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Notulen algemene ledenvergadering Switch ’87 op 14 april 2021 
 
Aanwezig: Josien Spann, Lieke Spann, Leonie Mulder-van Eck, Frits Scholtens, Paul de Waal, Nadine Buil, 
Mark de Keijser, Jordy Sytsema, Ron van de Weerd, Jan van Schoonhoven, Bo van Schoonhoven-de Bruijn, 
Hanneke van Swelm, Rob de Bruin, Dirkje de Bruin en Peter Tissen 
 
Namens het bestuur: Ton van der Knijff, Mieke van Swelm, Brigitte Rutjes en Patricia Cornelissen 
 
Afgemeld: Ruth Keukens, Claudia Hendriks, Lars Bakker, Joyce Verheijen (moeder Julia Nobbe C1), Dorine 
Keukens, Karen Hund, Koen van Haren, Arrianne Kersten, Anita Brandwijk 
 

1. Opening / mededelingen 
Ton heet iedereen welkom op deze, toch wel bijzondere, vergadering. De spelregels van deze online 
vergadering worden gedeeld en besproken. 
Verder zijn er geen mededelingen. 
 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2019 
De notulen zijn akkoord bevonden en bij deze vastgesteld. 
 
Er is ook een jaarverslag geschreven en verstuurd. Deze nemen we globaal door. Hierop zijn geen 
opmerkingen, ook het jaarverslag is dus vastgesteld. 
 
Ton heeft inzicht gegeven in de ledenaantallen en – samenstelling aan de hand van onderstaande 
afbeelding.  
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Het ledenaantal is iets toegenomen; het aantal personen voor de seniorencompetitie is nagenoeg gelijk 
gebleven, de toename ligt vooral in de jeugd. De verenigingsleden zijn de mensen in de organisatie, die zelf 
niet volleyballen, maar wel een functie vervullen zoals bestuursleden, coaches en trainers. Deze personen 
maken we verenigingslid om ze in beeld te hebben en voor de verzekering.  
Over het algemeen kunnen we zien dat het ledenaantal nagenoeg constant is (geweest) de afgelopen vijf 
jaar.  
 
Ton licht nog toe dat er binnen de vereniging twee (gecertificeerde) vertrouwenscontactpersonen zijn; 
Annie Lentjes voor de senioren en Karen Hund voor de jeugd. Voor alle zaken rondom (seksuele) 
intimidatie, geweld, agressie, discriminatie én pesten kun je bij hen terecht. Vooralsnog kunnen we stellen 
dat zij de vrijwilligers zijn, die met deze taak, het minst druk zijn. En dat is maar goed ook! 
 
 

3. Financiën 
 
Tijdens de vergadering zijn verschillende financiële zaken doorgenomen: 
 

- V&W Rekening 2019 – 2020 
We hebben de V&W rekening 2019 – 2020 doorgenomen.  
 
De inhuur van de hal is wat lager uitgevallen, omdat in 2020 een groot deel van de competitie niet is 
gespeeld en we niet getraind hebben, dit door Covid-19. Daardoor hebben we ook minder geld uitgegeven 
aan medewerkers (lees trainers) en zijn er minder activiteiten voor de jeugd gedaan. Het laatste 
seizoenskwartaal van 2020 hebben we voor de helft contributie geïnd, dus minder inkomsten. Toch is er al 
met al een klein positief resultaat. Deze is toegevoegd aan ons eigen vermogen op de balans. 
 

- Balans jaar 2019 – 2020;  
Aan de creditzijde staan de reserveringen voor de toekomst en een deel van de schulden en reeds 
ontvangen subsidies opgenomen. Aan de debetzijde staan de liquide middelen, dit zijn de middelen, die bij 
de vereniging op de rekening staan.  
 
Kascontrole: Jordy Sijtsema en Jorrit van Eck vormden voor de tweede keer samen de kascommissie. We 
hebben een uitgebreide verklaring van hen gekregen met hun bevindingen en Jordy geeft tijdens de 
vergadering aan dat, na alle boeken nagekeken te hebben en kleine aanpassingen te hebben gedaan, de 
boekhouding klopte. Ze hebben de dechargeverklaring voor het jaarverslag 2019-2020 ondertekend en 
achtergelaten bij de penningmeester.  
Daarnaast hebben zij aanbevelingen opgenomen om de boekhouding te vereenvoudigen en makkelijker te 
maken. Vanaf komend seizoen zal de boekhouding dan ook via Sportlink worden gedaan.  
We danken de kascommissie.  
Jordy treedt af en we zoeken een nieuw kascommissie lid. Zie ook punt 4. 
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Contributie: De contributies zijn sinds 1-1-2021 vereenvoudigd conform onderstaand overzicht. Als bestuur 
willen we geen verdere contributieverhogingen doorvoeren. De ledenvergadering gaat hiermee akkoord. 
 

 
 

- Begroting 2020 – 2021 en 2021 – 2022; 
De begroting 2020 – 2021 is vorig jaar al grofweg gemaakt op basis van de aantallen van vorig seizoen 
(leden, teams, trainers) 
We hebben deze begroting gezamenlijk doorlopen. De sportstimulering is komen te vervallen en is 
vervangen door 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. Omdat deze bedragen (nog) 
onduidelijk zijn, zijn ze niet opgenomen in de begroting. 
Het basisbedrag voor de reguliere gemeentelijke subsidie is bepaald op € 1.500,- en per jeugdlid ontvangen 
we nog eens € 50,-. Er is een STAM-bijdrage van € 4.500,- opgenomen en de sponsors hebben we op 
hetzelfde bedrag begroot.  De reserves van STAM zijn op orde en zij kunnen altijd bijspringen als dat nodig 
is. De afgelopen jaren hebben zij niet hoeven bij te dragen. 
De posten huisvesting en medewerkers worden iets hoger begroot, rekening houdend met stijging van 
zaalhuur (“eenmalige”verhoging van €5/uur en de jaarlijkse indexering).  
Tevens is er een begroting 2021 – 2022 gemaakt, wat best lastig is. We weten natuurlijk niet hoe het er 
komend seizoen ervoor staat rond Covid-19. Bij de posten PR en activiteiten is wat minder begroot. Verder 
ziet de begroting er redelijk hetzelfde uit als de begroting van 2020 – 2021. 
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4. Bestuursverkiezing 

Ton van der Knijff treedt in het najaar af als voorzitter en is niet herkiesbaar. De vacature staat al open, 
maar tot op heden hebben zich geen kandidaten gemeld. 
John Hendriks treedt na dit seizoen af als penningmeester en is ook niet herkiesbaar. Gelukkig is er reeds 
een nieuwe penningmeester gevonden, Jordy Sijtsema. Hij zal tijdelijk als 2e penningmeester aantreden. De 
ledenvergadering gaat hiermee akkoord.  
 
De vacature voor secretaris is, na lange tijd, ook vervult. Patricia Cornelissen zal deze functie gaan vervullen 
en is per 1-2-2021 toegetreden tot het bestuur. 
Ton feliciteert zowel Jordy als Patricia met hun nieuwe functie en heet hen officieel welkom in het bestuur. 
 
Mieke van Swelm treedt in het najaar af als voorzitter Jeugdcommissie, maar is wel herkiesbaar. Zij geeft 
zelf te kennen haar termijn te verlengen tot 2023.  
 
De kascommissie bestond dit seizoen uit Jordy Sijtsema en Jorrit van Eck. Jordy is niet herkiesbaar en 
bovendien de penningmeester van de vereniging vanaf komend seizoen. Dat betekent dat hij geen lid van 
de kascommissie meer mag zijn. Daarom wordt tijdens deze vergadering gevraagd naar een nieuw lid. 
Leonie Mulder-van Eck meldt zich hier voor aan. De ledenvergadering gaat hiermee akkoord. 
 
 

5. Vrijwilligersbijdrage 
Door het bestuur is een opzet/voorstel gemaakt voor een “verplichte” vrijwilligersbijdrage. Deze is met de 
uitnodiging voor deze vergadering aan de leden verstuurd.  
Vrijwilligersbijdrage samengevat: per lid wordt een extra bijdrage geïnd aan het begin van het seizoen, 
welke kan worden “terugverdient” met het uitvoeren van vrijwilligerstaken.  
Tijdens deze vergadering discussiëren we over dit voorstel, worden vragen gesteld en aanvullende ideeën 
ter tafel gebracht. Het grootste probleem gaat worden hoe we dit gaan bijhouden, beoordelen en 
vastleggen. 
We doen een rondje en vragen naar de meningen van de leden of deze vrijwilligersbijdrage doorgevoerd 
moet worden. Van de 15 aanwezige leden zijn er 10 voor, 3 tegen en 2 twijfel. Daarnaast is er een stem 
voor per app binnengekomen.  
Ton bedankt iedereen voor de input en geeft aan dat het bestuur voor nu genoeg informatie heeft. Het 
bestuur zal dit in de volgende bestuursvergaderingen verder bespreken.  
 
 

6. Toekomstige ontwikkelingen 
Op 20 oktober 2020 heeft Ton een e-mail met een noodkreet verzonden aan alle leden van de vereniging. 
Hierop zijn in totaal 5 reacties gekomen, wat het bestuur teleurstellend vindt. 
Misschien was de mail wat negatief geschetst, het gaat goed met Switch ’87. Maar de club draait teveel op 
dezelfde mensen die vele taken vervullen.  
Als we met club verder willen, zullen er, met name op bestuursniveau, wat mensen bij moeten. Er wordt 
dan ook tijdens de vergadering nogmaals verzocht om na te denken en rond te kijken in eigen omgeving of 
er mensen zijn, die zo’n bestuursfunctie zouden kunnen vervullen. Diegene hoeft echt geen kennis of 
ervaring met een bestuursfunctie te hebben, net zo min als dat je Switch lid moet zijn. Al doende leert men 
en de rest van het bestuur helpt diegene er wel door heen. 
Misschien is het juist wel fijn als er iemand van buitenaf toetreedt, een frisse blik geeft nieuwe inzichten. 
 
 
De samenwerking met Ikaros verloopt nog steeds op team niveau. Het team Swikaros D1 is ook in de 
competitie 2020-2021 gestart en de intentie is ook om in seizoen 2021-2022 samen te spelen. Tijdens de 
NOJK worden er ook Swikaros teams samengesteld, en daar blijft het dan ook bij. 
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Voor een daadwerkelijke fusie verschilt de cultuur teveel. De structuur en de beleving binnen Ikaros is heel 
anders dan bij Switch. De TAC blijft in ieder geval in gesprek met Ikaros en waar mogelijk proberen we 
gezamenlijk dingen op te pakken. 
 
Sportclub Millingen; alle sportverenigingen uit Millingen in 1 overkoepelende vereniging. Zou dit kunnen 
werken?  
Korfbalvereniging Odio en voetbalvereniging SC Millingen gaan binnenkort een gesprek aan over een 
eventuele fusie tussen hen. Wat hieruit voorkomt, wachten we nog even af.  
 
 

7. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. Lieke Spann wilt hierbij wel de complimenten geven aan 
de bestuursleden en de actieve vrijwilligers, voor het draaiende houden van de vereniging, zeker in deze 
rare en moeilijke tijd!! 
 
Ton dankt iedereen voor de aanwezigheid en bijdrage en sluit de vergadering om 21.25 uur. 


