
 
 
Verslag Algemene Leden Vergadering  
 
30 november 2020 
Online vergadering via Teams 

 
Mka:  
Online aanwezig: 27 leden, incl. bestuur, zijn aanwezig bij de vergadering via Teams 
 

1. Welkom en vaststellen van deze agenda 
Alex van der Vosse heet iedereen welkom op deze online Algemene Leden Vergadering 
in deze bijzondere tijd. Het kost een beetje tijd om alles goed te laten werken. Er 
komen geen aanvullingen op de agenda, dus vastgesteld. Alex neemt even kort de 
“spelregels” door om technisch goed te kunnen vergaderen. 
 

2. Verslag ALV 15 april 2019 
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld 
 

3. Verenigingszaken/ Bestuurlijke zaken 
- benoeming nieuwe bestuursleden 
Voorstel om Jur Oosterhof, Helko van leusen, Jos Eikenaar, Martin Veldwijk en Irma 
Smit te benoemen als bestuursleden van Be Quick’28. Er zijn geen bezwaren en worden 
genoemde Be Quickers bestuurslid. Alex licht het organogram toe. De opzet wordt nog 
verder uitgewerkt. 
 
- aangescherpt vrijwilligersbeleid  
De corona tijd heeft er wel voor gezorgd dat er een aantal vrijwilligerswerktaken beter 
ingericht kon worden. Bijvoorbeeld de toegangscontrole sportpark. Zie verder opzet 
zoals beschreven in de presentatie. De vrijwilligersbijdrage zal op termijn verdwijnen. 
Nog even voortduren. Het gebruik van de app is niet goed van de grond gekomen. 
Persoonlijk aanspreken werkt veel beter is gebleken. Voor de lockdown werkte dit 
goed. Wedstrijden fluiten? Incidenteel niet. Wel structurele inzet als vrijwilligerswerk. 
 

4. Financieel 
- liquiditeitsbegroting 2020-2021 
Jan de Gunst licht de liquiditeitsbegroting toe en geeft aan dat er op termijn wel 
problemen ontstaan in de maand juni 2021. Wij zijn afhankelijk van de 
coronamaatregelen. Bij opening van het clubhuis kan de schade worden beperkt. BQ’28 
heeft alle mogelijk regelingen aangesproken en ook toegewezen gekregen. Het bestuur 
beraadt zich over hoe we het verlies het beste kunnen opvangen. “Aan welke knoppen” 
kunnen we nog draaien. Kosten beperken en extra inkomsten genereren. 
Irma noemt een sponsorloop op de voetbalschool wat geld heeft opgeleverd. De 
zorgen worden door alle clubs in Zwolle gedeeld en de voorzitters gaan 
gemeenschappelijk een signaal afgeven naar de gemeente Zwolle. Wij zijn niet uniek in 
deze situatie. Het belang is groot. Alex zoekt even uit over op provinciaal niveau iets te 
regelen is. De KNVB is ook actief om zaken op te pakken.  
 

5. Algemene ontwikkelingen en actuele zaken 
Alex spreekt dat we trots mogen zijn op Be Quick’28. Veel dingen gaan “gewoon” door 
of worden opgepakt. Ondanks alles is het een compliment aan ons allen dat er nog van 
alles binnen de vereniging gebeurt. In de presentatie staan verschillende voorbeelden 
van Be Quick’28 in de media. Zie ook de lijst in de presentatie. De keuze voor kunstgras 
is op basis van praktische redenen gemaakt. Kunstgras is meer in te zetten bij onze 



clubgrootte voor trainings- en wedstrijdmogelijkheden. 
Ledenaantal stijgt en dat is een goed teken. De leden komen verspreid uit Zwolle. Ten 
opzichte van de landelijke tendens groeit Be Quick’28. 
Terugloop jeugd onder 8 en onder 14? Beeld is enigszins vertekend omdat we zijn 
gestart met O14. De ontwikkeling Voetbalschool gaat de goede kant op. We 
verwachten hier verbetering in de aantallen. 
Samenwerking PEC. Zie presentatie voor de uitgangspunten. Hoe bewaken we onze 
eigen identiteit op ons sportpark. Het bestuur heeft hier wel ogen voor. Er zijn wel 
afspraken gemaakt in de coronatijd. Het sportpark en kantine worden overdag ook veel 
gebruikt.  
 

6. Presentatie meerjarenplan 
Zie ook presentatie. Alex licht het plan toe. Leden worden uitgenodigd om inbreng. 
De swat analyse wordt op verzoek verspreid onder de leden. 
Be Quick’28 wil er voor prestatieve en recreatieve leden zijn. “De club van en voor 
iedereen.” 
 

7. Rondvraag 
- Daniëlle vr 1: Schoonmaak kleedkamers? Hier lopen gesprekken over. Er zijn wel 
ontwikkelingen te melden. De leeftijd van onze accommodatie vraagt om een 
meerjarenonderhoudsplanning. Hierover is nog overleg met de gemeente gepland. We 
zijn gedeeld eigenaar van de accommodatie. Elkaar aanspreken is gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid. Reiskosten speelsters? Wordt teruggekoppeld door Martin 
Veldwijk.  
- Frank Bergen: contract met Craft loopt nog even door. De vervanging van kleding zal 
mogelijkerwijs worden uitgesteld. Bijbestellen kan via de kledingcommissie. 
- Lammert Bosch: geluidsboxen in de kantine. Niet wenselijk, wij spreken elkaar hierop 
aan! In de kantine gaan we dit verbieden. 
- Daniëlle: afspraken wat er bij bardiensten is toegestaan. Hier zijn regels voor. De 
kantinebeheerders worden gevraagd deze door te nemen. 
- Jan Lok: aantal deelnemers ALV tov vorige keer? Dat is vergelijkbaar. Wel andere 
gezichten. 
 
Alex bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en hoopt iedereen weer snel te 
ontmoeten op het sportpark om weer samen van het voetbalspelletje te genieten. 

 
Sluiting 20.38 uur 
 
 
 


