekenmerkt door Covid 19. Maar dit 

seizoen had het coronavirus een enorme impact op onze activiteiten. Met name de senioren 

werden zeer beperkt in het sporten omdat vanaf half oktober alle trainings- en 

competitieactiviteiten werden stilgelegd. Pas in maart kon er beperkt gesport worden op onze 

buitenfaciliteiten: de beach- en grasvelden van sportpark De Hove. Wat dat betreft 

verkeerden wij in betere omstandigheden dan menig andere vereniging. Vanaf juni werd 

vervolgens de zaalsport weer opengesteld, daar heeft alleen onze jeugd gebruik van 

gemaakt. De senioren hebben tot ver in augustus intensief gebruik gemaakt van onze 

buitenvelden.    

1.1.2 ALV 2019/2020 

De Algemene Ledenvergadering – normaal te houden binnen 6 maanden na afloop van het 

seizoen - werd in afwachting van mogelijke versoepelingen van de Covid 19 beperking 

uitgesteld en tenslotte toch digitaal gehouden op 14 april 2021. Naast 4 van de 6 

bestuursleden waren er 15 leden aanwezig en ontvingen wij 9 afmeldingen. De notulen, het 

jaarverslag, de balans en V&W rekening zijn (de laatste twee op basis van het verslag van 

de kascommissie) na een toelichting vastgesteld. Ook de bijgestelde begroting 2020/2021 en 

de begroting 2021/2022 zijn aangenomen. Het voorstel om de contributieniveaus te 

vereenvoudigen (zoals alle aspiranten dezelfde contributie), de bedragen af te ronden en 

geen 2e training voor de jeugd meer te berekenen, werd aangenomen.  

Als nieuwe bestuursleden zijn Patricia Cornelissen en Jordy Sijtsema met algemene 

stemmen benoemd. Als nieuw lid van de kascommissie is - naast Jorrit van Eck - Leonie 

Mulder – van Eck benoemd. Het voorstel van een verplichte Vrijwilligersbijdrage is uitgebreid 

besproken en met 10 stemmen voor, 3 tegen en 2 twijfels aangenomen. Het bestuur gaat 

zich beraden hoe en wanneer dit ingevoerd zal worden. 
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Vervolgens is er nagedacht over de toekomstige ontwikkelingen, de samenwerking met 

Ikaros zal voorlopig alleen op teamniveau gebeuren. Een mogelijke optie is om in de 

toekomst nauwer samen te werken met SC Millingen en Odio die een fusie aan het 

verkennen zijn.       

1.1.3 Teaminterviews 

Deze zijn dit seizoen niet door het bestuur uitgevoerd.   

1.1.4 De AVG 

De richtlijnen conform de AVG worden zo veel mogelijk gevolgd, een onderdeel daarvan is te 

zorgen dat met iedere vrijwilliger een vrijwilligersovereenkomst wordt getekend waarin de 

verschillende AVG regels zijn verwoord. Dit wordt door onze secretaris bijgehouden.    

1.2 Ledental 

Het aantal leden is het afgelopen seizoen gedaald met 24 leden, met name door afname bij 

de jeugd. Ledenwerving blijft een belangrijke prioriteit om onze teams zowel qua kwaliteit als 

aantal op peil te houden.  

 

Ledenoverzicht volgens ledenlijst       

Leden mrt 

2014 

feb 

2015 

feb 

2016 

feb 

2017 

mrt 
2018 

dec 
2018 

okt 
2019 

mei 
2020 

mei 
2021 

Competitie 

spelende senioren 

36 47 49 47 54 51 52 51 48 

Aspiranten 30 37 37 37 27 36 39 54 44 

CMV- jeugd 61 56 58 50 59 39 28 32 25 

Recreanten (incl. 

badminton) 

48 53 59 56 55 61 59 61 55 

Verenigingsleden 27 25 28 24 24 27 30 17 20 

Donateurs 19 19 20 20 16 16 16 17 16 

Totaal 221 237 251 234 235 230 224 232 208 

 

1.3 Vrijwilligersavond en jubilarissen 

Er werd dit seizoen geen vrijwilligersavond gehouden. Er waren wel 5 jubilarissen: 

• Annie Basten: 50 jaar lid 

• Bets Verheijen: 40 jaar lid   

• Truus Langens: 40 jaar lid 

• Paul van de Broek: 25 jaar lid (STAM) 

• Herman Janssen: 25 jaar donateur 

De huldiging van deze jubilarissen zal op een later tijdstip plaatsvinden. 

 

1.4 Seizoen 2020 – 2021: hoe zijn wij geëindigd? 

Met ingang van 14 oktober 2020 werden alle competitiewedstrijden voor jeugd- en senioren 

alsmede de seniorentrainingen (> 18 jaar) van Switch ’87 stilgelegd. De aspiranten- en CMV-

trainingen mochten doorgaan. Omdat er gedurende de rest van het seizoen niet meer in de 

zaal getraind mocht worden en geen competitie gespeeld kon worden zijn er geen eindstanden 

bepaald door de Nevobo.  

1.5 Recreantenvolleybal 

Door de recreanten is weinig gespeeld na half oktober, na de versoepelingen in maart is er 

wel goed gebruik gemaakt van de beach- en grasvelden op sportpark De Hove.  
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1.6 Beachvolleybal 

Wij zijn het seizoen gestart met een beachclinic van Team NL op Sportpark De Hove, dit was 

een door de Nevobo georganiseerde activiteit waarop wij als vereniging hadden 

ingeschreven. Maandagavond 24 augustus kwam de kersverse NK kampioen beachvolleybal 

Jasper Bouter en de als 2e geëindigde Yorick de Groot naar De Hove om onze aspiranten 

een lesje beachvolleybal te geven. Het was prachtig beachweer en alle 44 aspiranten waren 

aanwezig. Na een leuke warming up waarbij de spelers letterlijk in het zand moesten bijten, 

volgden er verschillende leuke oefeningen. Rond 20.00 uur was de clinic afgelopen en 

konden wij terugkijken op een geslaagd evenement. 

 

  
Beachclinic Team NL op 24 augustus 2020 

 

Nadat in december ook het sporten van de jeugd niet meer mogelijk was lagen alle 

volleybalactiviteiten stil tot maart 2021. Begin maart begon eerst de jeugd weer te sporten op 

sportpark De Hove en eind maart mochten ook de volwassenen weer het veld in. Behalve de 

beachvelden werden er ook 4 velden op gras neergelegd dat zowel voor de jeugd als de 

volwassenen aantrekkelijker was dan op het koude en soms natte zand. Met het stijgen van 

de omgevingstemperatuur is er tot ver in de zomer van de beachvelden gebruik gemaakt.  

  
Zowel op gras als zand kon er in maart door senioren weer worden gesport 
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Ook de CMV-jeugd kon vanaf maart weer buiten sporten 

 

1.7 Badminton 

Vanwege de Covid 19 beperking is er maar tot medio oktober badminton gespeeld. De groep 

bestaat uit 9 spelers 

1.8 Vertrouwenscontactpersonen (VCP) en VOG 

Annie Lentjes en Karen Hund zijn de vertrouwenscontactpersonen binnen onze vereniging.  

Karen heeft in april de cursus vertrouwenscontactpersoon gevolgd van het NOC*NSF.  

Switch ‘87 wil graag een sportvereniging zijn waar leden zich veilig en vertrouwd kunnen 

voelen. Ongewenst gedrag zoals (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie 

wordt niet getolereerd.  

 

Op de website van Switch staan de contactgegevens van beide vertrouwenspersonen 

vermeld. Wij kunnen gelukkig rapporteren dat er in het afgelopen seizoen geen meldingen 

van ongewenst gedrag bij Annie en Karen zijn gedaan.  

 

Wij hebben als vereniging standaard het beleid dat trainers, coaches en verzorgers van 

jeugdteams dienen te beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), verstrekt door 

het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze verklaringen dienen elke 5 jaar te worden 

vernieuwd.  

 

1.9 Vrijwilligers en vrijwilligersbijdrage 

Er is dit seizoen weinig gesport binnen de vereniging maar dat wil niet zeggen dat onze 

vrijwilligers ook weinig te doen hadden. Met name het bestuur en de verschillende 

commissieleden hadden genoeg om handen om de vereniging ook in de coronatijd draaiend 

te houden. Bestuurs- en commissievergaderingen zijn gewoon doorgegaan en ook de PR-

commissie heeft haar taken met betrekking tot communicatie en het uitgeven van clubbladen 

en nieuwsbrieven gewoon kunnen uitvoeren. 

        

In onderstaande figuur is een overzicht weergegeven van het aantal vrijwilligers en hen die 

meerdere functies vervullen. Van de 72 vrijwilligers zijn er 53 die actief spelen en 19 die niet 

spelen maar op een of andere manier betrokken zijn binnen de vereniging. Met name het 

aandeel van spelende vrijwilligers - nu 31% - zou uitgebreid dienen te worden, immers daar 

draait het om in de vereniging: van ieder spelend lid/ouder jeugdlid wordt verwacht dat hij/zij 

een bijdrage levert binnen de vereniging. In een poging dit te stimuleren heeft het bestuur het 

afgelopen seizoen een plan ontwikkeld om in de toekomst een verplichte vrijwilligersbijdrage 
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in te voeren waarbij de leden de bijdrage terug kunnen verdienen door het uitvoeren van 

vrijwilligerstaken. Het concept is beschikbaar op de website. Dit jaar zijn ook alle vrijwilligers 

geregistreerd in het Sportlink administratiesysteem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Financiën 

2.1 Algemeen  

Het boekjaar loopt conform het sportseizoen van 1 juli t/m 30 juni. Volgens de statuten van 

de vereniging dienen wij binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar 

verantwoording af te leggen aan de leden op de Algemene Leden Vergadering. Zoals al 

eerder gemeld werd de ALV uitgesteld naar 14 april 2021. 

2.2 De financiële situatie 

Geconstateerd kan worden dat de vereniging er financieel nog steeds goed voor staat, 

ondanks de problemen van corona toont de rekening over het boekjaar 2020/2021 nog een 

positief resultaat. Belangrijke kostenposten als zaalhuur en trainers zijn aanzienlijk lager en 

dat was reden om ook minder contributie te innen: Senioren betaalden slechts 1 kwartaal 

contributie en de jeugd 2 kwartalen omdat zij langer hebben kunnen doortrainen.  

 

De vereniging heeft voldoende reserves om tegenvallers tijdelijk op te vangen. De financiële 

administratie is goed op orde en er is geen sprake van een achterstand in het innen van 

vorderingen.  

 

De financiële administratie is door John Hendriks aan het eind van het seizoen overgedragen 

aan Jordy Sijtsema.   

3 Technische Advies Commissie (TAC) 

3.1 Bestuurlijk 

De TAC is verantwoordelijk voor de uitvoering van het technisch beleid binnen de vereniging. 

Binnen het bestuur wordt zij vertegenwoordigd door de TC (Technisch Coördinator). Als TC 

fungeert Brigit Rutjes en samen met Dorine Keukens, Diny Blom en Henk Janssen vormen zij 
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de TAC. Diny houdt zich vooral bezig met de jeugdzaken in nauw overleg met de 

Jeugdcommissie waar zij ook lid van is en Henk vertegenwoordigt de herenlijn. De TAC werkt 

verder nauw samen met de hoofdtrainers. De TAC volgt de jeugd- en seniorenteams en zorgt 

voor doorstroming en zo nodig terugstroming van de spelers op de diverse niveaus op basis 

van het door het bestuur voorgestelde en door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde 

beleid. Verder evalueert zij afspraken en contracten met professionele trainers, werft nieuwe 

clubtrainers en verzorgt scouting van nieuwe (club)trainers en spelers. De TAC stimuleert 

jeugdleden tot deelname aan regionale trainingen. 

3.2 Algemeen 

De technische advies commissie is druk bezig geweest met het opstarten van de trainingen 

en  wedstrijden en alles daar omheen. Alle teams zijn weer voorzien van een trainer met 1 of 

2 coaches. Het was een heel gepuzzel om alle poppetjes op de plaats te krijgen.  

Senioren 

We zijn het seizoen gestart met 3 heren teams en 2 damesteams en 1 damesteam Swikaros. 

Aspiranten 

Bij de aspiranten hebben we 5 teams waaronder een mix-team. 

A1   

B1  

B1-mix  

C1  

C2  

3.3 Trainers 

De volgende trainers waren actief in het seizoen 2020-2021: 

 
Senioren 
Heren 2: Diny Blom (1x per week). 
Heren 3: Rob de Bruijn (1x per week). 
Dames 1: Christa Dinnissen (2x per week). 
Dames 2: Niek Latuhihin (1x per week). 
Dames 3: Leonie van Eck (1x per week). 
 
Aspiranten 
Meisjes A1: Niek Latuhihin/Edo Hoksbergen 
Meisjes B1: Marith Hennink/Ruth Keukens 
Jongens B1: Dorine Keukens/Diny Blom. 
Meisjes C1: Marise Boer/Ellis Vissers 
Meisjes C2: Niek Latuhihin/Marise Boer 
 
 
CMV 
CMV 4, 5, 6: Niek Latuhihin (1x per week) en Hella van Eck, Lara Janssen en Kirsten 
Hennink (1x per week)  
CMV 1, 2, 3: Natascha Kamerbeek (1x per week).  
Bij de jeugdtrainingen op zaterdagmorgen waren Mieke en Hanneke van Swelm aanwezig 

om te assisteren. Daarnaast helpen assistent jeugdtrainers vanuit de aspiranten. 
 

Recreanten 

• Recreanten maandagmorgen en dinsdagavond: Annie Lentjes. 

• Recreanten maandagavond: Diny Blom. 

• Recreanten dames Leuth, woensdagavond: Annie Basten. 
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• Recreanten heren Leuth zijn met ingang van het seizoen gestopt. 

3.4 Samenwerking Ikaros 

De samenwerking met Ikaros is dit seizoen voortgezet met het combinatieteam dames 1: 

Swikaros Dames 1. 

 

3.5 Trainersclinic 

Maandag 19 oktober heeft onze trainer Niek Latuhihin van 15.30 – 17.30 een trainersclinic 

gegeven voor onze jeugdtrainers en assistent jeugdtrainers. De opkomst was groot. De clinic 

bestond uit 2 blokken, een theorie- en een praktijkgedeelte. De clinic werd door de 

jeugdtrainers als zeer leuk en leerzaam ervaren.  

   
Trainersclinic door Niek Latuhihin 

 

3.6 Scholing  

In het najaar is er een CMV cursus georganiseerd in de sportzaal in Leuth die werd gegeven 
door Scope Volleybal. Deelgenomen werd door Lara Janssen, Yasmin Janssen, Esra de 
Keijser, Hella van Eck en Kirsten Hennink van Switch en 3 deelnemers van Ikaros. Een 
mooie grote opkomst van jeugdige trainers vanuit onze vereniging.  
De cursus werd gegeven door Roy Wassen, via Scope Volleybal opleider bij de Nevobo. In 
oktober vond de eerste sessie plaats en in december de 2e. Tijdens de cursus kwam o.a. 
aanbod de verschillende niveau’s, achtergronden spelregels, een aantal practische 
organisatievormen voor trainingen en het omgaan met niveau verschillen. 
 

 
CMV cursus in Leuth 

 
Ook werd ingeschreven door 2 leden op een VT2-trainerscursus die echter vanwege Covid 
19 werd gecanceld.  
 
Deze cursussen worden gefinancierd door het Lokale Sportakkoord dat dit seizoen van start 
is gegaan.  
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3.7 Trainersbegeleiding 

Vanwege het grotendeels uitvallen van de trainingen heeft er geen trainersbegeleiding plaats 

gevonden.   

4 Arbitrage 

Zonder scheids geen wedstrijd, bij volleybal geldt dat nog steeds bij de senioren en 

aspirantenwedstrijden.  

4.1 Scheidsrechtercoördinator 

In de laatste jaren is de rol van de scheidsrechtercoördinator (SC) binnen de vereniging 

steeds belangrijker geworden. Was de SC lang geleden slechts een contactpersoon tussen 

de Nevobo en de scheidsrechters, inmiddels is hij naast contactpersoon ook verantwoordelijk 

geworden voor de aanwijzing, het opleiden en begeleiden van verenigingsscheidsrechters 

alsmede het werven en behouden van alle scheidsrechters die voor de vereniging fluiten. 

John Peeters vervult deze rol al vele jaren bij ons.  

4.2 Scheidsrechterbestand 

Het afgelopen seizoen konden wij beschikken over 31 scheidsrechters die 

seniorenwedstrijden vanaf 2e klasse mogen leiden. De helft van dit aantal fluit regelmatig. Wij 

streven er dan ook naar om meer scheidsrechters te laten fluiten zodat ons 

scheidsrechterbestand voldoende breedte houdt en niet altijd een beroep op dezelfde 

mensen (vrijwilligers) behoeft te worden gedaan.  

5 Jeugdcommissie 

5.1 Bestuurlijk 

Het seizoen 2020-2021 leek goed van start te kunnen gaan. Jammer genoeg hebben we dit 

seizoen wederom niet af kunnen maken zoals we zo graag hadden willen doen.  

 

De Jeugdcommissie heeft afgelopen seizoen 7 keer (digitaal) vergadering gehad. Dit seizoen 

bestond de jeugdcommissie uit 5 leden, te weten Nadine, Renske, Diny, Jacky en Mieke. In 

de loop van het seizoen is Esther Nieuwenhuis aangesloten om te kijken wat zij voor de 

jeugdcommissie zou kunnen gaan betekenen.  

 

5.2 Trainingen en wedstrijden 

We zijn het seizoen in september 2020 gestart met 5 aspiranten teams (MC1, MC2, MB1, 

JB1 en MA1) en 6 CMV-teams (N6.1, N5.1, N5.2, N4.1, N4.2, N2.1). Het maken van deze 

teamindeling is altijd een hele klus die met grote zorg wordt uitgevoerd door onze 

Technische Advies Commissie (TAC) in overleg met de Jeugdcommissie en trainers. Bij het 

maken van deze teamindeling wordt niet alleen gekeken naar het niveau, maar ook naar 

samenstelling van de groep en individuele inzet van de kinderen. 

 

De TAC heeft afgelopen seizoen ook voor alle teams weer trainers weten te vinden. Naast 

onze professionele trainers Niek, Ellis en Edo is er ook een grote groep vrijwillige trainers 

actief geweest het afgelopen seizoen. De trainers van de mini´s op zaterdagochtend werden 

geassisteerd door aspiranten uit de MB1 en JB1.  

 



Jaarverslag 2020 – 2021 

 

Pagina 12 van 16 

 

Ondanks de toen nog geldende corona-maatregelen, zijn we het seizoen met veel 

enthousiasme van start gegaan en er zijn een paar leuke wedstrijden gespeeld. Ook de 

mini’s hebben een paar wedstrijdjes kunnen spelen. Switch`87 heeft op 11 oktober 2020 nog 

een toernooi voor CMV niveau 123 georganiseerd. Dat was het laatste toernooi van het 

seizoen. 

 

Ondanks het voornemen om Kleutervolleybal weer op te gaan starten, was dat afgelopen 

seizoen niet mogelijk. De Jeugdcommissie blijft onderzoeken of het Kleutervolleybal in het 

komende seizoen weer opgestart kan worden.  

 

5.3 Activiteiten 

We zijn het seizoen traditiegetrouw gestart met een inlooptraining op de eerste schooldag 

van het jaar. Daar kwamen helaas maar 2 nieuwe kinderen op af. Daarom heeft de 

jeugdcommissie besloten de inlooptraining voortaan op een zaterdag in september te 

organiseren. Op zaterdag 19 september 2020 werd de inlooptraining beter bezocht.  

 

Ondanks de Coronaperikelen organiseerden wij dit jaar weer, samen met de Nevobo en 

Sportstimulering Berg en Dal, de jaarlijkse schoolvolleybalclinics. Van 25 oktober tot en met 

11 december waren er volleybalclinics voor de groepen 1 t/m 5 van de basisscholen in 

Leuth, Kekerdom en Millingen. Helaas kon het geplande schoolvolleybaltoernooi in 

januari 2021 niet doorgaan.  

 

We hebben op 31 oktober 2020 onze jaarlijkse Halloweentraining georganiseerd. De 

kinderen zagen er prachtig/griezelig uit en er was een circuitje van leuke spellen klaargezet. 

Deze ochtend hebben 5 meiden van MC1 ons geassisteerd.  

 

 
Halloweentraining 2020 
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Ook de Pietentraining op 28 november 2020 was weer een succes. Bij deze ochtend 

hebben jongens en meiden uit de JB1 ons geholpen. De kinderen gingen naar huis met een 

“stress-volleybal” en wat lekkers.  

 

Op 27 februari 2021 hebben wij met veel plezier een online bingo georganiseerd ter 

vervanging van het jaarlijkse aspiranten-uitje. Het was een gezellige middag ondanks dat 

we niet bij elkaar waren. En er werden leuke prijzen gewonnen.  

 

De mini’s kregen in die week ook een leuk spelletje thuisbezorgd door de Jeugdcommissie, 

om te laten weten dat we ze missen in de sporthal!  

 

Helaas was het niet mogelijk om met de mini’s Carnaval in de Kaketoe in Leuth te gaan 

vieren. En ook het Jeugdkamp kon dit jaar niet doorgaan.  

 

Maar de Jeugdcommissie heeft het seizoen toch nog leuk kunnen afsluiten door het 

organiseren van een Sportdag voor alle jeugd van Switch`87 op 12 juni 2021. Die dag was 

er een clinic op de beachvelden verzorgd door Remco Kenter van ActionVolley en een 

zeskamp inclusief stormbaan. De dag werd afgesloten met een heerlijk ijsje.  

 

   
Jeugdsportdag 2021 

 

5.4 Zoektocht naar uitbreiding 

Sinds het vertrek van de Els als secretaris van de Jeugdcommissie in 2019 is deze functie 

nog altijd niet opgevuld. De taken van een secretaris worden verdeeld onder de overige 

leden. Dit is geen ideale situatie. Wij zijn dus nog steeds op zoek naar een secretaris binnen 

de Jeugdcommissie. Daarnaast zijn wij ook op zoek naar aanvulling van de Jeugdcommissie 

waar het gaat om het organiseren van activiteiten. Wij proberen er altijd voor te zorgen dat 

iedereen een leuk seizoen heeft bij Switch`87. Maar zonder hulp van ouders / nieuwe leden 

van de Jeugdcommissie wordt dat wel steeds lastiger. 

5.5 Terugblik en vooruitkijken 

Al met al heeft de Jeugdcommissie toch een druk seizoen achter de rug, ondanks de 

beperkingen die Corona met zich mee heeft gebracht. Wij hopen dat in het nieuwe seizoen 

vooral met veel plezier weer gevolleybald kan worden, maar ook dat wij voor onze jeugd 

weer leuke dingen kunnen organiseren. Met als slotstuk eindelijk, na 2 jaar, weer een 

spectaculair Jeugdkamp.   
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6 PR-commissie 

6.1 Bestuurlijk 

De PR-commissie bestaat uit: Brigitte Rutjes (penningmeester, advertenties), Dorine 

Keukens (advertenties), Marleen van der Hoeven (advertenties), Janneke van Eck 

(advertenties), Ton van der Knijff (advertenties, sponsoring, websitebeheer), Lydia de Klerk, 

Paula Scholtens (clubbladredactie) en Arrianne Kersten (website, Facebook, Instagram, 

Switch-app, persberichten en acties). Dit seizoen is Josien Spann de clubbladredactie 

komen versterken.   

6.2 Activiteiten   

De PR-commissie heeft verder dit seizoen verschillende activiteiten geïnitieerd en 

gepromoot: 

 

Opbrengst sponsor- en promotieacties: 

• Actief promoten van de sponsoractie van Pouwels Autobedrijf wat Switch ’87 in het 

seizoen 2020/2021 een bedrag van € 197,50 opleverde. Dat is ruim € 50 minder dan  

vorig seizoen. Denk dus aan het tonen van je sponsorpas bij Pouwels: ook bij aanschaf 

van een auto geldt dat en dan krijgen we echt een flinke bonus binnen!  

• Met Bike Totaal Jos van Hees werd afgesproken dat bij aanschaf van een nieuwe fiets 

door onze leden er 10,-- in de clubkas gestort wordt. Helaas heeft dat nog niet tot 

resultaat geleid: meld bij aankoop van een nieuwe fiets dat je lid bent van Switch ’87 en 

geef het even door aan de PR: pr@switch87.nl 

• De sponsoractie/stempelkaarten van de Thornsche Molen leverde ons dit jaar € 80,-- 

op, ofwel er zijn 16 volle kaarten ingeleverd. 

• De Rabobank Clubkas Campagne bracht een bedrag van € 1420,36 op   

• Voor de 6e keer namen we deel aan de Grote Clubactie. Ook dit jaar gingen onze mini’s 

en aspiranten met lotenboekjes langs de deur. De PR-commissie coördineert de actie, 

zorgt voor publiciteit en administreert de verkochte loten. Dit leverde een bedrag van € 

1036,20 op.   

• Deelname aan de Vriendenloterij leverde voor 2020/2021 een bedrag van € 374,50 op.     

 

Totaal leverden deze acties een bedrag op van ruim € 3100. 

 

Reguliere sponsors: 

Het totaal bedrag dat wij van onze reguliere sponsors ontvingen bedroeg in het seizoen 

2020/2021: € 3.275,--. Het sponsorcontact met Driessen Appendages is verlengd met 1 jaar. 

 

Evenementensponsors 

Dit seizoen hebben wij geen evenementen georganiseerd. 

  

Adverteerders: 

Vanwege de impact van de Covid 19 beperkingen op de middenstand zijn de facturen naar 

de adverteerders pas in mei verstuurd. Daarbij is aan de horecaondernemers de advertentie 

gratis aangeboden en aan middenstanders die naar verwachting behoorlijk getroffen zijn 

door Covid 19 is de keuze gelaten om al dan niet te betalen. Totaal is toch nog een bedrag 

van € 1480,-- aan advertentie inkomsten binnengekomen.  

 

Overige activiteiten: 

• De Paasloterij kon wederom niet doorgaan.  

mailto:pr@switch87.nl
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• Ook dit seizoen was Switch ’87 weer deelnemer aan Sjors Sportief.  

• Wij zijn actief met de website, Instagram en facebook voor het promoten van 

activiteiten.  

6.3 PR-financieel   

Het totaal bedrag aan inkomsten van de door de PR beheerde activiteiten in het seizoen 

2020/2021 bedraagt ruim: € 7.800. Dit bedrag is nog exclusief de verschillende 

adverteerders en sponsors die een bijdrage in natura leveren (Huisman Sport/Erima, 

Slagerij Kees van der Velden, Restaurant De Gelderse Poort, Wieland Sportprijzen).   

De uitgaven betreffen in hoofdzaak de kosten van het clubblad. Daarnaast zijn er nog 

kosten voor zaken als porto, papier, toner, PR-materialen en het internet, totaal zo’n € 

2.500.    

6.4 Presentatie en communicatie 

De sponsors en adverteerders worden vermeld op de website, het jeugdinformatie-boekje, 

het sponsorbord in de sporthal en in het clubblad. Tijdens de thuiswedstrijden van Dames 1 

worden reclame-uitingen in de hal aangebracht.  

Switch beschikt verder over de volgende communicatiemiddelen:   

• Clubblad: In september is overgestapt op een andere drukker die onze clubbladredactie 

meer mogelijkheden biedt om het clubblad naar eigen zin in te delen en te verfraaien. 

Switchat is in 2020/2021 vier keer uitgebracht, in oktober, december, februari en mei. 

• Nieuwsbrief: De nieuwsbrief is 4 maal uitgebracht.  

• Website: De website wordt continue geactualiseerd met aankondigingen, nieuwtjes, 

verslagen van activiteiten en wedstrijden, teaminformatie etc. Indien informatie 

geplaatst/ aangepast of verwijderd moeten worden kan contact opgenomen worden met 

de pr-commissie. Jaarlijks worden zowel van de senioren- als van de jeugdteams foto’s 

gemaakt en geplaatst op de site. 

• Social Media: De sociale media, waaronder Facebook en Instagram, vormt voor Switch 

een goed gebruikt en interactief communicatiemiddel. Facebook wordt gemiddeld 3x per 

week ingezet, mede afhankelijk van aangeleverde bijdragen. 

• Nieuwsmedia: De Rozet en het Gemeente Nieuws worden ingezet voor 

aankondigingen, oproep nieuwe leden, verslag (jeugd-)activiteiten, promotie Switch, 

wedstrijdprogramma, enz.   

 

7 Lokaal Sportakkoord 

 

De subsidie Sportstimulering is per 2021 komen te vervallen. Daarvoor in de plaats zijn 

financiën vanuit het Lokaal Sportakkoord gekomen. Switch heeft als kerngroeplid actief 

bijgedragen aan het tot stand komen van het Lokaal Sportakkoord. Binnen het Lokaal 

Sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, zorg-, welzijns-, onderwijsinstellingen, het 

bedrijfsleven en de gemeente afspraken hoe zij hun ambities op het gebied van sport en 

bewegen kunnen realiseren. Vanuit de overheid is een budget beschikbaar waar 

verenigingen aanspraak op kunnen maken voor verschillende activiteiten. Sportstimulering 

Berg en Dal coördineert deze activiteiten en budget en als voorschot is reeds in najaar 

gebruik gemaakt van dit budget voor de cursus CMV-trainers.   

Activiteiten samen met kinderopvang Humankind en de Hazenkamp zoals de sportinstuif 

konden niet worden georganiseerd. 
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Quote in het Lokaal Sportakkkoord 

8 Stichting Toernooiactiviteiten Millingen (STAM) 

8.1 Bestuurlijk 

STAM is een stichting die nauw verwant is met onze sportvereniging. Volgens de statuten 

van STAM worden minimaal drie bestuursleden (waaronder de voorzitter) benoemd door het 

bestuur van Switch ’87. De stichting heeft tot doel het ondersteunen van de vereniging, 

onder andere door het organiseren van toernooien en het beheer van de hiertoe benodigde 

materialen. STAM telde in het afgelopen seizoen tien bestuursleden.  Vanwege het 

aangekondigde vertrek van Ton van der Knijff is er in oktober 2020 in beperkte kring 

vergaderd en is voorgesteld Mario Frieling voor te dragen als voorzitter met ingang van 1 

januari 2021. In de bestuursvergadering van Switch ’87 van 15 oktober is dit akkoord 

bevonden. 

8.2 Buitentoernooi  

Ook dit seizoen kon vanwege de coronabeperkingen het buitentoernooi geen doorgang 

vinden.  

8.3 Olieballentoernooi 

Ook het Olieballentoernooi en de aansluitende vrijwilligersavond konden vanwege de 

coronabeperkingen niet plaatsvinden. 


