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Voorwoord van de voorzitter
Trots! Dat is het eerste woord dat mij te binnen schoot toen ik begon om dit voorwoord van
het seizoen 2020/20021 te schrijven.
In dit bijzonder moeilijke jaar hebben wij met elkaar zoveel weten te bereiken. Zwaluwen heeft
laten zien een echte vereniging te zijn en de saamhorigheid is nog niet eerder zo groot
geweest op de club. Vanaf de eerste persconferentie van de Minister President hebben wij
gekeken naar alles wat “wel” mogelijk was en hebben alle vrijwilligers op de club de schouders
eronder gezet.
Deze vrijwilligers tezamen met onze leden, sponsoren en maatschappelijke partners zijn de
kurk waar onze vereniging op drijft. Er is alles aan gedaan om iedereen perspectief te blijven
bieden en dat was uitdagend. Niet trainen, geen wedstrijden, geen sociale verbinding, lege
kantine, lege kleedkamers en een ongekende afstand van elkaar. Een gemis dat zo groot was,
maar wat ons ook sterker heeft gemaakt en waar wij ons doorheen hebben geslagen.
Uiteraard had ook onze vereniging het lastig en was er bezorgdheid over haar continuïteit op
korte en middellange termijn. Een goede start voor het komende seizoen 2021/2022 is alles
bepalend voor de toekomst. Hoe behouden wij onze leden? Willen onze sponsoren blijven?
Kunnen wij onze maatschappelijke rol in de wijk blijven vervullen? Hoe maken wij het
aantrekkelijk om lid te blijven en worden van zwaluwen? Hoe kunnen wij nog meer vrijwilligers
aantrekken? En dit is slechts een greep uit de vraagstukken waar wij ons als vereniging mee
bezig hielden.
Terugkijkend op het afgelopen seizoen kan ik zeggen dat wij dit fantastisch hebben gedaan
met elkaar. De weg die wij zijn ingeslagen om weer een ‘echte en hechte vereniging’ te worden
zijn wij blijven volgen en daarnaast hebben wij onze maatschappelijke rol verder uit kunnen
breiden. Dat wij zowel Gemeentewinnaar, Provinciewinnaar als finalist waren in de verkiezing
‘Club van het Jaar 2021’ heeft bevestigd dat wij op de goede weg zijn.
En dat alles hebben wij te danken aan jullie! Niet voor niets is onze lijfspreuk:
“Samen bereik je meer dan alleen”

Dank jullie wel!

Lex Boers - Voorzitter v.v. Zwaluwen
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1.

Verslag van het bestuur

In dit verslag van het bestuur van v.v. Zwaluwen gaan wij dieper in op de activiteiten van het
afgelopen seizoen 2020/2021. Het uitgangspunt is dit keer meer dan alleen het beleidsplan
van het voorafgaande jaar. Dit omdat Corona ons continue voor urgente andere uitdagingen
stelde. Het blijft wel een logische voortzetting van het voorafgaande jaar waarbij in de basis
de beleidsuitgangspunten niet zijn veranderd:
•
•
•

Zwaluwen is DE club van Vlaardingen Holy;
Iedereen is welkom en levert een bijdrage;
Plezier en gezelligheid staan voorop.

Zwaluwen heeft een vernieuwingstraject in gang gezet, waarbij extra aandacht voor de jeugd,
maatschappelijke betrokkenheid en de inzet van vrijwilligers speerpunten zijn. De
belangrijkste taak van het bestuur is om het ingezette beleid verder uit te werken. Vorig
seizoen lieten de leden in een enquête duidelijk weten welke kant het in de toekomst uit moet.
Meer aandacht voor de jeugd was de belangrijkste uitkomst. Terugkijkend op dit zojuist
afgesloten seizoen kunnen wij stellen dat dit gelukt is.
Corona heeft ervoor gezorgd dat enkele vrijwilligers even een stapje terug hebben gezet, maar
tegelijkertijd zien wij ook dat veel nieuwe mensen de handschoen hebben opgepakt. Het
gevoel om met elkaar de kar te trekken is groot. Ik hoop ook dat wij dit blijven uitstralen als
club. Waar mogelijk werden de activiteiten op maatschappelijk gebied uitgebreid. Wij zijn het
buurthuis van de wijk Vlaardingen-Holy en willen meer zijn dan alleen een voetbalvereniging.

1.2

Activiteiten

Onze vereniging werd in het seizoen 2020/2021 geconfronteerd met de gevolgen van de
Coronapandemie. Wij zijn niet stil blijven zitten en direct actief aan de slag gegaan om onze
rol te blijven vervullen. Een lastige taak, zeker om dit alles op een veilige manier te doen.
Onderstaand zullen wij kort een aantal van deze activiteiten weergeven. Gezien de enorme
hoeveelheid hebben wij een selectie gemaakt.

1.2.1 de Zwaluwen Zomerspelen 2020
Om het seizoen 2020/2021 goed te beginnen werden woensdag 5 augustus de zogeheten
Zomerspelen georganiseerd. Mede met de financiële ondersteuning van het Fonds Schiedam
Vlaardingen en de vele vrijwilligers was er een mooie dag opgezet waarbij iedereen (ook nietleden) in de leeftijd van 3 tot 12 jaar op onze vereniging welkom was. Meer dan 150
enthousiaste kinderen waren aanwezig deze dag, om te leren tijdens de Sparta Rotterdam
Masterclass On Tour én te genieten van sportactiviteiten zoals tafelvoetbal, tafeltennis, darten,
poolen en meer. Als afsluiter hebben de kinderen genoten van een BBQ, waarna er uiteraard
nog even tegen een balletje werd getrapt. Eén groot feest!

1.2.2 de start van een nieuw seizoen 2020/2021
Na de zomervakantie werd het seizoen 2020/2021 met nieuw enthousiasme gestart. Er waren
nog extra maatregelen van toepassing, maar het leek erop dat het nieuwe seizoen beter zou
worden dan het einde van het vorige seizoen. De trainingen werden weer opgepakt, zowel
voor de jeugd als de senioren en de kantine was onder strikte RIVM voorwaarden weer open.
Vanaf zaterdag 5 september 2020 konden er zelfs eindelijk weer competitiewedstrijden
worden gespeeld. Vanwege de aangescherpte Corona maatregelen moesten looproutes
worden uitgezet, worden geborgd dat er niet meer dan 250 toeschouwers ons complex
aanwezig zouden zijn en meer. Ook nu werden weer extra vrijwilligers gevonden om deze
verantwoordelijkheden in te vullen. Echter Corona was nog niet weg en ook Zwaluwen kreeg
al snel te maken met de tweede golf. Er waren positieve Corona gevallen bij zowel Zwaluwen
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elftallen als tegenstanders, waardoor meer en meer wedstrijden werden afgelast. Al snel bleek
dat het wederom een ‘Coronaseizoen’ zou worden.

1.2.3 De tweede Coronagolf
Op 29 september 2020 werd de kantine gesloten. Onder strenge voorwaarden mocht er wel
gesport blijven worden, echter het complex was alleen toegankelijk voor spelers en staf;
toeschouwers waren niet langer welkom. Dit hield ook in dat ouders/verzorgers hun kinderen
aan de poort moesten afgeven en de trainers en leiders het vanaf daar overnamen. Op 13
oktober 2020 werd het amateurvoetbal stilgelegd. Gelukkig kon de jeugd tot 18 jaar wel
blijven trainen. De kantine bleef gesloten en ook van de kleedkamers mocht niet meer gebruik
gemaakt worden. Sinds 13 oktober werd er geen enkele wedstrijd gespeeld; slechts de jeugd
kon door blijven trainen. Wat kun je als voetbalvereniging doen om binnen alle beperkingen
de vereniging enigszins levend te houden? Het antwoord; onze rol pakken en continu doen
wat wel mogelijk was.

1.2.4 Continu organiseren van diverse activiteiten voor de leden
➢
➢
➢

➢

➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

Een aantal vrijwilligers en bestuursleden hebben tijdens de lockdown hard gewerkt om
de kantine een make-over te geven en deze meer Zwaluwen sfeer te geven. Het
resultaat is een prachtige kantine in onze eigen kleuren.
In september 2020 werd de Grote Clubactie gestart! Er werd actief aan deelgenomen
en de stand kwam uit op €1.741,60.
Zwaluwen doet mee aan de Rabo ClubSupport actie, waarbij wij een waarde cheque
ontvangen o.b.v. het aantal stemmen. Met het geld dat is opgehaald gaan wij een mooie
speeltuin maken voor de allerkleinste kinderen, die bij hun broer, zus, papa of mama
komen kijken! Maar natuurlijk ook voor onze Mini Stars, die na hun training gezellig
nog even kunnen blijven spelen op de club. Dankzij de Rabo ClubSupport actie en al
jullie stemmen werd er maar liefst €1.822,62 bijgedragen!
Voor de jeugd t/m 17 jaar werden naast de trainingen iedere zaterdag onderlinge
wedstrijden georganiseerd. De opkomst bij zowel trainingen als de onderlinge
wedstrijden was al die tijd enorm hoog. Soms probeerden wij met wat extra
‘aankleding’ als een hapje en drankje de zaterdagen wat specialer te maken. Zo werd
op 28 november 2020 het grote A&M Jeugd Mixtoernooi georganiseerd met ruim 200
deelnemers.
De voorzitter en secretaris gingen persoonlijk op bezoek bij onze jubilarissen. Op een
gepaste 1,5 meter afstand bezochten zij maar liefst 255 jaar lidmaatschap op 1 dag!
De Golden Sports 55+ training startte weer in groepjes van vier.
Donatie van kantinevoorraad aan de Voedselbank namens de A-selectie.
Ook in 2020 kon men weer aan de Zwaluwenlaan terecht voor oliebollen! De oliebollen
zijn, zoals ieder jaar, beschikbaar gesteld door Meesterbakker Voskamp en waren ook
dit jaar helemaal uitverkocht.
In december is er hoog bezoek aan de Zwaluwenlaan. Tijdens de training werden de
ruim 40 Zwaluwen Mini Stars verrast door de komst van Sint en zijn Pieten.
Ursula Scholman is uitgeroepen tot vrijwilligster van het jaar.
Veel jongens en meiden in Liberia moeten nog steeds op hun blote voeten voetballen
en dat kan natuurlijk niet meer anno 2021. Er werd een mooie hoeveelheid kleding
opgehaald welke beschikbaar is gesteld aan Liberia.
Er is een speciale valentijnskaart naar al onze sponsoren en senioren leden verzonden.
Zwaluwen is een sportieve samenwerking aangegaan met Voetbalschool Control van
Jesse Huyser.
Organisatie van een Online voetbalquiz voor alle senioren.
In maart 2021 was het Da Vinci Laboratory Solutions Jeugd Mixtoernooi, met meer dan
175 aanmeldingen.
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De eerste Mini Stars stromen door naar JO-7! De kleinste jongens en meiden van 3 tot
5 jaar maken bij de Mini Stars op een leuke en speelse manier kennis met het voetbal.
Dit jaar konden de eerste Mini Stars doorstromen naar JO-7 en dit leverde meteen twee
teams op met ook nog eens twee echte Zwaluwen trainers.
In navolging van de succesvolle Jeugd Mixtoernooien organiseerden wij in april 2021
een Mixtoernooi voor onze dames en heren leden in de leeftijd t/m 26 jaar. Geheel
conform RIVM richtlijnen.
Zwaluwen verwelkomt Zuiver Yoga op zijn terrein, met een pop-up Yoga tent.
Overeenkomst met het Vlaardingse bedrijf TeamWearConcept (Masita) als nieuwe
kledingleverancier voor v.v. Zwaluwen.
Tijdens Pasen waren er bijzondere gasten aan de Zwaluwenlaan! De Mini Stars werden
verrast met heerlijke eitjes van onze eigen Zwaluwen Paashazen.
De Regio Cup ging van start in juni 2021. Zo mocht JO-7 voor het eerst tegen een
andere club spelen.
Contributie van spelende senioren structureel verlaagd met € 30,- (onder voorbehoud
goedkeuring ledenraad).
De meidenafdeling Zwaluwen blijft groeien.
Jeugdteams maken zich op voor het nieuwe seizoen. De voorbereidingen voor het
nieuwe seizoen zijn in volle gang en de teams in zowel de onder- als middenbouw
krijgen langzaamaan vorm.
Na lang wachten was het dan eindelijk zover! Onze senioren leden mogen weer
onderling wedstrijden spelen en het terras van onze kantine werd geopend. Op
zaterdag 10 juli was er de slotdag, met als afsluiting van het seizoen 2020/2021 het
Senioren Mixtoernooi. Op deze manier konden wij het seizoen toch nog feestelijk
afsluiten.

Bovenstaande is een opsomming van de vele activiteiten welke ondernomen zijn. Deze acties
zijn ondernomen, zelfs nog naast de doorlopende activiteiten welke georganiseerd werden.

1.2.5 De Stamppot dag
Zwaluwen zet zich in voor de ouderen in de wijk. Omdat het voor iedereen een lastige tijd was,
staken onze vrijwilligers de handen wederom uit de mouwen voor wat extra saamhorigheid.
Om de ouderen en eenzamen in onze wijk een hart onder de riem te steken riep Zwaluwen de
woensdag uit tot stamppot dag! Vanaf woensdag 18 november kon men iedere week voor
slechts €3,- een stamppot afhalen aan de Zwaluwenlaan. Veel buurtbewoners hebben genoten
van een heerlijke maaltijd! Een initiatief dat ook volgend seizoen voortgezet zal worden.

1.2.6 Communicatie
Wij besteden juist in deze periode veel aandacht aan de communicatie richting en met onze
leden. Minimaal 1x per maand werd een nieuwsbrief naar alle leden gestuurd over de huidige
stand van zaken en de activiteiten die er spelen rondom Zwaluwen. Daarnaast waren wij actief
op de sociale media door zoveel mogelijk verslag te doen van alle activiteiten. Wij merken dat
dit voor een aantal leden een belangrijke motivatie is om zich aan te melden als vrijwilliger en
dat het onze vereniging veel goodwill oplevert, zowel bij onze leden als daarbuiten
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1.2.7 De A-selectie
Zwaluwen zet in op behoud spelers & staf A-selectie. In 2020 begon Zwaluwen met een bijna
geheel nieuwe staf en spelersgroep. Deze groep bestaat uit een aantal nieuwe gezichten en
een aantal spelers die weer terugkeerden op het Zwaluwennest. Zwaluwen is tevreden over de
kwaliteit van de groep en hoe deze zich manifesteert als onderdeel van de vereniging. Om de
ingezette koers te handhaven werd dan ook gestreefd naar het behoud van onze
selectiespelers.
Resultaat is dat maar liefst 17 spelers ook in seizoen 2021/2022 in het zwart-witte shirt
spelen: Adair Veiga Lopes, Jazzy Adams, Pjotr Jongste, Emmanuel Ennin, Etson Galong, Stefano
Goncalves, Kelvin Groen, Manasse Labid, Lonny Mendes, Sizilindo Mendes Da Silva, Jim van
Oeveren, Sem van Prooijen, Noah Deekman, Yasin Mezlum, Adnan Bajic, Sem Oomen, Sander
Barragan en Mauro Kloppert. Vanuit het tweede elftal schuift Mo Lamsiah door.
Daarnaast is Zwaluwen versterkt met de volgende spelers: Boy de Jong, Mark van Es, Shayron
Curiel, Gabriel Belchior en Ellery Klaris.
Naast hoofdtrainer Henk de Zeeuw, met een tweejarig contract al langer aan de club
verbonden, hebben ook assistent-trainers Dennis van der Waal en Stefan Bosdijk laten weten
volgend seizoen bij Zwaluwen te blijven. Ook elftalleider/materiaalverzorger Eelco Burgers
blijft.
Nieuw in de staf zijn; keeperstrainer Stefan van de Water, teammanager Annemiek Brandsma
en verzorgster Sanne Heuvelman.
De doelstelling van 50% spelers vanuit een v.v. Zwaluwen achtergrond is gehaald voor het
seizoen 20/21. In het seizoen 21/22 wordt het waarschijnlijk 48%. De doelstelling van 75% is
op korte termijn op hoofdklasse niveau niet haalbaar. De 50% kan komende jaren gehandhaafd
worden waarna over 3 tot 5 jaar naar verwachting veel doorstroming uit huidige eigen jeugd
volgt waarbij het % eigen opleiding weer zal stijgen.

1.2.8 Onze sponsoren
Onze vaste sponsoren willen wij enorm bedanken met hun onvoorwaardelijke steun het
afgelopen seizoen. Ondanks het gegeven dat de mogelijkheden voor v.v. Zwaluwen om
activiteiten te ontplooien voor haar sponseren zeer gelimiteerd was bleven de meeste
sponsoren ons trouw en konden wij zelfs enkele nieuwe sponsoren verwelkomen. Dit is een
fantastisch resultaat, want deze crisis treft uiteraard ook velen van hen. Middels persoonlijke
aandacht, online communicatie en enkele acties werd er alles aan gedaan om met sponsoren
in contact te blijven. Zo is in oktober 2020 aan alle sponsoren een klein presentje verstuurd
om hen te bedanken voor de steun. Daarnaast is er op Valentijnsdag een kaart gestuurd om
aan te geven dat wij hen niet vergeten zijn en hun steun waarderen.
In totaal zijn er het afgelopen seizoen 8 sponsoren vertrokken en wij willen hen nogmaals
bedanken voor hun steun in alle voorgaande jaren. Het goede nieuws is dat wij daar tegenover
14 nieuwe sponsoren mochten verwelkomen. Enkele sponsoren die terug kwamen op het nest,
maar ook een mooie lijst nieuwe sponsoren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stefan Geldof (vrienden van);
Zonnepanelen Vlaardingen;
Installatiebedrijf van der Kolk & Koning;
van Dijk Mannenmode;
LIFE Personal Training;
DON opleidingen;
Zuiver Yoga;
NIKKI;
The Coffee Factory;
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10. van Rij Schilderwerken;
11. Louman;
12. Arthur Kuijper (vrienden van);
13. REVVI;
14. WEKONEKT.
Met WEKONEKT verwelkomen wij onze nieuwe hoofdsponsor. WEKONEKT gelooft namelijk
enorm in de maatschappelijke betrokkenheid van onze vereniging en dat was voor hen
aanleiding om zich aan onze club te binden.

1.2.9 Club van het jaar
Zwaluwen is door o.a. het NOC*NSF, AD.nl en Rabobank uitgeroepen tot Club van het jaar
2021 in Vlaardingen! Maar dat niet alleen....Zwaluwen is ook DE Club Van Het Jaar van heel
Zuid-Holland! Nadat de club eerder werd uitgeroepen tot zowel Gemeente- als
Provinciewinnaar, wist Zwaluwen ook de vakjury van het NOC*NSF te overtuigen. Met nog 3
andere clubs mocht Zwaluwen zich op 9 juni presenteren aan de hoofdjury welke bestond uit
onder meer Erben Wennemars en Typhoon. Een mooie gedeelde 2e plaats was uiteindelijk het
fantastische resultaat.
Wat zijn wij ontzettend trots dat wij in de finale mochten staan van de Club van het jaar
verkiezing 2021! De waardering van o.a. het NOC*NSF doet ons enorm goed. Zij prijzen onze
maatschappelijke betrokkenheid en de veerkracht van onze vereniging. Het afgelopen jaar was
een bewogen jaar, maar wat hebben wij met elkaar laten zien dan je samen meer bereikt dan
alleen. Wij zijn trots op al die vrijwilligers die zich inzetten voor onze mooie club! Deze
waardering is voor jullie.

1.2.10 Belangrijke meetpunten
Omschrijving
Aantal leden (eind seizoen)
Aantal teams
Resultaat

2019/2020

2020/2021

Delta

725

791

+9,1%

40

43

+1,1%

-/-€5k

+€45k

€50k
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2.

Toekomst

In dit deel van het jaarverslag beschrijven wij onze verwachtingen voor het aankomend
seizoen. Hiermee houden wij rekening met het beleidsplan dat in 2019/2020 is opgesteld en
welke een leidraad is voor de club in de toekomst.

2.1

Beleidsplan

Ook in het afgelopen Coronajaar stond, waar mogelijk, het beleidsplan centraal in de
uitvoering van het beleid. Dat dit niet altijd éénvoudig was, daar Corona een zeer groot deel
van de activiteiten besloeg, is een feit. Wel is er voortgang gemaakt en waar nodig zijn de
beleidspunten aangescherpt dan wel aangepast op basis van voortschrijdend inzicht.
Zo was één van de beleidspunten: “Het mini-voetbal (leeftijd 4 t/m 6) zal in 2020 nieuw leven
worden ingeblazen”. Wij kunnen stellen dat onder de impulsen van ouders en leden dit zeer
goed gelukt is het afgelopen jaar, waarbij het aantal mini-leden van nul naar rond de 50 is
gegaan.
Ook tijdens het seizoen 2021/2022 zal het beleidsplan centraal staan als leidraad naar de
toekomst toe.

2.2

Activiteiten seizoen 2021/2022

Onderstaand een korte toelichting van de geplande activiteiten voor komend seizoen. Bij al
deze activiteiten houden wij vast aan het uitganspunt dat wij een vereniging zijn voor alle
leden en waar iedereen zich thuis voelt.

2.2.1 Uitrollen reglementen
Voor het seizoen 2021/2022 zullen de leden geïnformeerd worden over gedragsregels
(normen en waarden) zoals de club deze hanteert. Respect voor elkaar en inclusiviteit zijn van
groot belang. v.v. Zwaluwen, als ook de KNVB, staat voor voetbal dat mensen trots maakt en
voetbalplezier geeft: voetbal om van te houden, van en voor iedereen. Of je nou zelf voetbalt,
of graag naar voetbal kijkt: alle voetbalfans – van jong tot oud – willen op een veilige en leuke
manier kunnen laten genieten van de grootste sport van Nederland. Voetbal is een sport voor
iedereen, waardoor leden zich verbonden kunnen voelen. Dat gaat alleen niet vanzelf. In de
huidige maatschappij met veel verschillende culturele invloeden zijn we soms opnieuw op
zoek zijn naar onze gemeenschappelijke waarden en normen. Ditzelfde speelt binnen onze
voetbalvereniging met een afspiegeling van de bevolking. Zoals elke club heeft ook Zwaluwen
zijn eigen cultuur met eigen normen en waarden. Deze zijn te vinden op onze website als ook
de bijhorende reglementen.
Deze reglementen zijn niet vrijblijvend en zullen door het kader van v.v. Zwaluwen bewaakt
worden. Kortom, de grenzen van het toelaatbare worden bewaakt. Grensoverschrijdend
onordelijk gedrag, discriminatie en racisme worden direct bestraft. Als incidenten bij ons
gemeld worden dan wordt dit altijd geregistreerd. Het is vervolgens aan het bestuur om te
bepalen welke maatregelen getroffen zullen worden.
Wij roepen iedereen op om incidenten op en rondom het voetbalveld bij ons te melden.
Hiervoor kunnen jullie direct naar het bestuur, dan wel naar een van onze
vertrouwenspersonen. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat niet te tolereren incidenten
van onze vereniging en van ons voetbalveld verdwijnen.

2.2.2 Zwaluwen steekt gehele jeugdafdeling in het nieuw!
Vanaf het seizoen 2021-2022 zullen de jeugdleden aan de Zwaluwenlaan er piekfijn bijlopen.
De gehele Zwaluwen jeugd t/m O-19 krijgt namelijk een compleet nieuwe outfit van de club.
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In samenwerking met onze nieuwe kledingleverancier, TeamwearConcept Vlaardingen, gaan
wij zorgen dat alle jeugdelftallen een eigen kledingtas krijgen met daarin nieuwe Masita
tenues. Deze bestaan uit Zwaluwen wedstrijdshirt, broekje en kousen en worden voorzien van
een sponsorbedrukking. Een fantastische ontwikkeling, waar de club enorm trots op is. De
kleding is en blijft eigendom van de club. Hierover zullen de leden voor aanvang van het
seizoen worden geïnformeerd. Het ‘Kledingreglement’ is ook terug te lezen zijn op onze
website.

2.2.3 Uitrollen kledingplan
Vanaf het seizoen 2021-2022 zullen alle jeugdteams, vanuit de samenwerking met
TeamWearConcept tenues verkrijgen inclusief sponsoring. Voor uitgifte zal dit beleid
gecommuniceerd worden aan alle betrokkenen en is ook terug te lezen op onze website.
Kleding is voor ouders een grote kostenpost: kinderen hebben gemiddeld 1 keer per 1 à 1,5
jaar een compleet nieuw tenue nodig. Sporten moet voor kinderen ook leuk en zorgeloos zijn,
zonder dat ze gepest worden of zich onveilig voelen. Uit onderzoek blijkt dat verkeerde
kleding door 40% van de jongeren die gepest worden, genoemd wordt als de belangrijkste
reden van het pesten. Om dat te voorkomen willen wij, naast de zaken die zullen worden
beschreven in de reglementen, het seizoen 2021/2022 alle jeugdleden gratis voorzien van een
nieuwe tenue (shirt, sokken en broekje). De kosten van een tenue komen daarmee te vervallen,
waardoor het voor bestaande jeugdleden aantrekkelijker wordt om lid te blijven c.q. het
aantrekkelijker wordt om lid te worden.
Het aanbieden van de kleding aan de jeugdleden wordt in nauwe samenwerking gedaan met
onze trouwe sponsoren. Wij bieden hun (om niet) aan hun naam en logo op de shirts van
verschillende elftallen te vermelden. Daarmee verhogen wij niet alleen hun zichtbaarheid
binnen de vereniging maar ook de betrokkenheid bij de jeugd en daarmee de maatschappelijke
waarde van hun sponsoring.

2.2.4 Ondersteuning van trainers, elftalleiders, scheidsrechters en andere
vrijwilligers
Trainers, elftalleiders, scheidsrechters en alle andere vrijwilligers zijn onmisbare schakels voor
het ‘runnen’ van een voetbalvereniging. Wij willen het voor onze leden aantrekkelijk maken
om zich beschikbaar te stellen voor deze functies. Bijv. door het behalen van
trainersdiploma’s, het volgen van een scheidsrechtercursus of het bieden van een sociale
functie. Wij zijn ervan overtuigd dat je op deze manier de (jeugd)leden beter kan begeleiden
in overeenstemming met de normen en waarden die wij als vereniging nastreven. Maar ook
dat je hiermee laat zien dat je deze vrijwilligers serieus neemt en daarmee de
verenigingsstructuur versterkt. Kwaliteit bindt vrijwilligers. Om deze kwaliteit te borgen is er
een vrijwilligers opleidingsplan in de maak. Uitgangspunt hiervan is binden en boeien.
Ook zullen onze jeugdtrainers KNVB cursussen gaan volgen om de kwaliteit van de trainingen
van onze jeugd verder te verhogen. Het gaat hierbij om de vrijwilliger als “de” toegevoegde
waarde binnen de vereniging. Op dit moment hebben wij als vereniging, met 800 leden, ruim
135 vrijwilligers. Zij zijn de kurk waarop de vereniging drijft. Wij vinden het belangrijk dat juist
deze groep goed geholpen wordt.

2.2.5 Overige diverse activiteiten
Onze sociaal maatschappelijke activiteiten en verantwoordelijkheid lichten wij toe in hoofdstuk
3. Daarnaast staan er voor het komende seizoen ook weer diverse activiteiten op de planning.
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3. Onze sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid
Zwaluwen is meer dan voetbal en daarom vinden wij onze sociaal maatschappelijk rol in de
wijk zo belangrijk. Onderstaand een beschrijving van deze rol.

3.1 Begeleiding leden & mensen met sociale achterstand
Bestuursleden en sectieleiders hebben een verantwoordelijkheid in het begeleiden van
kinderen met een sociale achterstand. Wij hebben inmiddels ervaren wat extra aandacht (een
maandelijks gesprek van een bestuurslid met een aantal leden die sociaal ongewenst gedrag
vertonen) oplevert. Trainers en elftalleiders krijgen speciale instructies hoe ze eenzame
kinderen kunnen signaleren en op welke wijze zij deze vervolgens meer in de groep kunnen
betrekken. Wij proberen aansluiting te vinden bij bestaande initiatieven van bijvoorbeeld de
KNVB, ViB (Vlaardingen in Beweging), het onderwijs en andere sporten gericht op instructie
van trainers om signalen van bijzonder gedrag op te pikken. Wij creëren een sfeer waar
iedereen zich veilig voelt.
Op ons complex zijn er continu mensen aanwezig, aangestuurd door onze
verenigingsmanager. Het gaat erom dat iedereen in perfecte harmonie zijn hobby kan
uitoefenen en dat ons terrein openstaat voor jong en oud. In een veilige omgeving durven
mensen, spelers en begeleiders zichzelf te zijn, uit te komen voor hun mening, fouten te
maken, creatief te zijn, feedback te geven, uit te blinken en uitdagingen aan te gaan. In een
veilige omgeving voelt iedereen zich thuis en krijgt een ieder de ruimte om zich te
ontwikkelen. Dit is zeker bij Zwaluwen het geval! Om dit te waarborgen zijn er twee
vertrouwenspersonen aangesteld met een passende opleiding en werkomgeving.

3.2 Maatschappelijke stages
Regelmatig worden wij benaderd door studenten van VMBO tot HBO om bij ons stage te lopen.
Via ons bestuurslid vrijwilligers verloopt de aanvraag en kijken wij of we een zinvolle
stageplaats kunnen bieden. Met name de leerling vanuit het VMBO heeft moeite met het
zoeken en vinden van een stageplek en die worden door Zwaluwen geholpen. Onze
verenigingsmanager is er dagelijks, dat maakt dat wij leerlingen adequaat kunnen begeleiden
in hun opdrachten. Vaak zijn die van administratieve aard, maar ook voor andere opdrachten
zijn er voldoende taken binnen de dagelijkse werkzaamheden waar de leerlingen hun
vaardigheden kunnen ontwikkelen. Studenten van het HBO melden zich afgelopen seizoen ook
vaak en wij bemiddelen hen dan naar bedrijven die wij binnen ons sponsornetwerk hebben.

3.3 Zwaluwen als buurthuis van de wijk
De buurthuizen in onze omgeving zijn de afgelopen jaren verdwenen. Deze functie vullen wij
nu gedeeltelijk in. Voor de ouderen worden door onze vrijwilligers en/of in samenwerking met
andere organisaties bijvoorbeeld bingo, rummikub, koersbal, koffie- en theemiddagen en
klaverjas- en bridgetoernooien georganiseerd. Ook proberen wij de ouderen te blijven
activeren met verschillende sportprogramma’s zoals walking-football, georganiseerd door
Zwaluwen zelf, en ‘ouderen in beweging’, in samenwerking met Fernhout fysiotherapeuten.
Dat dit succesvol is blijkt wel uit de indrukwekkende lijst van activiteiten welke, naast
voetballen, nu plaatsvinden op onze accommodatie.
Ook wordt onze vergaderzaal regelmatig gebruikt door het wijkteam
en
bewonersverenigingen. In 2020 was er zelfs tijdelijk plaats voor het koor Glorious Touch.
Geheel Coronaproof maakten zij gebruik van onze tribune om op deze manier toch te kunnen
repeteren. Super om dit voor elkaar te kunnen en mogen doen. Zwaluwen is door dit alles een
belangrijke ontmoetingsplaats in de wijk.
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