Aanwezigen: Marljolein, Caroline, Liesbeth Aué, Liesbeth Huijbers, Marco Gijsen, Britte, Anniek,
Suzan, Hessel, Floor, Albert Jan, Hicham, Lillian, Remco, Nicole, Dafne, Jan, Imre, Ed, Sam,
Franka, Jury, Rik, Marja, Yenthe, Marsha, Sander, Nienke, Jos, Evaliene.
1.Opening
Sander opent de vergadering en heet iedereen welkom. Sander prijst de sfeer binnen de vereniging.
2.Vaststellen agenda
Agenda wordt niet gewijzigd.
3.Ingekomen stukken en mededelingen
Niets binnengekomen.
4.Notulen JAV 2020 en bijzondere ALV 5 juli 2021
Hans vertelt dat de notulen van de JAV 2020 verloren zijn gegaan door een computercrash. Hij
geeft aan dat op die vergadering het bestuur gedechargeerd is, de begroting is aangenomen, de
kascommissie is ingesteld met Sam, Britte en Anna en dat het bestuur ongewijzigd is aangebleven.
De vergadering is daarmee akkoord.
Notulen van JAV 5 juli worden vastgesteld.
5.Jaarverslag van het bestuur
Sander vertelt dat het lastig in Amsterdam is om leden te werven maar dat Swift het relatief goed
doet en redelijk stabiel blijft. Iets meer jeugdteams en een extra seniorenteam zou leuk zijn.
Speerpunten blijven onder andere de scheidsrechters. Die zijn schaars nu we zaterdag spelen. Het is
mooi dat het nog lukt maar hoe meer we hebben hoe makkelijker dat wordt.
Marsha vertelt dat we heel blij zijn dat we in alle leeftijdscategorieën een team hebben en we
hebben actieve wervingscommissie.
Imre vraagt of er een plan is om de kwaliteit omhoog te doen.
Marsha geeft aan dat de vraag is of er behoefte is bij de jeugd,
Jan vertelt dat het moeilijk is om spelers gemotiveerd te houden omdat het moeilijk is om te
selecteren met de beperkte hoeveelheid spelers. We zijn er mee bezig maar het gaat langzaam.
Caroline vraagt of er een stip op de horizon is.
Sander vertelt dat dat de verandering van de kantine is.
6.Update kantine
Sander zegt dat er veel gebeurd is sinds de vorige ALV. Er is gewerkt om van het voorlopige
ontwerp een definitief ontwerp te maken. Nu blijkt dat de stijgende grondprijzen zorgen dat het
geheel duurder is geworden. Er wordt gekeken of er nog bezuinigd kan worden. Sommige dingen
moeten soberder of anders. We zijn daar druk mee bezig.
We hebben met de BSO een nieuw huurcontract kunnen onderhandelen.
We hebben een nieuwe stichting waarin ook leden van PST zitten. Afgesproken is dat tot de
nieuwbouw alles blijft zoals het was en pas na de bouw gaat het via de verdeelsleutel zoals vorige
ALV besproken.
Sander is bezig met de subsidie, waarschijnlijk wordt die1 januari aangevraagd. Hopelijk kunnen
we in loop van 2022 beginnen met de bouw. Pelle is druk bezig met de architect om te kijken waar
we kunnen bezuinigen opdat we een subsidie kunnen aanvragen.

Jan stelt voor om te kijken naar crowdfunding. Sander geeft aan dat dat op het lijstje staat om uit te
werken.
Ed vertelt dat bij oude vereniging er certificaten zijn uitgegeven om geld in te zamelen voor de
kantine. De plannen hiervoor moeten nog worden uitgewerkt.
Marja merkt op dat de kosten van de toiletten gesubsidieerd kunnen worden. Sander geeft aan dat
de gemeente geen subsidies stapelt en de 1/3 regeling omvat alles.
7.Jaarverslag van de penningmeester
Nienke vertelt dat Jeroen er vandaag niet is maar een uitgebreid verslag gemaakt. Doordat alle
subsidies zijn ontvangen die mogelijk waren hebben we een redelijk financieel resultaat met de
stichting.
Wat betreft de vereniging hebben we een positief resultaat hebben gehad van 11.000 euro. Komt
door wegvallen van de zaalhuur.
Nienke geeft aan dat we extra kledingkosten hebben gemaakt doordat er shirtjes kwijt zijn geraakt.
Dat betalen we als club en dat is heel erg zonde.
Ed zegt dat het goed is om op de begroting op te nemen dat we een vordering op de stichting
hebben dat hoeft nog niet worden ingevuld maar kan op PM worden gezet.
Nienke zegt dat we dat met Jeroen gaan bespreken.
8.Verslag van de kascontrolecommissie
Sam geeft aan dat de commissie alles in orde heeft bevonden.
Het bestuur wordt gedechargeerd voor afgelopen jaar.
Zelfde leden blijven kascontrolecommissie (Sam, Britte en Anna).
9.Verkiezing bestuur
Het bestuur blijft hetzelfde met goedkeuring van de vergadering.
10.Contributie ivm corona
Nienke vertelt dat het voorstel is dat leden voor dit jaar een 25% korting kunnen krijgen. De vraag
is of we die mogelijkheid willen geven.
Errol zegt dat we die mogelijkheid zouden moeten aanbieden.
Sam vraagt of er vraag naar is. Nienke geeft aan dat het alleen het vijfde was vorig jaar dat hiernaar
vroeg.
Liesbeth zegt dat dit voor de jeugd wel heel netjes is.
Imre zou niet veel slapende honden wakker maken. Als mensen problemen hebben dan weten ze dat
wel te regelen. Dat er door corona niet gekorfbald is, betekent niet dat we een verplichting hebben
om korting te geven.
Nienke vindt dat omdat we winst maken we de mogelijkheid moeten aanbieden.
Liesbeth vindt dat we het wel moeten zeggen. Als je deze regeling wil doen moet je dat promoten.
Liesbet Aué zegt dat als je geen korting vraagt er meer geld is voor de begroting.
De vergadering besluit dat er 25% korting gevraagd kan worden op de contributie. Voor de
volgende contributieïnning.
11.Begroting 2021-22
Nienke geeft aan dat de begroting op 1000 euro positief na sluitend is. Er komt een reservering van
25% van de contributie voor de begroting.
De begroting is redelijk gelijk aan vorig jaar.
Begroting wordt vastgesteld door de vergadering.
12.Rondvraag

Marja vraagt of als Swift zich opheft de kantine dan naar PST gaat. Sander geeft aan dat dat
afgedekt is met de notaris.
13.Sluiting

