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Verslag van de Stichting Zwaluwen Jeugd Actie over het  
boekjaar 1 juli 2020 t/m 30 juni 2021 

 
Inleiding 
Het verslag over het vorige boekjaar 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020 begon met de zinnen “Op voorhand is 
dit een toch wel vreemd en tegelijkertijd ook onvoorspelbaar gebleken verslag over bovenvermelde 
periode geworden. Wie had immers kunnen voorspellen dat de wereld er vanaf half februari 2020 
ineens heel anders uit zou zien?” 

Ook de passage “Laten we hopen dat de start van het voetbalseizoen 2020/2021 normaal van start 
kan gaan. Maar laten we vooral toch ook de verwachting uitspreken dat we zo snel mogelijk de 
beschikking krijgen over een vaccin dat afdoende zal zijn om het virus te bestrijden en alle opgelegde 
maatregelen tot het verleden gaan behoren. Terug naar het (andere) normale!” 
 
Bovenstaande zinnen zouden zo maar weer kunnen worden herhaald voor deze verslagperiode. 

Het eerste vaccin tegen Covid-19 (voor personen vanaf 16 jaar) werd op 20 december 2020 
goedgekeurd voor Nederland en Europa en op 6 januari 2021 ontving een verpleeghuismedewerkster 
in Veghel als eerste persoon in Nederland de eerste coronaprik! Dit betekende tegelijkertijd het 
startschot van het vaccinatieprogramma binnen ons land. 

De hoop en verwachting om de (jeugd-) voetbalcompetities in het seizoen 2020/2021 op een weer 
normale manier (stringente voorwaarden golden overigens) te kunnen verspelen, leek een reële optie. 
De eerste poulewedstrijden in het kader van de KNVB Zwaluwen Jeugdbekertoernooien en andere 
(jeugd-) competities konden immers in september 2020 worden verspeeld.  
Helaas bleek het niet mogelijk om de knock-out wedstrijden en de uiteindelijke districtsfinales om de 
Zwaluwen Jeugdbeker in de maand juni 2021 te spelen; hetzelfde gold voor de alle andere 
competities. 

De KNVB haalde een definitieve streep door de (beker-) competities; het weekend van 10/11 oktober 
2020 bleek de laatste speelronde in het amateurvoetbal. Ter herinnering: de laatste speelronde in het 
seizoen 2019/2020 was in het weekend van 7/8 maart! 
Voor het tweede seizoen op rij, haalden de (jeugd-) competities in het amateurvoetbal het einde niet! 
Geen kampioenen en geen degradatie als gevolg hiervan! 
 
De verenigingen en hun vele vrijwilligers verdienen grote waardering en respect voor de wijze waarop 
zij na dat definitieve besluit vervolgens trainingsactiviteiten, vriendschappelijke wedstrijden en andere 
activiteiten voor hun jeugdleden hebben weten te organiseren. 
Zeker ook gelet op de consequenties van dit alles voor de amateurvoetbalverenigingen.  
Gesloten kantines en afgesloten kleedkamers! Geen noodzakelijke opbrengsten uit diezelfde kantine 
om de vereniging draaiende te houden. Moeilijke omstandigheden die de nodige aandacht vergden 
van verenigingsbesturen.  
Het lage aantal ontvangen subsidieaanvragen in voorliggend verslagjaar (zie onder verstrekte 
subsidieaanvragen) waren hiervan ongetwijfeld het gevolg. Ook hebben verenigingen om 
eerdergenoemde redenen in genoemde periode geen aanvraag ingediend voor het organiseren van 
een voetbal-clinic voor kinderen met een beperking in samenwerking met een school voor bijzonder 
onderwijs. 
 
Maar er gloort hoop en verwachting! 
Laten we die woorden als verwachting voor het nieuwe voetbalseizoen 2021-2022 uitspreken en 
hopen dat alle (jeugd-) competities volledig kunnen worden uitgespeeld. 
En dat we ook weer getuige kunnen zijn van de KNVB districtsfinales waarin kan worden gestreden 
om die zo felbegeerde Zwaluwen Jeugdbeker. 
Want winnen en verliezen hoort bij het (jeugd-) voetbal; kampioen worden is mooi, maar voetbalplezier 
is minstens zo belangrijk! 
  
Commissie Zwaluwen Jeugd Actie  
De Commissie Zwaluwen Jeugd Actie onderging in het bovengenoemde verslagjaar geen wijziging en 
bestond uit: 
 
Rein van Veen   voorzitter 
Arthur Paulides   secretaris *)  
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Jan Willem Hoogendoorn penningmeester 
Ate Brunnekreef  districtscoördinator Oost 
Jan Beijert   districtscoördinator Noord 
Jan Bootsma   districtscoördinator West I  
Jos Klaassen   districtscoördinator West II 
Betty Schelle   districtscoördinator Zuid I  
Bert Cobben   districtscoördinator Zuid II 
Loek de Knegt   PR- / Voorlichtingsfunctionaris 

Ook  Sabine Banda maakte als Online Communicatie en Social Media specialist onderdeel uit van 
bovengenoemde Commissie en woonde de vergaderingen bij. **) 
 
*) Arthur Paulides was als bestuurslid  / secretaris van de Stichting Zwaluwen Jeugd Actie 
respectievelijk de A.N.V.V. “De Zwaluwen” volgens het functierooster m.i.v. maart 2020 aftredend. 
Reeds eerder heeft hij aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Aangezien de ALV van de A.N.V.V. “De 
Zwaluwen” vanwege de coronamaatregelen niet fysiek kon worden gehouden is in afstemming met de 
leden zijn zittingstermijn verlengd tot de eerstvolgende ALV van genoemde vereniging (nader gepland 
op 25 september 2021). Inmiddels heeft het bestuur in René Ahlers een geschikte opvolger voor 
bedoelde functie gevonden en hij zal in de komende ALV worden voorgedragen. 
 
**) Eind juni 2021 heeft Sabine Banda het bestuur meegedeeld dat zij per 01 september 2021 haar 
contract met de ZJA wenst te beëindigen i.v.m. het aanvaarden van een functie elders. Hoewel het 
bestuur haar vertrek betreurt, heeft zij het verzoek vanzelfsprekend gerespecteerd.  
Na een sollicitatieprocedure is zij is inmiddels vervangen door Margit Doornheim. 
 
Stripboekje Japie & Jopie  
In afstemming met de Commissie en onze Online Communicatie en Social Media specialist heeft het 
bestuur in voorliggend verslagjaar bezien op welke wijze onze doelstellingen en naamsbekendheid 
van de Zwaluwen Jeugd Actie verder kunnen worden uitgedragen. 
Een belangrijk onderdeel ook van onze communicatie richting de amateurvoetbalverenigingen (een 
instrument om het voetbal voor iedereen mogelijk te maken) en hun jeugdleden en ook richting 
jongeren met een beperking die op zoek gaan naar allerlei vormen van Passend Voetbal.  
Dankzij de passievolle inzet van Sabine heeft dit uiteindelijk geresulteerd in een te vervaardigen 
stripboekje Japie & Jopie: hiervoor is samenwerking gezocht met Mac Latour Illustraties (Marian 
Latour) en Sarah Saarberg (freelance tekstschrijver).  
Een aardige bijkomstigheid is tevens dat aan de achterzijde van het stripboekje een rebus is 
geplaatst; voor een juiste oplossing (via een QR code) zijn mooie prijzen te winnen! 
Iedereen reageerde trots op de eerste drukproeven; het is de bedoeling dat de landelijke onthulling 
van onze striphelden Japie & Jopie bij de start van de KNVB Zwaluwen Jeugdbekertoernooien (2e 
week september 2021) plaatsvindt, waarbij ook onze ambassadeurs ZJA een actieve rol vervullen. 
 
Digitale collectebus / QR code en handzame flyer ZJA 
In de verslagperiode is nagedacht over de mogelijkheden van fondsenwervingsacties; ter 
ondersteuning ook van de activiteiten die de districtscoördinatoren in hun district organiseren, b.v. 
tijdens de KNVB districtsfinales in de maand juni en de districtscampagnedagen in september. 
Maar zeker ook voor bijeenkomsten met voetbalverenigingen. 
Verkennende gesprekken hebben plaatsgevonden over een zgn. digitale collectebus met een QR 
code alsmede een kleine flyer ZJA. Ervaringen zijn gedeeld met o.a. onze beneficianten hierover. 
Aan de verdere concrete invulling wordt gewerkt en het streven is om bij de districtscampagnedagen 
in september (de kick-off van de KNVB Zwaluwen Jeugdbekertoernooien) hiermee te kunnen starten.  
 
Financiële Jaarrekening 2020-2021 
Het bestuur heeft na interne afstemming de concept-Jaarrekening 2020/2021 – periode 1 juli 2020 t/m 
30 juni 2021 – naar onze accountant Global Accounting & Advisory B.V. te Hilversum gestuurd.  
De accountant heeft middels een brief van 24 september 2021 verslag van zijn werkzaamheden 
uitgebracht en zijn Samenstellingsverklaring ondertekend. Hiermee werd de Financiële Jaarrekening 
2020-2021 definitief.  
Onderdeel van de goedgekeurde Jaarrekening vormt ook het Bestuursverslag over eerdergenoemde 
periode. 

Nader: 
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Het bestuur van de Stichting Zwaluwen Jeugd Actie heeft vervolgens in haar bestuursvergadering d.d. 
21 november 2021 de concept Jaarrekening besproken. In de bestuursvergadering van 07 oktober 
2021 is de Jaarrekening 2020/2021 formeel vastgesteld.  
De goedgekeurde Jaarrekening ZJA 2020-2021 wordt ook op onze site geplaatst (zie 
www.zwaluwenjeugdactie.nl).  
 
Ambassadeurs Zwaluwen Jeugd Actie 
Om het belang van onze ambassadeurs nog meer te benadrukken is besloten om per 1 juli 2021 de 
cheque-uitreiking op een professionele manier vorm te geven. 
Op basis van onze wensen ook heeft Foto Kruyt in Katwijk een format opgemaakt; een formaat 
kleurenfoto van 70x50cm van Allard / Jordens die ingelijst en met vermelding van het uit te reiken 
subsidiebedrag aan de vereniging wordt overhandigd en een prominente plek binnen het clubgebouw 
kan krijgen. Op de poster is ook een plek ingeruimd voor een bedankje van de ambassadeurs (incl. 
handtekening) aan de betreffende vereniging voor hun deelname aan de ZJA. Beide ambassadeurs 
hebben hun toestemming gegeven aan de opgemaakte format; het is nog niet gelukt om van Jackie 
Groenen de goedkeuring te ontvangen. 
 
Netto resultaat ZJA 2020-2021 en afdracht beneficianten 
Het netto resultaat van de Zwaluwen Jeugd Actie groeide met 8% en bedroeg € 408.007 (exclusief 
uitkeringen subsidies en afdracht beneficianten).  

In het verslagjaar 2020-2021 werd aan onze beneficianten (Prinses Beatrix Spierfonds, Spieren voor 
Spieren en het KNVB project Passend Voetbal) en aan subsidies voor de amateurvoetbalverenigingen 
in totaal € 314.533 uitgekeerd (in 2019-2020 € 304.368). 
 
Afdracht Zwaluwen Jeugd Actie 
De afdracht van het KNVB Zwaluwen Jeugdbekertoernooi 2020-2021 groeide van € 406.000 in 
2019/2020 naar € 435.000 in 2020-2021 een toename van 6% derhalve. 
Een toename als gevolg van de in 2017/2018 ingevoerde uniforme speeldagenkalender waardoor in 
principe alle jeugdteams aan de KNVB Zwaluwen Jeugdbeker of KNVB Jeugdreeksen kunnen 
deelnemen. De lichte daling van het aantal deelnemende jeugdteams werd gecompenseerd door de 
met de KNVB gemaakte gewijzigde afdracht afspraken. 
 
Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) 
Ook in het verslagjaar 2020-2021 heeft de Stichting Zwaluwen Jeugd Actie als Goede Doelen 
organisatie met goed gevolg de jaarlijkse CBF audit doorlopen, waardoor onze certificering (vanaf 
2017) weer kon worden gecontinueerd. 
 
Verstrekte subsidies aan amateurvoetbalverenigingen 2020-2021 
Zoals hierboven al vermeld zijn in het verslagjaar 2020-2021 een gering aantal (lees 11) 
subsidieaanvragen van de amateurvoetbalverenigingen ontvangen. 
Alle aanvragen voldeden aan de gestelde subsidievoorwaarden en konden worden gehonoreerd.  

Voor het tweede achtereenvolgende jaar hebben de verregaande coronamaatregelen een grote 
impact gehad op het aantal ontvangen subsidieaanvragen als ook op het aantal ontvangen aanvragen 
voor het organiseren van eerdergenoemde voetbal-clinics. 
Het blijven moeilijke omstandigheden waarvoor verenigingsbesturen zich zien geplaatst.  
Om die reden ook is besloten om de eerdere verruiming van de subsidievoorwaarden en daardoor wat 
grotere financiële mogelijkheden voor de amateurvoetbalverenigingen in ieder geval tot eind 2021 van 
toepassing te laten zijn. Het budget van de ZJA laat voldoende ruimte om in de komende jaren een 
flink aantal subsidieaanvragen te kunnen honoreren. Op de website van de Zwaluwen Jeugd Actie zal 
dit besluit worden gepubliceerd en ook verenigingen zullen (b.v. via de KNVB communicatiekanalen) 
worden geënthousiasmeerd een subsidieaanvraag in te dienen. 

De navolgende verenigingen hebben in de periode 1-7-2020 t/m 30-06-2021 een positief besluit op 
hun ingediende subsidieaanvraag ontvangen: 

- v.v. E.M.K. (district Zuid I) 
- PSV/av (district Zuid I) 
- s.v. DZC’68 (district Oost) 
- s.v. Raalte (district Oost) 
- Sportlust ’46 (district West II) 
- vv. Hattem (district Oost) 

http://www.zwaluwenjeugdactie.nl/
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- FC Abcoude *district West I) 
- s.v. PH (district Oost) 
- v.v. ONR (district Noord) 
- S.V. ’t Harde (district Oost) 
- S.C. Spirit ’30 (district West I) 

    
Vergaderingen Commissie Zwaluwen Jeugd Actie 
De Commissie heeft in het verslagjaar 2020-2021 in totaal 4 keer vergaderd; de 2 vergaderingen in 
2020 konden nog fysiek op de NBC-vergaderlocatie in Nieuwegein plaatsvinden. Vanwege de 
aangescherpte coronamaatregelen vonden 2 Commissievergaderingen in 2021 plaats via de digitale 
weg. 
 
Districtsbekerfinales  
Vanwege het coronavirus konden alle geplande KNVB district(finale-)activiteiten in juni 2021 voor het 
tweede achtereenvolgende jaar geen doorgang vinden. 
 
Districtscampagnedagen 12 september 2021 
Vanwege de geldende coronamaatregelen en de mogelijkheden binnen de verenigingen, konden de 
activiteiten ZJA niet in alle districten plaatsvinden. 
Samenvattend:  

- geen activiteiten ZJA in de KNVB districten Zuid I en West I 
- West II; alleen cheque uitreiking bij v.v. Houtwijk 
- Zuid: sv Venray, promotie-/ stand / - activiteiten ZJA 
- Noord: vv Nieuw-Roden, cheque uitreiking tijdens wedstrijden, aanwezigheid regionale pers 
- Oost: v.v. Beuningse Boys, veel wedstrijden, pers aanwezig, geslaagde dag 

 
Website ZJA Sociaal Media / Community ZJA 
Stappen voorwaarts zijn gezet op onze website nog professioneler te maken. 
Sabine Banda onderhoudt nauwe contacten met de districtscoördinatoren om haar tijdig van adequate 
input te voorzien betreffende de activiteiten ZJA binnen de districten. 
Sabine Banda onderhoudt ook nauwe kontakten met de KNVB over de periodieke berichtgeving 
(KNVB verenigingsmail) richting verenigingen over de Zwaluwen Jeugd Actie.  
Facebook, Instagram en Twitter zijn ook voor de Zwaluwen Jeugd Actie goede communicatiemiddelen 
om de ontwikkelingen en gebeurtenissen onder de aandacht te brengen en bieden een promotioneel 
podium voor onze Actie. 
Bestuur en Commissie worden periodiek door Sabine geïnformeerd over de gebruikerscijfers; de 
cijfers blijven stabiel, maar nodigen tevens uit tot een hogere score! 
 
Beneficianten lunch 
Als gevolg van alle coronamaatregelen is het helaas niet gelukt om in dit verslagjaar een 
beneficiantenlunch te plannen; bedoelde lunch wordt verplaatst naar het najaar 2021. 
 
Overleg KNVB – ZJA 
Het reguliere overleg met de KNVB heeft in het verslagjaar één keer digitaal plaatsgevonden. 
Het eerstvolgende overleg staat gepland in het najaar 2021. Hopelijk dat de vergadering dan weer 
fysiek kan plaatsvinden in Zeist. 
 
Tot slot 
Vooruitlopend op de geplande ALV van de A.N.V.V. “De Zwaluwen” d.d. 25 september 2021, is dit 
verslag voor de laatste keer opgesteld door ondergetekende.  
Vanaf deze plaats wil ik iedereen enorm bedanken waarmee ik in totaal 8 ½ jaar met heel veel plezier 
heb mogen samenwerken, Naast mijn medebestuursleden, de leden van de Commissie ZJA en ook 
Sabine Banda. Maar zeker ook met degenen buiten de ZJA. De vertegenwoordigers van de KNVB en 
onze beneficianten.  We hebben in die achterliggende jaren flinke stappen voorwaarts gezet voor 
onze mooie Actie; stappen die we gezamenlijk hebben kunnen zetten, zeker ook in die onmisbare 
samenwerking met de KNVB.   
Het is helaas niet vanzelfsprekend dat de Zwaluwen Jeugd Actie op de kaart van de verenigingen 
staat! Maar we moeten ons blijven inzetten voor de belangrijke doelstellingen van onze mooie Actie. 
Als Zwaluwen Jeugd Actie maken we het verschil, samen met de clubs en die 600.000 jeugdleden die 
het mede mogelijk maken dat jongeren met een beperking ook kunnen voetballen. 
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En niet te vergeten ook dankzij de vele vrijwilligers die vele, vele uren actief zijn binnen hun club. 
Dank nogmaals en ik wens mijn (beoogd) opvolger René Ahlers veel succes en net zo veel plezier toe 
als ik heb mogen ervaren! Dat gaat vast lukken! 
 
 

De Zwaluwen Jeugd Actie! Jeugdvoetbal voor jongeren met een beperking! 
 
 
 
 
Arthur Paulides 
Secretaris 
september 2021 


