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Jaarverslagen 2007 en begroting 2008

Verslag jaarvergadering d.d. 19 april 2007
1. Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
Bericht van verhindering is ontvangen van: Ton Wilde, Ton van Mierlo, Rini Verberne, Coby Verberne,
Gwen Gielen, Vera Gielen, Astrid Hendriks, Kees Maas, Johan Brouwer en Ellen Jansen. De vergadering
wordt bijgewoond door 30 Lutra-leden.
2. Ingekomen berichten en bestuursmededelingen
Het bestuur stelt voor om Rini Verberne tot erelid te benoemen vanwege zijn grote verdiensten voor
Lutra. Volgens ons huishoudelijk reglement moet de ledenvergadering dit goedkeuren. Alle aanwezigen
stemmen hiermee in.
De Otterbeker wordt uitgereikt aan Frans Stoffels.
Van Lusanne Rutjens en Orthe Meeuws is een e-mailbericht ontvangen.
De vragen van Lusanne gaan over het jaarboekje en zullen bij de bespreking daarvan aan bod komen.
Orthe geeft in haar bericht aan dat de Grote Clubactie vorig jaar te weinig voor Lutra heeft opgeleverd.
Zij zal in 2007 de acties met betrekking tot de Grote Clubactie coördineren.
3. Verslagen van de algemene vergaderingen van 20 april 2006 en 7 september 2006.
Op de omslag en in de inhoudsopgave staat vermeld dat de extra ledenvergadering plaats gevonden heeft
op 9 september 2006. Dit moet zijn: 7 september 2006.
De verslagen worden goedgekeurd.
4. Jaarverslagen 2006
Op blz. 5 staat vermeld dat de contributie voor overige leden vanaf 1 januari 2006 €168 bedraagt. Dit
moet zijn: €172.
Het verslag van de synchroonzwemcommissie is nogal lang en dient in 2008 niet zo uitgebreid te zijn.
De verslagen worden goedgekeurd.
5. Behandeling financiën 2006
Er wordt aangegeven dat een vermelding van Lutra in de Telefoongids erg veel kost. Toch wordt besloten
om deze vermelding te handhaven.
Er is in 2006 meer subsidie ontvangen dan begroot. De reden hiervan is dat een gedeelte van de subsidie
van 2005 pas in 2006 ontvangen is.
Hierna besluit de vergadering in te stemmen met het financieel verslag over 2006 en decharge te verlenen
over het in 2006 gevoerde financieel beleid.
6. Begroting 2007
In de begroting 2007 is een hoog bedrag opgenomen ten behoeve van de drukwerk/administratiekosten. In
2007 zijn namelijk nog nota’s over 2006 betaald.
Er is bij de materiaalkosten geen rekening gehouden met de aanschaf van speakers op de tribune van het
wedstrijdbad. Aan Laco is gevraagd of zij zelf voor die speakers kunnen zorgen.
De financiële commissie bestond uit Orthe Meeuws en Ineke van Lierop. Ineke van Lierop blijft in de
financiële commissie. Orthe Meeuws is bereid om wederom voor 2 jaar zitting te nemen in de financiële
commissie.
7. Bestuursverkiezing
Nelly Boogaarts en Truus Verbakel zijn aftredend en herkiesbaar als penningmeester.
Nelly Boogaarts en Truus Verbakel worden opnieuw tot bestuurslid gekozen, en wel als penningmeester.
Rini Verberne is aftredend en niet herkiesbaar.
Jack Hendriks is bereid zitting te nemen in het bestuur en wordt tot bestuurslid gekozen.
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8. Rondvraag
Theo Spierings geeft aan dat hij verheugd is met het feit dat Rini Verberne benoemd is tot erelid van
Lutra
Mieke Jacobs vraagt of het mogelijk is om bepaalde sleutels te krijgen.
Antwoord: de gele klos hangt in het sleutelkastje en blijft daar om misbruik door derden te voorkomen.
Afgesproken wordt dat Mieke haar problemen met de CREZ zal bespreken.
Delphie Meeuws geeft aan dat zij niet meer zal fungeren als voorzitter van de commissie
Synchroonzwemmen van de Kring. Zij blijft wel contactpersoon tussen Lutra en deze commissie.
Christel van Dalen vindt dat de lijnen op zaterdagochtend gevaarlijk klaargelegd worden. De CREZ zal
voortaan hiermee rekening houden.
René van Lierop vindt dat de communicatie via email binnen Lutra vervelend kan verlopen.
Hij vraagt of iedereen hiermee wat discreter en beter wil omgaan: persoonlijke e-mailberichten zijn niet
voor iedereen bestemd. Soms is het beter om op een wat traditionele manier, zoals telefonisch en via
rechtstreekse gesprekken, met elkaar te communiceren.
9. Sluiting
*************************************************************************************

Jaarverslag van de secretaris over 2007
Het bestuur
Op het einde van 2007 was de bestuurssamenstelling als volgt:
functie
naam
Voorzitter, tevens personeelszaken
Hr. R. van Lierop
Secretaris
Hr. P. Gielen
e
1 Penningmeester
Mevr. T. Verbakel
2e Penningmeester
Mevr. N. Boogaarts
Lid, tevens polozaken
Mw. K. van den Elsen
Lid, tevens SZC-zaken
Mw. I. Kocken
Lid, tevens CREZ-zaken
Hr. J. Hendriks
Lid, tevens Masters/Wedstrijdzaken
Hr. P. Stassar

roepnaam
René
Piet
Truus
Nelly
Kim
Ingrid
Jack
Peter

aftredend
2009
2008
2010
2010
2009
2008
2010
2009

Truus Verbakel en Nelly Boogaarts werden opnieuw tot bestuurslid gekozen: in de functie van penningmeester.
Jack Hendriks werd tot bestuurslid gekozen.
Op 16 juni 2007 is Rini Verberne, erelid en lid van verdienste, overleden. Rini is jarenlang bestuurslid
geweest. Ook was hij bestuursafgevaardigde in de CREZ en de Activiteitencommissie. Hij was op
woensdagavond en zaterdagmorgen in het zwembad aanwezig om allerlei activiteiten te ontplooien.
Op 17 september 2007 is Aag Lichtendahl, lid van verdienste, overleden. Aag is lange tijd bestuurslid
geweest en heeft jarenlang de contributie van onze leden geïnd.
Lutra verliest in Rini en Aag twee zeer gewaardeerde leden.
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Contributie
Per 1 april 2007 ging de contributie, als gevolg van de in ons huishoudelijk reglement opgenomen
koppeling van de contributie met het CBS-indexcijfer, met 1,3 % omhoog, waardoor de contributie voor
de twee belangrijkste tarieven ging bedragen:
€120,00 + €1,56 = €121.56 (afgerond €122) voor leden die 1 keer per week zwemmen en geen
startvergunning hebben.
€190,00 + €2,47 = €192,47 (afgerond €192) voor overige (zwemmende) leden.
Op 1 januari 2008 wordt de contributie verhoogd met 1,0 %, zodat dan de nieuwe tarieven worden:
€121,56 + €1,22 = €122,78 (afgerond €124) voor leden die 1 keer per week zwemmen en geen
startvergunning hebben.
€192,47 + €1,92 = €194,35 (afgerond €196) voor overige (zwemmende) leden.
Voor leden met een startvergunning worden de volgende extra kosten in rekening gebracht:
geboren voor 1 januari 1996:
€28,55 per jaar
geboren op 1 januari 1996 of later:
€3,40 per jaar
Zwemtijden
De zwemtijden in het jaar 2007 waren als volgt:
maandag
20.30 – 21.30 u. WB training waterpolo
dinsdag
18.00 – 18.30 u. Techniektraining wedstrijdzemmen
21.30 – 22.15 u. WB trimzwemmen volwassenen en training masters
woensdag
17.45 – 18.30 u. WB conditietraining synchroonzwemmen en waterpolo
18.30 – 19.30 u. WB training synchroonzwemmen
19.30 – 20.30 u. WB training waterpolo
20.30 – 22.30 u. WB recreatief zwemmen volwassenen
20.00 – 20.30 u. DB leszwemmen voor gehandicapten
20.30 – 21.10 u. DB leszwemmen voor volwassenen
donderdag 18.00 – 19.00 u WB training wedstrijdzwemmen
vrijdag
20.30 – 21.15 u. WB training masters (half bad)
zaterdag
08.25 – 09.25 u. WB training wedstrijdzwemmen
09.25 – 10.05 u. WB training synchroonzwemmen
10.05 – 12.05 u. WB recreatief-/ diplomazwemmen voor de jeugd
12.05 – 12.45 u. WB training waterpolo
09.00 – 10.00 u. DB leszwemmen voor gehandicapten
10.05 – 12.05 u. DB leszwemmen voor kinderen
Beleidsplan
In 2007 is er een nieuw beleidsplan tot stand gekomen. Dit beleidsplan is te vinden op onze website
www.lutrahelmond.nl .
Commissies

Aan het einde van 2007 bleek, dat het commissieoverleg niet meer haalbaar was. Dit betekent dat het
commissieoverleg stopt. In plaats hiervan zal per activiteit een adhoc-commissie ingesteld worden (bijv.
bij clubkampioenschappen).
Tenslotte
Wij willen alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar.
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Jaarverslag 2007 van de Commissie Recreatief & Elementair Zwemmen
Samenstelling van de commissie:
In 2007 had de commissie de volgende samenstelling:
Voorzitter:
Coby Verberne
Secretaris:
Jack Hendriks
Leden:
Emrah Yerlikaya
Tineke van Asten
Rogér van Lieshout
Rini Verberne
Algemeen
In het afgelopen jaar is de samenstelling van de commissie helaas moeten veranderen. Door het overlijden
van Rini Verberne is een van de drijvende krachten bij het Recreatief en Elementair Zwemmen
weggevallen. Dit verlies aan ervaring en tomeloze inzet is niet makkelijk op te vangen maar door extra
inspanning van de overgebleven commissieleden is een en ander toch blijven draaien.
Gelukkig is in november 2007 Tineke van Asten de commissie komen versterken en door haar ervaring
als instructeur een goede aanvulling voor de commissie.
In de verschillende activiteiten van de CREZ zijn verder geen grote veranderingen geweest en is er nu een
stabiele groep van instructeurs en medewerkers die het voor elkaar krijgen om de ruim 300 zwemmers
binnen de CREZ lekker en zinvol bezig te houden.
Hoewel 2 instructeurs in juni 2007 aan de zwemleider A cursus begonnen zijn (beiden overigens geslaagd
op jl. 9-feb-2008) blijft een punt van aandacht het opleiden van instructeurs, zodat de toekomst is
veiliggesteld.
Hieronder volgen de verslagen van de coördinatoren van de verschillende zwemuren.
Zaterdag Doelgroepenbad Verstandelijk Gehandicapten (9:00 – 10:00)
In 2007 is er door de kinderen weer veel geleerd. Dit dankzij de vele handen die elke zaterdag bereid zijn
om de zwemlessen te geven. Een dankbare groep is onze wedstrijdploeg waarvan inmiddels zeven leden
actief instructie geven aan deze doelgroep. De “oudere” instructeurs ondersteunen hun graag hierbij
waardoor er fijn samengewerkt kan worden. En dit is ook te merken aan de resultaten bij de kinderen.
In december is er door twee kinderen het A diploma ( overigens zonder dispensatie ) gehaald. Inmiddels
oefenen er nu drie kinderen voor hun B-diploma. Wij zijn benieuwd hoe ver we kunnen komen maar we
zijn vol van goede verwachtingen. Het totaal aantal zwemmende leden is inmiddels gegroeid naar 17 en
we hebben nog een wachtlijst.
Achter de schermen is er contact gezocht met de gemeente om subsidie aan te vragen voor deze
doelgroep. Maar de gemeente heeft tot op heden slechts een vereniging in het Helmondse hiervoor
gesubsidieerd. De gesprekken hebben ertoe geleid dat voor de nieuwe beleidsnota ingaande 2008 alle
verenigingen met G-leden meegenomen worden in het nieuw vast te stellen beleid.
Via deze contacten is ons echter op een andere subsidiemogelijkheid gewezen waardoor er een mooi
bedrag is binnengehaald voor opleiding van het kader binnen Lutra.
In het kader van opleiding tot zwemleider A heeft ondergetekende stage gelopen binnen deze doelgroep.
Leuk is te ervaren dat binnen deze doelgroep dingen ooit anders kunnen uitpakken dan de boeken ons
leren. Als vervolg ligt er nog een wens om met een aantal gediplomeerde instructeurs de opleiding tot
zwemleider gehandicaptensport te volgen welke momenteel in een nieuw jasje wordt gestoken.
Al met al een mooi, actief en zeker sportief jaar. Alle medewerkers bedankt!!
Astrid Hendriks
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Zaterdag Doelgroepenbad (10:05 – 12:05)
In het afgelopen jaar zijn er gelukkig weer een aantal instructeurs bijgekomen en is de groep van
instructeurs net voldoende om alles draaiende te houden.
Een probleem hierbij is wel dat er nauwelijks ruimte is om het kader op te leiden.
Toch zijn er ook in 2007 weer de nodige kinderen doorgestroomd naar de A baan, en daar is het allemaal
toch om te doen.
Coördinator D.G.B.
Coby Verberne.
Zaterdag Wedstrijdbad (10:05 – 12:05)
In februari 2007 ben ik begonnen als coördinator en ik ervaar het als een hele nuttige en prettige taak.
Doordat er momenteel (net) voldoende instructeurs zijn kan ik als coördinator ervoor zorgen dat de
instructeurs al hun tijd maximaal aan het lesgeven kunnen besteden door de vragen van de ouders en
kinderen te beantwoorden.
Behalve het geven van zwemles voor het ZwemABC, ZV-1, ZV-2 en ZV-3 en het Lutra-1 en Lutra-2
diploma is er ook nog steeds 1 baan beschikbaar voor brevetzwemmen. Ook is er door 2 instructeurs
intensief stage gelopen voor de cursus Zwemleider A.
Al met al heeft eenieder zich maximaal ingezet om er weer een leuk en succesvol jaar van te maken.
Succesvol is het jaar zeker geweest, getuige de vele gehaalde diploma’s en de complimenten van de NRZ
controleur bij het diplomazwemmen van juni.
Voor de statistieken nog even de behaalde diploma’s:
3 Februari 2007
Lutra-1 Diploma:
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28 April 2007
Brevet 1: 4
Brevet 3: 4
16 Juni 2007
Diploma A: 13
Zwemvaardigheid 1: 7

Diploma B: 10
Zwemvaardigheid 2: 4

Diploma C: 11
Zwemvaardigheid 3: 3

15 December 2007
Diploma A: 16
Zwemvaardigheid 1: 4

Diploma B: 14
Zwemvaardigheid 2: 4

Diploma C: 11
Zwemvaardigheid 3: 2

Coördinator Oranje Zaal Zaterdagochtend
Jack Hendriks

Dinsdag Wedstrijdbad (21:30-22:15 uur)
Dit zwemuur is voor veel Lutra zwemmers eigenlijk onbekend. Er wordt hier gezwommen van 21:30 tot
22:15 met 3 verschillende groepen. Overigens is er bij al deze 3 groepen nog voldoende ruimte om mee te
komen zwemmen / trainen
Er is een groep zelfstandige baantjeszwemmers, die dus zelf bepalen wat hij of zij graag zwemt.
Daarnaast is er een groep zwemmers die samen bepalen wat het programma wordt, waarbij ook ruimte is
voor een sociaal praatje.
En als laatste een groep Masters die een vaste structuur aan zwemprogramma’s op tijd en niveau
zwemmen.
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Dus wil je graag zwemmen in een ruim bemeten 25mtr bad met 6 banen dan is dit jouw trainingsuur. Het
is er gezellig en tevens kun je lekker zwemmen en werken aan de conditie. Vooral voor ouders van jonge
kinderen die wat later op de avond nog graag actief bezig willen zijn is dit een uitgelezen moment.
Vrijdag Wedstrijdbad (20:30-21:15 uur)
Deze zeer druk bezochte trainingavond in een half bad, ( 3 banen van 25mtr) is in tegenstelling tot
dinsdag goed bezet zodat we een wachtlijst zullen moeten gaan instellen als er nu nieuwe aanmeldingen
komen.
Het niveau van deze avond ligt hoog doordat het grootste gedeelte van deze zwemmers oudwedstrijdzwemmers en waterpoloërs zijn.
Sommige zwemmers hadden al jaren niet meer getraind maar zwemmen nu weer met volle overgave zijn
of haar meters. Het trainingsprogramma is gelijk aan dat van het Masters-programma van de
dinsdagavond training.
Ondanks dat het een gemêleerd gezelschap is leveren we allemaal een eigen bijdrage voor een gezellige
en sportieve sfeer. Ook ontstaan er langzaam initiatieven om elkaar buiten de reguliere training te treffen.
Als voorbeeld kan de Nieuwjaarsduik of de nieuwjaarsreceptie genoemd worden. Ook voor deelname aan
een nachtmarathon is er (weer) interesse.
Het eerste gedeelte van het seizoen bestond hoofdzakelijk uit techniekoefeningen op slag en keerpunten,
daarna worden specifieke trainingsmethoden ingezet om de conditie verder te verbeteren. Het glaasje bier
na afloop van de training doet de opgebouwde conditie niet verbleken. Kortom een levendige groep met
veel kennis en ambitie.
Ton van Mierlo
Coördinator Dinsdag en Vrijdagavond

Woensdag Doelgroepenbad (20:30-21:10 uur)
Per 1 januari 2007 zijn we gestart met 12 zwemmers en 4 instructeurs/instructrices.
Per 1 januari 2008 zijn deze aantallen nog steeds gelijk, de samenstelling van de groep niet.
Een van onze zwemsters haakte in de loop van het jaar af voor een inburgeringcursus (worden die ook al
op woensdagavond gegeven?), een andere is spoorloos verdwenen, weer een andere kreeg avondwerk.
Een ander probleem is dat iemand zich heeft opgegeven, een inschrijfformulier, volledig ingevuld, heeft
ingeleverd maar niet is komen opdagen. Hierdoor kon een ander stel op dat moment niet starten.
Het vervelende is dat (vooral de nieuwe Nederlanders) niet bij de vereniging zijn betrokken. Ze komen
om zwemles te krijgen. Bij voorkeur op momenten dat het hen uitkomt en tegen een concurrerende prijs.
Ook heeft/krijgt dezelfde dikwijls avondwerk waardoor ze regelmatig verhindert zijn. Met als gevolg dat
er weer extra aandacht vereist is als ze er wel weer zijn.
We hebben nog een echtpaar op de wachtlijst, dat wil beginnen als de echtgenote geen avondwerk meer
heeft.
Rest nog een dik compliment voor de collega’s Belen, Ingrid en Margot die de zaak op een geweldige
manier hebben overgenomen tijdens mijn afwezigheid.
Ton Wilde
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Woensdag Verstandelijk Gehandicapten (20:00 – 21:10)
Hier weer een kort verslagje van ons, zoals jullie al jaren van ons gewoon bent.
We beginnen bij de eerste groep. In deze groep de groep van 20.00 uur hebben we een nieuwe jongen
mogen verwelkomen namelijk Hussein Kutub. Deze jongen komt uit Ethiopië en was zeer bang in het
water, maar doormiddel van intensief begeleiden is deze jongen nu al instaat om de rugslag en een
beginnende schoolslag te zwemmen.
En de rest, ja die dobberen lekker door en die doen ook hun ding.
In de tweede groep die van 20.30 uur hebben we twee nieuwe zwemmers er bij gekregen maar ook
hebben we er twee gedag moeten zeggen. De twee die gegaan zijn, zijn Wim Benders en Jos Spierings.
De twee nieuwe zijn Marie-José vd Kamp en Rosalia Henraat.
Wat onze groep zeer betreurde was dat er dit jaar geen barbecue was, dit in verband met te weinig animo.
Maar ja we hopen dit jaar om meer reacties. Ook hadden we dit jaar weer diplomazwemmen. Er waren 4
zwemmers die op mochten voor het B-diploma. Ze waren alle 4 met vlag en wimpel geslaagd. De
geslaagden waren Riecky vd Broek, Peter v Ekert, Jos Spierings en Walter Spruyt.
Ook waren we dit jaar weer bij de clubkampioenschappen.
Dit alles onder toejuichend publiek was voor ons weer een geslaagd festijn. Dit alles georganiseerd door
de zwemcommissie. Mannen bedankt.
Zo dit was het weer en wie weet komen we elkaar nog wel tegen in het zwembad.
Groetjes en tot ziens,
Rogér en Anneke van Lieshout
Coördinatoren gehandicapten woensdagavond

Woensdag Wedstrijdbad (20:30 – 22:30)
In 2007 hebben we afscheid moeten nemen van Rini Verberne. Ook Emrah is helaas niet meer op de
woensdagavond beschikbaar. Hij heeft andere verplichtingen.
Ik heb zo de indruk dat er in 2007 meer leden opgezegd hebben dan dat er bij gekomen zijn. Ik hoop niet
dat dit een tendens is.
Het laatste uur van 21.50 tot 22.30 hebben we nog maar de helft van het zwembad. Als er meer leden
komen kunnen we nog altijd het hele bad nemen.
Mieke Jacobs
Coördinator Woensdagavond Oranje Bad

Slotwoord
Graag willen we als CREZ nog al de medewerkenden bedanken voor hun inzet gedurende het voorbije
jaar.
Ook een woord van dank aan allen van de andere disciplines die bereid waren om indien nodig eens een
keertje in te vallen als het nodig was.
En mocht er iemand na het lezen van dit jaarverslag enthousiast geworden zijn en willen komen
meehelpen met daad en/of raad meldt je dan aan bij een van de commissieleden.

Namens de Commissie Recreatief en Elementair Zwemmen
Jack Hendriks
Secretaris.
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Jaarverslag Activiteitencommissie (AC) 2007
In 2007 was de samenstelling AC als volgt:
Natasja Tersteeg
Jory Gielen
Iwan Verberne
Ad Maas
René van Lierop , afgevaardigde bestuur
In verband met het overlijden van Rini Verberne heeft er een wijziging plaatsgevonden. René van Lierop
vervult momenteel de taken van Rini Verberne als bestuursafgevaardigde.
Vrijwilligersavond

De vrijwilligersavond vond plaats op 14 April 2007 bij “Snookertown Helmond” te Mierlo-Hout. Het was
een gezellige avond met een goede opkomst. Voor de ca. 69 mensen waren er verschillende activiteiten,
zoals poolbiljart en snookeren, met aansluitend een gecombineerd koud en warm buffet. .
Pasen

Net als voorgaand jaar werden er chocolade paaseieren uitgedeeld aan de kinderen. Ook dit jaar waren we
weer voorzien van een heuse Paashaas en de kinderen vonden het zeer leuk.
Barbecue

Deze stond gepland op 2 juni maar kon vanwege te weinig animo helaas niet doorgaan. De oorzaak
hiervan bleek, na enige navraag, een ongelukkig tijdstip gezien de vakantie en de reeds geplande
toernooien.
Kano uitje
Deze stond gepland op 25 augustus maar kon tevens vanwege te weinig animo helaas niet doorgaan. Van
de 28 kinderen die mee mochten hadden er zich slechts 4 aangemeld.. Reden is waarschijnlijk dat het
tijdstip te kort na de zomervakantie lag.
Lutra Jeugdkamp

Deze vond plaats van 19 oktober tot en met 22 oktober. Net als voorgaande jaren was het kamp weer een
enorm succes. Dit jaar hadden 27 kinderen zich opgegeven voor het kamp. Dat is ongeveer net zoveel als
vorig jaar. De kinderen waren zeer te spreken over het programma, het kamphuis, enz.…Hopelijk wordt
dit het komende jaar ook weer zo’n enorm succes.
De AC heeft in verband met de veiligheid voor de kinderen voor het komend jaar voor een ander
kamphuis gekozen.
Sinterklaas

Sinterklaas heeft dit jaar gelukkig weer tijd gehad om ook bij ons aan te komen Hij heeft snoepzakken
voor de kinderen uitgedeeld samen met zijn Pieten. Er is een kleurwedstrijd gehouden en de winnaars
hebben een leuk cadeautje gekregen. De kinderen waren vol lof over het feit dat Sinterklaas langs kwam.
Tot slot stelden de leden van de AC het zeer op prijs dat het bestuur aan het eind van het jaar een kleine
attentie heeft uitgezocht voor de vrijwilligers en juichen dit zeer toe.
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Jaarverslag Waterpolocommissie 2007
Dames 1
Het eerste damesteam sloot de competitie af net onder de middenmoot. Mariëlle van Vijfeijken en Natasja
Tersteeg zijn na vele jaren gestopt met waterpolo, enkele speelsters van het tweede damesteam hebben
het team versterkt. Ook Vera Gielen is (tijdelijk) gestopt, in verband met studie in het buitenland, wij
hopen haar over enkele jaren weer te verwelkomen in ons damesteam.
In het bekerseizoen 2006-2007 hebben de dames de bekerfinale niet gehaald, ze zijn uitgeschakeld in de
2de ronde. De eerste ronde van het nieuwe bekerseizoen 2007-2008 zijn de dames goed begonnen. In
september 2007 werden 2 wedstrijden gewonnen en 1 verloren, waardoor de dames van Lutra doorgaan
naar de tweede ronde in april/mei 2008.
Op 31-12-2007 stond Lutra dames 1 op plaats 8 in de competitie. Zij hebben 10 wedstrijden gespeeld,
waarvan 3 gewonnen, 2 gelijk en 5 verloren. Het doelsaldo is -7.
Heren 1
De heren zijn in de competitie geëindigd op een 5de plaats. Piet Tersteeg heeft na vele jaren zijn
lidmaatschap opgezegd.
De heren speelden niet mee in de bekercompetitie.
Op 31-12-2007 staat het eerste herenteam vierde in de competitie. Er zijn 9 wedstrijden gespeeld,
waarvan er 6 gewonnen zijn en 3 verloren. Het doelsaldo is +9.
Dames 2
Het tweede damesteam eindigde op de laatste plaats in de derde districtsklasse van de competitie en
hierdoor zijn zij gedegradeerd naar de vierde klasse. Dit seizoen is samen met PSV Autoschade Bekkers
4, De Punderman en Lutra een combinatieteam ingeschreven voor de competitie. De drietal verenigingen
beschikken over te weinig dames om de competitie te starten, zij zijn ingeschreven onder de naam PSV
Autoschade Bekkers 4.
Enkele jeugdspeelsters zijn doorgestroomd naar het damesteam, zij hebben allen de aansluiting gevonden,
ondanks het grote niveauverschil.
In de bekercompetitie spelen enkele dames van het tweede team mee in de bekercompetitie. Op deze
manier kunnen zijn spelervaring opdoen in de eerste klasse. Op den duur zal doorstroming onvermijdelijk
zijn omdat er bij dames 1 binnen afzienbare tijd enkele speelsters zullen stoppen of op lager niveau zullen
willen spelen.
In het water gaat het goed met dames 2, zij staan momenteel op de vierde plaats. Zij hebben 8 wedstrijden
gespeeld, waarvan 4 gewonnen, 2 gelijk en verloren. Het doelsaldo is +24.
Jeugd
In 2007 heeft de jeugd op woensdag uitbreiding gekregen van het aantal zwemuren, 45 minuten
conditietraining. De jeugdtrainingen op zaterdag en woensdag worden steeds beter bezocht, door meisjes
en jongens. Het aantal jongens dat waterpolo speelt, neemt toe. De kinderen zijn in de leeftijd van ca. 7 en
15 jaar.
Afgelopen jaar heeft de jeugd het 1ste competitiejaar netjes afgesloten. Zij zijn onderin de competitie
geëindigd, maar zijn ontzettend gegroeid in het spel. In het seizoen 2007-2008 speelt de jeugd wederom
mee in de competitie (gemengd < 13 jaar).
Tot op heden heeft de jeugd het moeilijk in de competitie, maar ze doen het absoluut niet slecht, zijn erg
leergierig en ze groeien iedere week. Op 31-12-2007 staan zij bijna onderaan de ranglijst, zij hebben één
wedstrijd gewonnen.
Trainingen
De waterpolotrainingen op maandag en woensdag werden in 2007 gegeven door Frans Stoffels. Op
zaterdag staan Lusanne Rutjens en Frans Stoffels aan het bad. Bij de conditietraining op woensdag staan
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diverse trainers aan het bad (op toerbeurt); Will Geurds, Lusanne Rutjens, Kim van den Elsen, Patrick
Derkx, Vera Gielen, Cindy Derksen en Helga Manders.
Opleidingen
Speerpunt van DWPC is, dat iedere vereniging voldoende scheidsrechters aan de bak heeft staan, die ook
op regelmatige basis fluiten. In het geval van Lutra hebben we minimaal 3 scheidsrechters nodig, die toch
minimaal 2-wekelijks fluiten. Omdat dit nogal wat problemen opleverde, heeft de waterpolocommissie
van Lutra besloten, dat ieder team voor een scheidsrechter moet zorgen. In februari 2008 zullen 3
deelnemers starten met de scheidsrechterscursus.
Toernooien
Ook dit jaar werd traditiegetrouw door de dames deelgenomen aan enkele toernooien, in juni in
Eindhoven en in augustus aan een toernooi in Hasselt (België), een zeer groot, internationaal toernooi. De
jeugd heeft ook enkele toernooien en oefenpartijtjes gespeeld. Veel fun, tegelijkertijd sportief bezig zijn
en veel contacten leggen met collega-waterpoloërs is het voornaamste doel van deelname aan deze
toernooien. Allemaal dingen waar de meiden van Lutra goed in slagen!
Samenstelling van de commissie waterpolo
Aron Rooijakkers is lid geworden van de waterpolocommissie. Piet Tersteeg heeft zich teruggetrokken uit
de commissie en Vera Gielen is in verband met verblijf in het buitenland geen lid meer van de waterpolocommissie. We hopen dat we haar in de toekomst weer mogen verwelkomen. Op dit moment zijn we
bezig om mensen te benaderen die de vrijgekomen plaats van Vera in willen nemen.
De Waterpolocommissie van Lutra :
Kim van de Elsen, Cindy Derksen en Aron Rooijakkers
*************************************************************************************

Jaarverslag van de Synchroonzwemcommissie over 2007
2007 is voor de synchroonzwemploeg een goed jaar geweest. Er zijn maar liefst 27 diploma’s behaald,
waarbij een aantal zwemsters zelfs meerdere in 1 jaar. Ook zijn er weer een aantal nieuwe zwemsters en
trainsters begonnen en is het niveau van de zwemsters en trainsters enorm gestegen.
Algemeen
We beginnen dit jaar zonder wachtlijst. Op 1-1-2007 stond het ledenaantal op 30. Er zijn gedurende het
jaar 10 zwemsters gestopt en er zijn 6 nieuwe zwemsters bijgekomen. Door de mutaties staat het aantal
zwemsters op 31-12-2007 op 26.
De conditietraining op de woensdag verandert na overleg per 1 mei. Voortaan wordt er van 17.45-18.30
samen met een jeugdgroep van de waterpoloploeg getraind en niet meer in combinatie met de
wedstrijdploeg. Hierbij zwemt ieder in een eigen half bad. Dit gaat heel erg goed. Er wordt veel geleerd
en de conditie en techniek gaat goed vooruit. Per oktober is er voor de seniorenploeg een uur water
bijgekomen in het doelgroepenbad. Hierdoor kunnen Marieke en Delphie zelf ook weer techniek en duet
trainen en trainen de andere senioren conditie, omdat dit voor hen door school, stage en werk niet meer te
halen was tijdens de reguliere conditietraining.
Tijdens de zelf georganiseerde diplomasessies voor de aanloopniveaus in ons eigen bad met Ingrid
Kocken als scheidsrechter zijn er dit jaar 23 diploma’s gehaald door de zwemsters. Dit is een recordaantal
voor onze synchroonzwemploeg.
Op 15 april was er voor de zwemsters van de aanloopniveaus voor de tweede keer een
uitvoeringenwedstrijd, waarbij met solo, duet, trio en groep ingeschreven kon worden. Dit jaar heeft onze
vereniging dit georganiseerd. Dit is de enige wedstrijd die in ons eigen bad gezwommen kan worden,
omdat hiervoor de diepte voldoende is. In totaal deden er 3 ploegen van Lutra mee. Iedereen straalde en
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liet spetterende uitvoeringen zien. De ploeg van het balletbeenniveau haalde zelfs het maximaal aantal
punten. Een prima prestatie!
In 2007 zijn Marijke van de Nieuwenhof en Ingrid van Hoof gestopt met hun taken tijdens de training.
Marijke heeft niet meer de tijd en energie om door te gaan met training geven, maar blijft wel aan als
jurylid. Ingrid stopt omdat haar dochter stopt met het synchroonzwemmen. We willen Marijke en Ingrid
via deze weg bedanken voor hun jaren van inzet. Per september zijn José Sanders en Jeanne Fransen,
beide moeders van zwemsters, begonnen met training geven. Ze lopen nog met trainsters mee, totdat ze
zover zijn om zelfstandig een groep training te kunnen geven. Hierdoor zijn aan het einde van 2007 alle
groepen voorzien van een trainster. Op 31 december zijn er 12 actieve, enthousiaste trainsters, die er
afwisselend voor zorgen dat de trainingen goed verlopen en de muziek gedraaid wordt. Suzanne
Schuurman is op de zaterdagmorgen in de gymzaal begonnen met meer landtraining, waarbij lenigheid,
rompstabiliteit en spierontwikkeling belangrijke speerpunten zijn. Dit is al duidelijk te merken tijdens de
zwemtrainingen.
De synchroonzwemcommissie
De synchroonzwemcommissie bestaat op 01-01-‘07 uit:
Voorzitter
Delphie Meeuws
Secretaris
Marieke Bralten
Bestuursafgevaardigde
Ingrid Kocken
Leden:
Mirjam van den Broek, Orthe Meeuws en Antje van de Nieuwenhof
In de loop van het jaar geeft Mirjam van den Broek aan te willen stoppen, omdat haar dochter stopt met
zwemmen. Willeke van Tilburg, ouder, start per half februari, zodat de commissie wederom uit 6
personen bestaat op 31-12-’07.
Juryleden
Per 1 januari zijn er 10 juryleden, onderverdeeld in:
1 jurylid met de functie M en 11; 2 juryleden met de functie 11; 1 jurylid met de functie 10; 4 juryleden
met de functie 9;
1 jurylid met de functie 8; 1 jurylid met de functie S.
In 2007 is Suzanne Schuurman geslaagd voor de vervolgcursus 10 en is José Sanders geslaagd voor de
functie 11. Het aantal juryleden op 31-12-2007 wordt 11.
Clinic en cursussen
Er zijn dit jaar weer 3 trainingen van de verenigingsondersteuning geweest. In februari voor de
aanloopniveaus, in oktober voor de senioren en junioren en in november voor de age 1 en age 2. Allemaal
leerzame trainingen waarbij de zwemsters 2 uur hebben getraind onder leiding van een gediplomeerde
train(st)er uit de Kring. De nieuwe technieken zijn ook aan de andere trainsters doorgegeven, tijdens het
frequente trainstersoverleg.
Delphie Meeuws is doorgegaan met de interne cursus en begeleiding van trainsters om het algemene
niveau binnen de synchroonzwemploeg te laten groeien.
Diploma’s en limieten:
In 2007 zijn de volgende diploma's behaald:
Basishoudingdiploma: 5 zwemsters, Zeilbootdiploma: 8 zwemsters, Balletbeendiploma: 6 zwemsters,
Spagaatdiploma: 4 zwemsters, Age 2: 1 zwemster, Junioren: 2 zwemsters, Senioren: 1 zwemster
Daarnaast zijn er dit jaar 2 limieten gehaald door Demi Raimond, zodat ze in 2008 mee mag doen met de
Synchro Beat, de Nederlandse Kampioenschappen. Daar het kampioenschap in 2007 samen viel met het
Kringjubileum kiest Demi ervoor om aan dit jubileum deel te nemen en niet aan de Synchro Beat 2007.
Toch gefeliciteerd met je limieten en succes voor de Synchro Beat in 2008.
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Carnavalsoptocht: februari 2007
Met het thema van de show Musicals heeft weer een grote groep meegelopen met de optocht in MierloHout. Dit jaar geen 1 e prijs, maar wel een enorm gezellige dag!
Jubileum KNZB Kring Noord-Brabant: 3 maart 2007
De Kring Noord-Brabant bestaat 75 jaar en viert dit met een geweldig weekend voor alle disciplines.
Voor het synchroonzwemmen is er een show gegeven door de verschillende verenigingen. Het geheel
werd afgesloten met een uitvoering gezwommen door alle ruim 120 aanwezige synchroonzwemsters. Zij
zwommen samen op de muziek “Brabant” van Guus Meeuwis. Delphie had deze uitvoering geschreven;
de verenigingen hebben dit in eigen zwemtijd getraind en zonder een generale met de hele groep werd het
in één keer een prachtige show!!
Brabantse Kring Kampioenschappen synchroonzwemmen: 11 maart en 25 maart 2007
Bij de techniek wedstrijd moet er goed gescoord worden, om zich te kwalificeren voor de Kring
Kampioenschappen uitvoeringen. Van Lutra hebben er 9 zwemsters deelgenomen aan de
techniekwedstrijd. Er werd ingeschreven met 1 solo op age 1, 1 solo op age 2 en 1 groep op
seniorenniveau. Demi Raimond haalde met haar solo voor de eerste keer een knappe 6e plaats. Sanne
Daniëls haalde met haar solo de 7e plaats. Voor de eerste keer was er een ploeg van 7 zwemsters van
Lutra die op het hoogste seniorenniveau meedeed. De ploeg bestond uit Esmée Bloem, Marieke Bralten,
Jessica de Lang, Delphie Meeuws, Alieke Postema, Dagmar en Naomi de Roeck. De ploeg haalde een
prima 6 e plaats. Het was al met al een geslaagd kampioenschap, waarin er mooie uitvoeringen te zien
waren.
Show “Musicals”: 2 juni 2007
Na ruim een jaar trainen was het dan eindelijk zover om de show met het thema “Musicals” in het water
te presenteren. Er werd gezwommen op allerlei musical muziek, zoals The Wizz, Annie, Lion King,
Grease en Jesus Christ Superstar. Maandenlang werd er hard gewerkt aan badpakken, aankleding en alles
wat nodig was om van de voorstelling een groot spektakel te maken. Het publiek was in grote getale
aanwezig, maar helaas was de zwemzaal te klein en zijn er mensen om moeten keren, omdat er geen
plaats meer was. Met weer een grote show in januari 2009 zal opnieuw overwogen moeten worden om de
show een keer extra op te voeren, zodat iedereen kan komen kijken. Iedereen bedankt voor de inzet en
komst naar deze show! In januari 2009 zullen we een show met als thema “Films” presenteren.
Open podium: 3 oktober 2007
Tijdens onze eigen trainingstijd, mochten de zwemsters zelf geschreven uitvoeringen laten zien. Deze
werden beoordeeld door de trainsters, die fungeerden als jury. Na afloop bleek het duet van Sanne
Daniëls en Loes Grolle het beste en mooiste te zijn. Zij kregen dan ook een medaille, net als de nummers
2 en 3. Demi Raimond werd met haar solo 2e en 3e werd Loes Grolle. Maar ook de andere nummers
straalden door creativiteit en originaliteit.
Surprise: 30 november 2007
Een gezellig avondje voor de zwemsters en trainsters, met pakjes van iedereen voor iedereen. En
natuurlijk pepernoten en een bezoekje van twee pieten. Dit jaar gevierd bij Delphie.
Kortom:
2007 is een goed jaar geweest voor de synchroonzwemploeg, vooral de prachtige show “Musicals”, het
Kringjubileum, de vele diploma’s en de sfeer binnen de groep zijn belangrijke momenten uit 2007.
Iedereen is heel enthousiast om van 2008 een nog beter jaar te maken voor de synchroonzwemploeg. De
synchroonzwemcommissie dankt langs deze weg iedereen die zich dit jaar voor het synchroonzwemmen
heeft ingezet!
Namens de synchroonzwemcommissie,
Orthe en Delphie Meeuws
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Jaarverslag wedstrijdzwemmen 2007

ronde 4

ronde 5

24
16
11
12
7

24
16
13
6
2

26
20
12
5

23
12
8
11

aantal verenigingen

ronde 3

24
17
14
8
13

totaal klassement

ronde 2

2003 - 2004
2004 - 2005
2005 - 2006
2006 - 2007
2007 - 2008

ronde 1

1e
2e
3e
4e
5e

jaar

seizoen

Competitie.
Aan het begin van het seizoen hebben we, zoals elk jaar, weer deelgenomen aan de competitie. Dit jaar
waren de resultaten wederom beter.

24
15
12
8
5

26
20
22
20
20

Het niveau wordt dus steeds beter. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de resultaten in de competitie. We zijn goed
op koers voor promotie naar een hogere klasse, namelijk de D2. En dit met 21 zwemmers die deelnemen
aan de competitie.
Speedo.
Bij de Speedo gaat het ook goed. De resultaten worden ook daar steeds beter en er komen langzaam aan
steeds meer minioren zwemmers bij die graag mee willen naar de Speedo wedstrijden. Dit is een zeer
welkome en goede ontwikkeling.
Selectie.
De selectie is goed bezig en veel zitten er binnen 2 secondes van de Brabantse limiet. Gaat dus de goede
kant op!
Training.
De landtraining wordt goed bezocht! Vooral door de zwemmers ouder dan 12 jaar. Helaas komen er nog
te weinig jongere zwemmers waarvoor het heel goed zou zijn. Verschil tussen de zwemmers die met de
landtraining meedoen en met diegene die niet mee doen wordt steeds duidelijker. De opkomst ligt tussen
de 50 en 55%
De techniektraining op de dinsdag wordt ook goed bezocht. En dat kleine half uurtje techniek schijnt voor
sommige zwemmers een groot verschil te maken omdat er echt de tijd besteed wordt aan 1 techniek deel
en er tijd is voor veel oefening en uitleg. De opkomst ligt tussen de 60 en 70%
De zwemtrainingen op donderdag en zaterdag worden heel goed bezocht. De opkomst ligt hier tussen de
70 en 85%! Een verklaring voor het verschil in de percentages moet gezocht worden in het feit dat er
zwemmers zijn die op dinsdag en donderdag komen, of op donderdag en zaterdag, en zo zijn er meer
combinatie mogelijkheden. Ze komen dus maar tweemaal in de week, in plaats van drie.
Dat iedereen op meer dan 1 training aanwezig is, is niet haalbaar.
Leden.
Nu bestaat de wedstrijdploeg uit 39 zwemmers waarvan er een aantal nog in de proefperiode zit. Het
aantal is dus weer gegroeid.
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Website.
Helaas worden de resultaten niet geüpdate op de website van Lutra, ondanks regelmatige stroom van
informatie van onze kant. De fotosite is absoluut een succes. Dit wordt goed bekeken en voegt iets toe!
Officials.
Helaas zijn er nog maar 3 tijdwaarnemers. De rest is afgevallen. We hebben er hier nog meer van nodig.
Dit is absolute noodzaak.
Trainers.
We hebben een goede groep trainers / assistent trainers.
Paula, Tineke, Ellen, Tijs.
De hoop dat Tijs misschien de opleiding zwemtrainer wedstrijdzwemmen A gaat doen blijft. Liefst
hebben we nog een zwemmer die wil leren en helpen.
Techniek.
De onderwatercamera doet zijn werk. Correcties zijn duidelijk te maken aan de hand van de beelden.
Dartfish is een goed hulpmiddel. Ook Swimwatch doet zijn werk goed.
Commissie
De bezetting in de commissie is onvoldoende (zeker op de iets langere termijn). Dit jaar zal een extra
inspanning worden gedaan om dit op peil te krijgen.
De commissie bestaat nu uit:
-André Hendriks
-Jalil Shahreshtani
-Truus Verbakel
-Johan Brouwer
-Jeroen van Dijk
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Controleverslag Financiële Commissie Lutra over het jaar 2007.
Aan:
Van:
Betreft:
C.C.:

de algemene ledenvergadering van H.Z.V. Lutra
Financiële commissie: Ineke van Lierop en Orthe Meeuws.
Verslag 2007 van de financiële commissie.
Bestuursleden

Helmond, 19 maart 2008
Geachte leden van Lutra,
Op maandag 10 maart 2008 is de controle verricht van de financiële administratie over 2007 van H.Z.V.
Lutra, gevoerd door de twee penningmeesters.
2 Penningmeesters
De verantwoordelijkheid betreft de financiële administratie en verslaglegging over het jaar 2007.
Decharge beleid penningmeesters
- De mutaties per kas zijn steekproefsgewijs gestaafd met de bijbehorende facturen en de
verwerking in de administratie. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd.
- De bedragen van de in de jaarrekening over 2007 opgenomen uitgaven zijn steekproefsgewijs
afgestemd met de onderliggende facturen. De op de facturen vermelde bedragen zijn correct
betaald.
- Het banksaldo in de balans per 31 december 2007 stemmen overeen met de saldi van de laatst
aanwezige bankafschriften in de administratie van 2007.
Conclusie
Wij menen dat de financiële administratie correct is gevoerd.
Wij vertrouwen erop u met dit verslag voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
De financiële commissie
Ineke van Lierop

Orthe Meeuws.
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Jaarrekening 2007.
Geachte leden,
Bijgevoegd treft u de jaarrekening van 2007 aan.
Na ontvangst van verschillende creditnota’s van Laco voor de teveel betaalde huren in 2004/05 –
2005/06 en 2006/07 hebben wij hiervan een gedeelte terug ontvangen. De laatste creditnota hebben wij in
januari 2008 ontvangen en wordt dus in dat jaar verrekend.
Het aantal leden per 1-1-2007 bedroeg 470 en op 1-1-2008 waren dit er 473.
We bedanken ieder die ons in raad en daad hebben bijgestaan
Het bestuur HZV Lutra
Namens deze,
Truus Verbakel – Aarts
Nelly Boogaarts – de Jongh

Balans per 31 december 2007
101
107
108
109
110
120
1020

ACTIVA
Materiaal
Postbank
Depot KNZB
Postbank Kapitaal
Rentemeerrekening
Debiteuren
Kasgeld

PASSIVA
120 Debiteuren
121 Verenigingsvermogen
Resultaat (Winst/verlies)
Totaal

Balans 2006
325
3031
69
28373

Balans2007
268
2339
291
15815
24000

123
690
32611

972
43685

34874
-2263
32611

88
32620
10977
43685
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Resultatenrekening 2007

202
203
204
206
211
221
222
223
224
231
232
233
235
236
237
238
240

HUREN
Boeken/abonnementen
Medewerkers
KNZB/Kring
Kosten activiteiten commissie
Kosten competitiewedstrijden
Kosten overige wedstrijden
Kosten wateractiviteiten
Kosten bijzondere activiteiten
Drukwerk/administratiekosten
Vergaderkosten
Representatiekosten
Materiaalkosten
Opleidingen
Porti/telefoon
Reiskosten
Boetes
Resultaat (Winst/verlies)

301
303
304
305
311
312
321
322
323
324

Contributie totaal
Interest
Inschrijfgeld
Subsidie
Opbrengsten activiteiten commissie
Opbrengsten clubblad
Opbrengsten competitiewedstrijden
Opbrengsten overige wedstrijden
Opbrengsten wateractiviteiten
Opbrengsten bijzondere activiteiten

Rekening
2006
49421
498
1797
8568
627
3378
757
420
472
1110
434
331
362
1062
195
211
51
-2263
67431

Begroting
2007
52600
500
2500
8700
1000
3500
750
450
470
2000
450
330
400
700
200
500
0
-1020
74030

Rekening
2007
42473
743
2294
8518
1303
1374
840
239
489
2420
335
518
408
1591
312
680
68
10977
77420

52532
597
1110
10779
683
130
22
92
972
514
67431

60000
600
1000
10500
700
130
0
0
600
500
74030

60814
434
1060
12711
480
220
50
53
642
956
77420
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Toelichting op de resultatenrekening 2007.
202

Huren.
Huur zwembad en gymzalen.
Creditnota van €750 over 2004/05 en 2005/06 is in dit jaar verrekend. Restant komt in 2008.
Creditnota van €6500 over 2006/07 is in dit jaar verrekend.

203

Boeken en abonnementen.
o.a. Internet service – Davilex abonnement en Telefoongids.

211

Kosten activiteitencommissie.
Kampkosten €1125
Ontvangsten Kampgeld €480 (311)

221

Kosten Competitiewedstrijden.
Rekening KNZB komt pas in januari 2008.

223

Kosten Wateractiviteiten.
Minder diploma’s.

224

Kosten bijzondere activiteiten.
€212,50 Aankoop loten Grote Clubactie.

231

Drukwerk/administratiekosten.
Kopieerapparaat.

236

Opleidingen.
Astrid Hendriks en Janny van Lieshout – Zwemleider A
Johan Brouwer – Applicaties.

238

Reiskosten.
Zie 236.

305

Subsidies.
Extra subsidie van de Vrijwilligers Centrale €2000.

324

Opbrengst bijzondere activiteiten.
Grote Clubactie €956 (kosten zie 224).
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Begroting 2008

202
203
204
206
211
221
222
223
224
231
232
233
235
236
237
238
240

301
303
304
305
311
312
321
322
323
324

Huren
Boeken/abonnementen
Medewerkers
KNZB/Kring
Kosten activiteiten commissie
Kosten competitiewedstrijden
Kosten overige wedstrijden
Kosten wateractiviteiten
Kosten bijzondere activiteiten
Drukwerk/administratiekosten
Vergaderkosten
Representatiekosten
Materiaalkosten
Opleidingen
Porti/telefoon
Reiskosten
Boetes
Resultaat (Winst/verlies)

Begroting
2007
52600
500
2500
8700
1000
3500
750
450
470
2000
450
330
400
700
200
500
0
-1020
74030

Contributie totaal
Interest
Inschrijfgeld
Subsidie
Opbrengsten activiteiten commissie
Opbrengsten clubblad
Opbrengsten competitiewedstrijden
Opbrengsten overige wedstrijden
Opbrengsten wateractiviteiten
Opbrengsten bijzondere activiteiten

60000
600
1000
10500
700
130
0
0
600
500
74030

20

Rekening
2007
42473
743
2294
8518
1303
1374
840
239
489
2420
335
518
408
1591
312
680
68

10977
77420

60814
434
1060
12711
480
220
50
53
642
956
77420

Begroting
2008
50000
750
2500
8700
1615
2000
850
250
500
2000
335
500
800
2000
325
700
100
525
74450

61000
600
1000
10000
500
250
0
0
600
500
74450

