
 

 

BELEIDSPLAN 2020/ Bestuursverslag 2019/2020 

Doelstellingen en realisatie 

De doelstellingen van de Zwaluwen Jeugd Actie (ZJA) zijn als volgt: 

- Verhogen van de naamsbekendheid van de actie met name onder de KNVB amateur-

voetbalverenigingen. 

- Verhogen van de participatiegraad met betrekking tot de inschrijving voor de Zwaluwen 

Jeugdbeker (het door de KNVB georganiseerde bekervoetbal voor de jeugd) 

respectievelijk de Zwaluwen Jeugdreeksen (het door de KNVB georganiseerde 

competitievoetbal tot en met 11 jarige leeftijd). 

- Verhogen van het jaarlijkse resultaat van de Stichting waardoor de afdracht aan de 

beneficianten verder kan toenemen. Onze beneficianten zijn: Prinses Beatrix Spierfonds, 

Spieren voor Spieren en het project “Passend Voetbal” van de KNVB.  

- Stimuleren van de amateur-voetbalverenigingen om het aantal subsidieaanvragen bij de 

Stichting te laten toenemen. Conform onze subsidievoorwaarden kunnen verenigingen 

hiermee maatschappelijke projecten op gebied van samenwerking, voetbalbeleving en 

toegankelijkheid accommodatie voor mensen met een beperking financieren. 

Om deze doelstellingen te realiseren organiseert de ZJA jaarlijks regionale en landelijke 

activiteiten. Tevens worden er incidenteel grote(re) landelijke projecten georganiseerd om extra 

naamsbekendheid te verwerven of om additionele baten te verkrijgen. De belangrijkste bron van 

inkomsten bestaat uit de jaarlijkse afdracht vanuit de KNVB voor de aan de Zwaluwen 

Jeugdbeker en Zwaluwen Jeugdreeksen  deelnemende verenigingen met hun jeugdteams. 

In september 2019 werd de 60e Landelijke Campagnedag georganiseerd bij de Sv ’t Harde in    

’t Harde (gemeente Elburg). Bij dit 12e lustrum was H.K.H. Prinses Beatrix, beschermvrouwe 

van het Prinses Beatrix Spierfonds traditiegetrouw aanwezig. Haar werd een cheque van € 

400.345 overhandigd, zijnde de op dat moment bekend zijnde totale opbrengst van de actie.  

Naar aanleiding van  sterk ondersteunende woorden van H.K.H.  met betrekking tot het 

concrete plan om tot een goede en efficiënte samenwerking van de gezamenlijke spierfondsen 

in Nederland  te komen, heeft het bestuur besloten om aan onze beneficianten Prinses Beatrix 

Spierfonds en Spieren voor Spieren een éénmalige extra dotatie van € 25.000 per organisatie 

te doen om dit plan te ondersteunen. Deze dotaties uit onze reserves werden rechtstreeks ten 

laste van de Reserve als bron van inkomsten geboekt. 

 



 

 

Verder stond het laatste KNVB jeugdbekerweekend in september geheel in teken van de ZJA.  

Extra aandacht in het verslagjaar is wederom besteed aan onze aanwezigheid op internet en de 

sociale media. Onze medewerkster Social Media breidt deze activiteiten voortdurend uit 

inclusief promotie van de uitgereikte subsidie cheques aan amateur-voetbalverenigingen.   

Financieel beleid en financiële resultaten 

De baten in 2019/2020 lagen iets boven de begroting en namen ten opzichte van 2018/2019 

met 9% toe. De afdracht van het KNVB Jeugbekertoernooi groeide van € 370.000 tot  € 

406.000. Deze toename is te verklaren door het effect van de  vanaf 2017/2018 ingevoerde 

uniforme speeldagenkalender, waardoor in principe alle jeugdteams aan de Zwaluwen 

Jeugdbeker kunnen deelnemen. Het effect van een licht dalend aantal jeugdteams werd  

gecompenseerd door de met de KNVB gemaakte gewijzigde afdracht afspraken. Na een 

succesvolle pilot in de KNVB districten West I en II werd door de KNVB besloten om het 

Jeugdbekervoetbal tot 12 jaar te beëindigen en hiervoor in de plaats extra competities in deze 

leeftijdsklassen te organiseren. Met de KNVB werd afgesproken dat de financiële afdracht voor 

deze zogenaamde Zwaluwen Jeugdreeksen ongewijzigd conform het Jeugdbekervoetbal zal 

worden gecontinueerd. 

Het nettoresultaat van de ZJA nam eveneens met 9% toe tot € 378.313 (exclusief uitkeringen 

subsidies en beneficianten). De kosten lagen met  € 31.000 circa 34% lager dan begroot.. 

De totale kosten bedroegen in het verslagjaar circa 7,5% (2028/2019: 9%)  van de 

gerealiseerde baten. 

Aan onze beneficianten en aan subsidies voor de amateurvoetbalverenigingen werd in het 

verslagjaar  € 304.000 (2018/2019: € 295.000) uitgekeerd. Dat is exclusief de genoemde 

éénmalige dotaties van € 50.000 totaal. Het aantal in het verslagjaar ontvangen 

subsidieaanvragen van voetbalverenigingen bedroeg st. 13 (2018/2019: st. 23).  

De baten hebben grotendeels een structureel karakter; de ZJA bestaat reeds ruim 60 jaar en al 

vele jaren loopt de afdracht van het Jeugdbekervoetbal rechtstreeks via de KNVB. Deze baten 

zijn derhalve jaarlijks terugkerend.  

Aangezien de Stichting geen personeel in dienst heeft, en tevens geen relevante langlopende 

contracten heeft afgesloten, is de gevormde continuïteitsreserve   van € 113.000 ruim 

voldoende. Alle middelen van de Stichting worden middels liquiditeiten bij onze bankier 

aangehouden. 

 



 

 

 

Corona 

In het boekjaar 2019/2020 brak vanaf de tweede week in maart de Corona pandemie in alle 

hevigheid uit. Alle competities werden door de KNVB vroegtijdig beëindigd; ook de KNVB 

district bekerfinales werden niet gehouden. Op de financiële resultaten van de Stichting had dit 

verder slechts een beperkt effect. Wel had deze situatie forse impact op het aantal subsidie- 

aanvragen van de amateur-voetbalverenigingen; immers bestuurders van clubs  waren vooral 

bezig financieel het hoofd boven water te houden, terwijl investeringsplannen en ook 

maatschappelijke projecten werden aangehouden.  

Voor de begroting 2020/2021 had het bestuur enkele scenario’s ontwikkeld omdat op dat 

moment nog niet duidelijk was of in het nieuwe seizoen het Jeugdbekervoetbal en de 

Jeugdreeksen weer opgestart konden gaan worden. De in dit rapport opgenomen begroting 

2020/2021 is de versie uitgaande van het regulier verspelen van de KNVB Jeugd 

bekercompetities en Jeugdreeksen. Inmiddels zijn recentelijk (medio oktober 2020) de Corona 

maatregelen helaas weer aangescherpt waardoor onder andere het amateurvoetbal weer 

volledig is stil gelegd. De poulewedstrijden in de Zwaluwen Jeugdbeker  alsmede de                

1e Zwaluwen Jeugdreeksen zijn weliswaar gespeeld, doch eventuele verdere invloed op de 

resultaten van de Stichting zijn nog niet duidelijk.  

Wel heeft het bestuur besloten om qua subsidievoorwaarden en mogelijkheden een adequaat 

beleid tot en met juli 2021 uit te zetten waardoor dit tot extra financiële mogelijkheden voor de 

amateur-voetbalverenigingen kan leiden. 

Governance 

Vanaf 2017 is de ZJA tevens gecertificeerd door het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving); 

dit is de organisatie die toezicht houdt op Goede Doelen organisaties in Nederland. Jaarlijkse 

tussentijdse audits van het CBF resulteerden in een continuering van deze certificering. Onze 

accountant verstrekt na controle een Samenstellingsverklaring.                       

Het bestuur van de ZJA bestaat uit R. van Veen (voorzitter), A. Paulides (secretaris) en             

J.W. Hoogendoorn (penningmeester) . Gedurende het verslagjaar hebben zich geen mutaties 

voorgedaan in de bestuurssamenstelling. De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun 

bestuurstaken, behoudens vergoeding van eventueel gemaakte kosten. In bijlage C. is een 

overzicht opgenomen van betaalde- en onbetaalde hoofd- en nevenfuncties. 



 

 

Tevens danken wij al onze vrijwilligers, beneficianten en partners voor de prima                

samenwerking !!.  

Bestuur Stichting Zwaluwen Jeugd Actie                                            26 oktober 2020. 

 

R. van Veen    A. Paulides   J.W. Hoogendoorn 

Voorzitter    Secretaris   Penningmeester 

 

 


