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Verslag jaarvergadering d.d. 24 april 2008
1. Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
Er wordt 1 minuut stilte in acht genomen vanwege het overlijden van Rini Verberne en Aag Lichtendahl.
Bericht van verhindering is ontvangen van: Ton Wilde, Gwen Gielen, Ingrid van Lierop, Coby Verberne,
Tineke van Asten en Truus Verbakel. De vergadering wordt bijgewoond door 25 Lutra-leden.
2. Ingekomen berichten en bestuursmededelingen
De heer Jan Leenders wordt door het bestuur benoemd tot lid van verdienste.
De Otterbeker wordt uitgereikt aan Delphie Meeuws.
Van Lusanne Rutjens, Orthe Meeuws en André Hendriks zijn e-mailberichten ontvangen.
De inhoud van deze berichten zal in de loop van de vergadering aan de orde komen. Niet behandelde
onderwerpen komen terug bij de rondvraag.
3. Verslag van de algemene vergaderingen van 19 april 2007
Op de omslag staat: ‘Verslagen van bestuur en commissies over 2006’. Dit moet zijn: ‘Verslagen van
bestuur en commissies over 2007’.
Het verslag wordt goedgekeurd.
4. Jaarverslagen 2007
Op blz. 4 ontbreekt WB(wedstrijdbad) bij de techniektraining wedstrijdzwemmen op de dinsdagavond.
Van oktober t/m december heeft de synchroonzwemgroep op de woensdagavond (20.00 uur tot 21.00 uur)
gebruik gemaakt van het halve doelgroepenbad.
De verslagen worden goedgekeurd.
5. Behandeling financiën 2007
Kees Maas geeft aan tevreden te zijn met de opbrengst van de Grote Clubactie en hoopt in 2008 op
hetzelfde of een nog beter resultaat.
Er zijn door Lutra waterpolodoelen aangeschaft. Hiervoor heeft Lutra een vergoeding van de gemeente
ontvangen.
Voor het volgen van cursussen is een provinciale subsidie toegekend.
Aanvulling op post 224 (blz.19): medailles clubkampioenschappen en versnaperingen.
Hierna besluit de vergadering in te stemmen met het financieel verslag over 2007 en decharge te verlenen
over het in 2007 gevoerde financieel beleid.
6. Begroting 2008
Bij post 2002 (huren) is uitgegaan van de bestaande uren.
Henk Vereijken geeft aan dat het clubblad de laatste paar maanden niet meer in het zwembad wordt
klaargelegd om mee te nemen. Iedere discipline dient er voor te zorgen dat de clubbladen klaargelegd
worden.
Er zullen voortaan minder clubbladen gedrukt worden, omdat het clubblad ook op de website
www.lutrahelmond.nl geplaatst wordt.
De financiële commissie bestond uit Orthe Meeuws en Ineke van Lierop. Ineke van Lierop blijft in de
financiële commissie. Orthe Meeuws treedt af als lid van de financiële commissie. Lusanne Rutjens is
bereid om voor 2 jaar zitting te nemen in de financiële commissie.
7. Bestuursverkiezing
Ingrid Kocken en Piet Gielen zijn aftredend. Ingrid Kocken stelt zich niet herkiesbaar. Piet Gielen stelt
zich herkiesbaar en wordt opnieuw tot bestuurslid gekozen.
Peter Stassar treedt af als bestuurslid.
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Elma Janssen en Jeroen Kocken hebben middels handtekeningen van tenminste 10 seniorleden te kennen
gegeven zitting te willen nemen in het bestuur. Elma Janssen en Jeroen Kocken worden tot bestuurslid
gekozen.
8. Rondvraag
Delphie Meeuws geeft aan het jammer te vinden dat het commissieoverleg is gestopt. Er wordt
voorgesteld om de mogelijkheid te onderzoeken of dit overleg weer opnieuw opgestart kan worden.
Delphie Meeuws vraagt om een creatievere invulling van de activiteiten van de Activiteitencommissie,
met name de vrijwilligersavond die al 2 jaar hetzelfde is geweest. Antwoord van de
Activiteitencommissie: vanwege beperkte middelen is dit jaar weer voor deze locatie gekozen, mede naar
aanleiding van positieve reacties. Het is de bedoeling dat er volgend jaar een andere activiteit wordt
georganiseerd.
Delphie Meeuws wil op de zaterdagochtend 5 minuten pauze tussen de disciplines (wedstrijdzwemmen en
synchroonzwemmen) om de lijnen eruit te halen. Dit wordt niet goedgekeurd. Er wordt voorgesteld om
elkaar wat meer te helpen.
Delphie Meeuws tekent bezwaar aan t.a.v. €5 per kwartaal voor een rustend lid. Deze “contributie” voor
rustende leden blijft bestaan, uitzonderingen daargelaten.
Frans Stoffels uit zijn bezorgdheid over het tekort aan waterpoloscheidsrechters. Dit kan betekenen dat er
een team uitgesloten wordt van de competitie.
René van Lierop geeft aan dat de toekomst van het zwembad en/of het nieuwe zwembad onzeker is. Hij
heeft hierover contact met verschillende instanties en vraagt of iemand bereid is samen met hem die
gesprekken aan te gaan. André Hendriks is bereid dit te doen.
René van Lierop vraagt of iedereen die in het zwembad vieze kleedruimtes constateert, dit onmiddellijk
wil doorgeven bij de receptie. In de kleedruimtes mogen geen spullen meer op de grond liggen, zodat
Laco de kleedruimtes beter kan schoonhouden.
Het bestuur zou graag een vrijwilligerscoördinator aanstellen en zal een profielschets maken.
Kees Maas bedankt het bestuur en de commissies voor hun inzet voor Lutra. Hij geeft aan dat de
commissies beter moeten samenwerken.
9. Sluiting
*************************************************************************************

Jaarverslag van de secretaris over 2008
Het bestuur
Op het einde van 2008 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. E. Janssen
Lid, tevens CREZ-zaken
Hr. J. Hendriks
Lid, tevens Masters/Wedstrijdzaken
Hr. J. Kocken
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roepnaam
René
Piet
Truus
Nelly
Kim
Elma
Jack
Jeroen

aftredend
2009
2011
2010
2010
2009
2011
2010
2009

Ingrid Kocken en Peter Stassar zijn als bestuurslid gestopt. Wij bedanken Ingrid en Peter voor hun
bijdrage aan het bestuur van Lutra.
Elma Janssen en Jeroen Kocken werden tot bestuurslid gekozen.
Op 5 augustus 2008 is Ton Wilde, lid van verdienste, overleden. Ton is voorzitter van Lutra geweest en
heeft zich jarenlang op allerlei manieren ingezet voor Lutra. Op 14 juli 2008 heeft hij nog uit handen van
wethouder Boetzkes de Helmondse Vrijwilligerspenning mogen ontvangen. Hij was hiermee zeer
vereerd. Lutra verliest in Ton een zeer gewaardeerd lid.
Contributie
Per 1 januari 2008 ging de contributie, als gevolg van de in ons huishoudelijk reglement opgenomen
koppeling van de contributie met het CBS-indexcijfer, met 1,0 % omhoog, waardoor de contributie voor
de twee belangrijkste tarieven ging bedragen:
€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
Op 1 januari 2009 wordt de contributie verhoogd met 1,8 %, zodat dan de nieuwe tarieven worden:
€122,78+ €2,21 = €124,99 (afgerond €126) voor leden die 1 keer per week zwemmen en geen
startvergunning hebben en
€194,35 + €3,50 = €197,85 (afgerond €198) voor overige leden.
Voor leden met een startvergunning worden de volgende extra kosten in rekening gebracht:
geboren voor 1 januari 1997:
€30,10 per jaar
geboren op 1 januari 1996 of later:
€ 3,60 per jaar
Zwemtijden
De zwemtijden in het jaar 2008 waren als volgt:
maandag
20.30 – 21.30 u. WB training waterpolo
dinsdag
18.00 – 18.30 u. Techniektraining wedstrijdzwemmen
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
20.00 – 21.00 u DB training synchroonzwemmen
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 diplomazwemmen voor de jeugd
12.05 – 12.45 u. WB training waterpolo
12.05 – 13.00 u. WB training waterpolo(vanaf 1 november 2008)
09.00 – 10.00 u. DB leszwemmen voor gehandicapten
10.05 – 12.05 u. DB leszwemmen voor kinderen
Tenslotte
Wij willen alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar
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Jaarverslag 2008 van de Commissie Recreatief & Elementair Zwemmen
Algemeen
In geheel 2008 had de commissie de volgende samenstelling:
Voorzitter: Coby Verberne
Secretaris:
Jack Hendriks
Leden:
Emrah Yerlikaya, Rogér van Lieshout, Tineke van Asten
In de verschillende activiteiten van de CREZ zijn geen grote veranderingen geweest en is er nu een
stabiele groep van instructeurs en medewerkers die het voor elkaar krijgen om de zwemmers binnen de
CREZ lekker en zinvol bezig te houden.
Voordat U de verslagen van de coördinatoren van de verschillende activiteiten gaat lezen wil de
commissie al de medewerkenden bedanken voor hun inzet gedurende 2008 en we hopen dat iedereen ook
in 2009 weer zijn/haar bijdrage gaat leveren.
Namens de Commissie Recreatief en Elementair Zwemmen
Jack Hendriks
Zaterdag Doelgroepenbad Verstandelijk Gehandicapten (9:00 – 10:00)
Afgelopen jaar is de groep kinderen gegroeid tot 18 leden. Dit is bijna het maximale aan kinderen wat kan
zwemmen. Anders wordt het te druk in het bad. En dat komt de groep niet ten goede. De kinderen
zwemmen bijna 1 op 1 qua begeleiding. Deze activiteit spreekt ook de jeugd van het wedstrijdzwemmen
aan om te komen helpen en daar moeten we zuinig op zijn.
De gevorderden die zwemmen van 9:00-9:30 zijn druk aan het oefenen geweest voor hun B diploma. Of
voor een tussentijds “Op Weg Naar ....” diploma, wat een stimulans moet zijn om verder te gaan. Wat
eigenlijk het allerbelangrijkste is, is dat de kinderen plezier beleven in het water. En dat is er. Daarnaast is
het fijn als er resultaat geboekt wordt, want dat geeft de kinderen en ouders een stukje veiligheid en de
mogelijkheid om een leuke sport te beoefenen. Je kunt dit ook wel het zwemvirus noemen en dat heerst
onder een aantal van onze kinderen. Geweldig om te zien en om ze les te mogen geven.
Over het financieel gedeelte van dit onderdeel kan er gezegd worden dat de gemeente m.i.v. 2009 extra
subsidie geeft voor G-sporters dan wel leden. Het is niet meer zo dat er slechts een vereniging bedeeld
wordt door de gemeente. Een stukje rechtsgelijkheid dus.
Al met al een leuk jaar om op terug te kijken. En een nieuw jaar voor ons om nieuwe uitdagingen aan te
gaan. Sander wil zijn C diploma halen, Adriaan wil de schoolslag leren en Teun wil eigenlijk niet meer
bang zijn in het water. Wij gaan hen daarbij helpen !!!!
Astrid Hendriks
Coördinator Verstandelijk Gehandicapte Kinderen.
Zaterdag Doelgroepenbad (10:05 – 12:05 )
Het jaar is weer zo snel voorbij, en als ik dan de kinderen zie zwemmen in badje vijf, dan hebben ze het
laatste jaar veel geleerd. Vaak zien we in het begin in de eerste drie badjes, dat het wat langzaam gaat.
Maar als ze het eenmaal door hebben ...
Zo ook het afgelopen jaar, veel kinderen hebben weer het A diploma gehaald, en als ik dan het diploma
uitreik ben ik best trots op onze club. Want ik zal je wel zeggen ...ze kunnen dan ook echt wel zwemmen.
Vol trots zeg ik dan ook, kader van het DGB en OZ bedankt voor het afgelopen jaar en hopelijk weer een
goed 2009
Bedankt Coördinator DGB
Coby Verberne
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Zaterdag Wedstrijdbad (10:05 – 12:05)
In 2008 is de groep instructeurs nagenoeg hetzelfde gebleven en waren we met voldoende om alle
kinderen leuke en leerzame zwemlessen te geven.
Voor veel kinderen zijn de zwemlessen dan ook prettig geweest en was er ook vlak voor de zomer en
kerstvakantie nog tijd voor spel en vermaak.
Dat er ook 2008 weer vele diploma’s gehaald zijn en dat ook tijdens het diplomazwemmen in juni de
NRZ controleur alle lof had over het nivo, geeft aan dat alle instructeurs van de zaterdagochtend goed in
staat zijn om kinderen het zwemmen te leren.
Voor de statistieken nog even de behaalde diploma’s:
24 en 31 mei 2008
Lutra-1 Diploma: 4 Lutra-2 Diploma: 2
21 juni 2008
Diploma A: 11
Diploma B: 12
Zwemvaardigheid 1: 15
Zwemvaardigheid 2: 3

Diploma C: 9
Zwemvaardigheid 3: 3

Jack Hendriks
Coördinator Diplomazwemmen
dinsdag Wedstrijdbad (21:30-22:15 uur)
Vrijdag Wedstrijdbad (20:30-21:15 uur)
Zowel op de dinsdag als op de vrijdagavond is de bezetting redelijk constant, wat niet wil zeggen dat we
ruim in onze bezetting zitten.
Over 2008 zwemmen er op de dinsdagavond gemiddeld 14 geregisterde leden, en op de vrijdagavond
waren dit er 19. Beide zwemavonden wordt gezwommen in een half bad, ofwel we gebruiken 3 lengte
banen.
Er is echter een verschil, op de dinsdag zwemt er ook nog een groep recreatieve dames die zonder
begeleiding hun eigen programma zwemmen. Zij gebruiken dus op de dinsdagavond 1 baan.
Het aanbod aan trainingen is een continu opbouwend karakter, en loopt door tot aan het einde van het
zwemseizoen. Aan de hand van een duurtest wordt bekeken op welk niveau je kunt instromen, of
mogelijk nog niet aan deze trainingsvorm kan deelnemen. Gezien de hoeveelheid beschikbaar zwemwater
is er ruimte voor maximaal 5 niveaugroepen. Als blijkt dat je onder het niveau van groep 5 zwemt, kan ik
helaas geen plek bieden. Tevens moet je alle zwemslagen enigszins beheersen.
Ondanks dat ieder dus zwemt op zijn niveau is het wel een redelijk hechte zwemclub binnen de
vereniging. Wij staan elkaar bij ieder met onze eigen kennis en ervaring en delen dit door gezamenlijk
met elkaar om een competitie te zwemmen. Ook een glaasje bier na afloop van de training is vast prik.
Alle zwemslagen kom tijden de trainingen aan bod, daarnaast worden ook de overgangen van de
wisselslag getraind. En heb je een keer een mindere zwemdag dan is de training niet heilig het is echter
een middel om een leuke avond te hebben.
Het enige wat we van de zwemmers verwachten is dat je het trainingsaanbod leuk vindt, op tijd aanwezig
bent en als je niet kunt komen dit even laat weten. Er is namelijk niets vervelender dan dat we een
estafette in de training hebben staan en een aantal komt niet opdagen.
Ben je enthousiast en lijkt het je wat om ook een inspanning te willen leveren dan ben je van harte
welkom, vooral op de dinsdagavond is plaats.
Ton van Mierlo
Coördinator Dinsdag en Vrijdagavond
Woensdag Doelgroepenbad (20:30-21:10 uur)
Per 1 januari 2008 zijn we gestart met 11 zwemmers en 3 instructeurs/instructrices. Het betreft een groep
met een gevarieerde samenstelling.
Margot van de Kerkhof is per gelijke datum als instructrice gestopt wegens privé omstandigheden. Per
juni 2008 is Astrid Hendriks ons komen ondersteunen in verband met de ziekte van Ton de Wilde. Helaas
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is hij op 5 augustus 2008 overleden. Zowel voor de instructeurs als voor de zwemmers is dit een zeer
groot gemis. Hierdoor hebben wij als groep een erg bewogen jaar achter de rug. De huidige lessen worden
verzorgd door Ingrid van Lierop, Astrid Hendriks en ondergetekende.
Twee leerling-zwemmers hebben in de loop van het jaar besloten te stoppen. Een vanwege medische
redenen en de andere vanwege privé omstandigheden. Per oktober 2008 hebben we een nieuwe kandidaat.
Door de wisseling van instructeurs, afwezigheid van de zwemmers en de medische beperking van mensen
uit onze groep is er niemand doorgeschoven naar het diepe bad. Het regelmatige verzuim van enkele van
de zwemmers en zwemsters vraagt om extra aandacht van de instructeurs, dat gaat dan weer ten koste van
de tijd die we aan de andere mensen kunnen besteden. De legitieme redenen voor afwezigheid zijn;
ploegendienst, vakantie of ziekte.
We hebben het jaar afgesloten met 10 leerling-zwemmers en 3 instructrices.
Mij rest nog om de collega’s Ingrid en Astrid te bedanken voor de geweldige inzet van het afgelopen jaar.
Belen Gregores Rodriguez
Coördinator Woensdag DoelgroepenBad
Woensdag Verstandelijk Gehandicapten (20:00 – 21:10)
Hier weer een kort verslagje zoals jullie al jaren gewend zijn.
We starten met de eerst groep. In deze groep hebben wat veranderingetjes plaatsgevonden.
Drie zwemmers zijn gestopt en er is er eentje bijgekomen. Jammer voor deze personen dat ze ( moesten )
stoppen en een geluk dat de ander mocht komen. ( we hadden namelijk een wachtlijst ). Ach en verder,
het kwebbelt er vrolijk op los onder toeziend oog van Jos, Anneke, Anneke en Rogér.
Ook in het tweede uur zijn er wat mensen gestopt en er zijn er weer een paar bijgekomen.
We hadden het afgelopen jaar ook voor een paar mensen diploma gezwommen.
Drie mochten voor A op, nl. Mark vd Heijden, Evelien v Kleef en Rosalia Henraath en twee zwemmers
mochten voor het B diploma op, nl. Michiel Hartman en Marie-jose vd Kamp.
Het hoogtepunt van het seizoen was voor enkele toch wel de clubkampioenschappen.
Van onze groep waren het er niet zo veel als anders maar des al niet te min de strijdlust was daar niet
minder om. Onze kampioen was Anja de Groot en de woensdagen daarna zou en moest het hele zwembad
horen dat zij kampioen was geworden. HEEL GOED GEDAAN ALLEMAAL.
Zo dit was het weer en wie weet komen we elkaar wel weer tegen op het zwembad.
Anneke en Rogér van Lieshout
Coördinatoren Gehandicapten Zwemmen Woensdagavond
Woensdag Wedstrijdbad (20:30 – 22:30)
Het aantal zwemmers wat nog in het blok van 21.50 tot 22.30 zwemt, is ook in 2008 geslonken. Dit komt
doordat een aantal zijn overgestapt naar een andere zwemtijd (dinsdag) of doordat ze het lidmaatschap
hebben opgezegd.
Omdat Mieke Jacobs in de periode augustus t/m december niet aanwezig kon zijn is haar rol
waargenomen door Ton van Mierlo (hiervoor nogmaals dank) en incidenteel door Rogér van Lieshout en
Jack Hendriks.
Al met al was het een turbulent jaar, mede doordat er soms onduidelijkheid was bij zwemmers en
instructeurs over wie nou de ‘leiding’ had. Inmiddels is er wel een aantal keren overleg geweest tussen de
instructeurs en lijkt de rust weder te keren. Hopelijk brengt dit ook weer de nodige rust bij de zwemmers,
waardoor ze weer gezellig en in grote(re) getalen naar de zwemavond gaan komen.
Jack Hendriks
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Jaarverslag Activiteitencommissie 2008
Samenstelling Activiteitencommissie
In 2008 bestond de Activiteitencommissie uit 6 personen:
Iwan Verberne, Ad Maas, Natasja Tersteeg, Emrah Yerlikaya, Suzanne Schuurman en Jory Gielen.
Emrah Yerlikaya (begin 2008) en Suzanne Schuurman (medio 2008) zijn deel gaan nemen aan de
activiteitencommissie, aangezien Iwan Verberne en Ad Maas hebben aangegeven aan het einde van het
jaar te willen stoppen met de Activiteitencommissie.
Via deze weg willen wij Iwan en Ad nogmaals bedanken voor de jarenlange inzet voor de
Activiteitencommissie.
Vrijwilligersavond
De vrijwilligersavond vond dit jaar plaats bij “Snookertown Helmond” te Mierlo-Hout. Het was een leuke
avond met een opkomst van ongeveer 70 mensen. Er kon worden gepoold en/of gesnookerd. Daarna was
er een barbecue.
Pasen
Net als voorgaande jaren werden chocolade paaseieren uitgedeeld aan de kinderen op zaterdagmorgen.
Kano-uitje
Dit uitstapje heeft een aantal jaren niet plaatsgevonden vanwege onvoldoende animo en/of het weer. Dit
jaar kon het uitstapje eindelijk weer eens doorgaan. In totaal zijn er 6 personen op zaterdag 20 september
2008 mee gaan kanoën in Valkenswaard.
Barbecue
De barbecue stond gepland in juni. Vanwege onvoldoende animo werd ervoor gekozen om de barbecue
naar september te verzetten. Dit resulteerde in voldoende aanmeldingen, waardoor op zaterdag 6
september 2008 een gezellige barbecue bij Peter en Yoni Stassar kon worden georganiseerd.
Lutra-jeugdkamp
In de herfstvakantie heeft het jaarlijkse Lutrakamp plaatsgevonden. Van 10 oktober tot en met 13 oktober
hebben er 30 kinderen tussen de 7 en 13 jaar allemaal verschillende activiteiten ondernomen, zoals een
vossenjacht, een speurtocht in het bos en een bonte avond. Ieder jaar staat het kamp weer in het teken van
een ander thema. Dit jaar hadden we ervoor gekozen om terug te gaan naar de Middeleeuwen: de tijd van
de stoere ridders, jonkvrouwen, kastelen, heksen enz.
Sinterklaas
Sinterklaas heeft ook dit jaar weer tijd gehad om ons op het zwembad te bezoeken. Sinterklaas heeft
samen met een aantal Pieten snoepzakken aan de kinderen uitgedeeld. Bovendien werd er een
kleurwedstrijd georganiseerd. De winnaars van deze kleurwedstrijd hebben een leuk cadeautje van de Sint
gekregen.
Tot slot stellen 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
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Jaarverslag Waterpolocommissie 2008
Dames 1
Het eerste damesteam sloot de competitie af net boven de degradatiezone.
In het bekerseizoen 2007-2008 hebben de dames de bekerfinale niet gehaald, ze zijn uitgeschakeld in de
2de ronde. De eerste ronde van het nieuwe bekerseizoen 2008-2009 zijn de dames goed begonnen. In
september 2008 werd 1 wedstrijd gewonnen en 1 verloren, waardoor de dames van Lutra doorgaan naar
de tweede ronde in mei 2009.
Op 31-12-2008 stond Lutra dames 1 op plaats 9 in de competitie. Zij hebben 11 wedstrijden gespeeld,
waarvan 3 gewonnen, 1 gelijk en 7 verloren. Het doelsaldo is -19.
Heren 1
De heren zijn in de competitie geëindigd op een 4de plaats. In verband met een herindeling van de
competitie is het herenteam, ondanks de 4 de plaats, gepromoveerd naar de tweede districtsklasse.
De heren speelden in het seizoen 2007-2008 niet mee in de bekercompetitie. Dit seizoen hebben ze voor
het eerst meegespeeld, ze hebben 1 wedstrijd gewonnen en 1 verloren. Met deze uitslag gaan de heren
door naar de tweede ronde, die plaatsvindt in mei.
Op 31-12-2008 staat het eerste herenteam laatste in de competitie. Er zijn 11 wedstrijden gespeeld,
waarvan er 2 gewonnen zijn en 9 verloren. Het doelsaldo is -35.
Dames 2
Ook dit seizoen is samen met PSV/Autoschade Bekkers, De Punderman en Lutra een combinatieteam
ingeschreven voor de competitie. Het drietal verenigingen beschikken over te weinig dames om de
competitie te starten, zij zijn ingeschreven onder de naam PSV/Autoschade Bekkers 4.
In het water gaat het goed met dames 2, zij staan momenteel op de 2de plaats. Zij hebben 9 wedstrijden
gespeeld, waarvan 7 gewonnen, 1 gelijk en 1 verloren. Het doelsaldo is +44.
Jeugd
De jeugdtrainingen op zaterdag en woensdag worden steeds beter bezocht, door meisjes en jongens. Het
aantal jongens dat waterpolo speelt, neemt nog steeds toe. De kinderen zijn in de leeftijd van ca. 7 en 15
jaar.
Afgelopen jaar heeft de jeugd het 2de competitiejaar netjes afgesloten. Zij zijn onderin de competitie
geëindigd, maar zijn ontzettend gegroeid in het spel. In het seizoen 2008-2009 is er een gemengd team
<15 jaar ingeschreven voor competitie, in verband met onvoldoende zwemmers voor een team < 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 31-12-2008 staan ze een na laatste op de ranglijst, zij hebben
twee wedstrijden gewonnen.
Trainingen
De waterpolotrainingen op maandag en woensdag werden in 2008 gegeven door Frans Stoffels. Op
zaterdag staan Lusanne Rutjens, Cindy Derksen, Jory Gielen, Danielle Derksen, Helen Baker en Frans
Stoffels aan het bad. Bij de conditietraining op woensdag staan diverse trainers aan het bad (op toerbeurt);
Will Geurds, Lusanne Rutjens, Kim van den Elsen, Patrick Derkx en Helga Manders (zij worden
aangevuld door diverse ouders, extra ondersteuning aan de badrand).
Opleidingen
Speerpunt van DWPC is, dat iedere vereniging voldoende scheidsrechters aan de bak heeft staan, die ook
op regelmatige basis fluiten. Dit jaar zijn Jory Gielen, Helen Baker en Guido Kruisbrink geslaagd voor de
scheidsrechterscursus. Ook is er dit jaar samen met de Punderman en Thalassa een jurytafelcursus
gehouden. Hier hebben in totaal 8 personen aan deelgenomen, waarvan er 7 geslaagd zijn. De
deelnemende personen waren zowel dames van het dames 1 team als ouders van de waterpolojeugd.
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Toernooien
Ook dit jaar werd traditiegetrouw door de dames deelgenomen aan een toernooi, in juni in Eindhoven. 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
De commissie bestaat dit jaar uit Cindy Derksen, Will Geurds, Aron Rooijakkers en Kim van den Elsen
*************************************************************************************

Jaarverslag van de Synchroonzwemcommissie over 2008
2008 is voor de synchroonzwemploeg een goed jaar geweest. Er zijn maar 11 diploma’s behaald, waarbij
een zwemster zelfs meerdere in 1 jaar. Ook zijn er weer een aantal nieuwe zwemsters begonnen en is het
niveau van de zwemsters en trainsters gestegen.
Algemeen
We beginnen dit jaar zonder wachtlijst. Op 1-1-2008 stond het ledenaantal op 26. Er zijn gedurende het
jaar 6 zwemsters gestopt en er zijn 5 nieuwe zwemsters bijgekomen. Door de mutaties staat het aantal
zwemsters op 31-12-2008 op 25. Een mooi aantal voor het 25-jarig bestaan van het synchroonzwemmen
bij H.Z.V. Lutra in 2009.
De conditietraining gaat door zoals vorig jaar is ingezet. Er wordt van 17.45-18.30 samen met een
jeugdgroep van de waterpoloploeg getraind. Hierbij zwemt ieder in een eigen half bad. Dit gaat heel erg
goed. Er wordt veel geleerd en de conditie en techniek gaan goed vooruit. De training van de senioren van
20.00-21.00 uur in het doelgroepenbad wordt gecontinueerd. Daardoor heeft de ploeg een mooi resultaat
bij de Brabantse Kampioenschappen kunnen neerzetten. Tot op heden wordt er hard getraind voor de NK,
EK en de WK masters van 2009 en 2010.
Tijdens de jaarvergadering van Lutra is Delphie benoemd tot vrijwilliger van het jaar. Dank voor deze
waardering.
Op 20 april was er voor de zwemsters van de aanloopniveaus voor de derde keer een
uitvoeringenwedstrijd, waarbij met solo, duet, trio en groep ingeschreven kon worden. In totaal deden er 2
ploegen van Lutra mee en ook 3 solo’s en 3 duetten. Iedereen straalde en liet spetterende uitvoeringen
zien. Anne en Eline haalden zelfs, elk met een solo, het maximaal aantal punten. Een prima prestatie! Het
was een heel geslaagde middag in Nuenen.
In 2008 is Karin Raimond gestopt met muziek draaien tijdens de trainingen. Daarnaast heeft José Sanders
ervoor gekozen om geen training meer te geven, maar zich toe te leggen op het jureren. Ook Josje heeft te
kennen gegeven niet langer training te kunnen geven i.v.m. haar werk. Allemaal bedankt voor de inzet
tijdens de trainingen. Per september is zwemster Naomi de Roeck training gaan geven. Ze geeft de beide
techniektrainingen les en traint alleen nog mee met de seniorenploeg op de woensdagavond. Op 31
december zijn er 10 actieve, enthousiaste trainsters, die er afwisselend voor zorgen dat de trainingen goed
verlopen en de muziek gedraaid wordt. Naast de showvoorbereidingen is Suzanne Schuurman op de
zaterdagmorgen in de gymzaal verder gegaan met de 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-‘08 uit:
Voorzitter
Delphie Meeuws
Secretaris
Marieke Bralten
Bestuursafgevaardigde
Ingrid Kocken
Leden:
Willeke van Tilburg, Orthe Meeuws en Antje van de Nieuwenhof
In de loop van het jaar geeft Ingrid Kocken aan te willen stoppen met haar bestuursfunctie namens de
Synchroonzwemcommissie. Haar plaats wordt per september ingenomen door Elma Janssen, waardoor er
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een wisseling plaatsvindt binnen de synchroonzwemcommissie. Orthe Meeuws maakt binnen de
commissie plaats voor Elma Janssen, zodat de commissie wederom uit 6 personen bestaat op 31-12-’08.
Juryleden
Per 1 januari zijn er 10 juryleden, onderverdeeld in:
1 jurylid met de functie M en 11; 3 juryleden met de functie 11; 2 juryleden met de functie 10; 4
juryleden met de functie 9;
1 jurylid met de functie 8; 1 jurylid met de functie S.
In 2008 zijn er 3 jurycursussen gegeven in Helmond. De 11-cursus en vervolg cursus 10-cursus zijn onder
andere door Delphie gegeven namens de Kring. Hier hebben ook een heel aantal mensen voor onze
vereniging meegedaan, allen met goed gevolg. Voor de M-cursus zijn geslaagd Angela Bosch, Jeanne
Fransen en Willeke van Tilburg. Voor de 11-cursus: Ine Baker, Angela Bosch, Yvonne Dijs, Jeanne,
Fransen en Thecla Luijben. Voor de 10-cursus: José Sanders. Daarnaast is Paulien Brooymans geslaagd
voor de 8-cursus. Tenslotte is Annemiek Brooymans na een aantal jaar namens onze vereniging gejureerd
te hebben, overgestapt naar De Dokkelaers in Tilburg. Hier kan ze zelf weer zwemmen, want de weg van
Breda naar Helmond was geen optie. Het aantal juryleden op 31-12-2008 wordt 16.
Clinic en cursussen
Ingrid Kocken heeft met goed gevolg de synchroonzwemtraining A cursus doorlopen. Daarnaast zijn er
enkele clinics geweest met nieuwe technieken en landoefeningen. De nieuwe technieken zijn ook aan de
andere trainsters doorgegeven, tijdens het frequente trainsteroverleg. 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 2008 zijn de volgende diploma’s behaald tijdens diplomasessies in o.a. ons eigen bad, met als
scheidsrechter Ingrid Kocken: Basishoudingdiploma: 3 zwemsters, Balletbeendiploma: 1 zwemsters,
Spagaatdiploma: 4 zwemsters, Barracudadiploma: 1 zwemster en Age 2: 2 zwemsters.
Daarnaast heeft Demi Raimond haar twee limieten gehaald om in 2008 mee te mogen doen met de
Synchro Beat, de Nederlandse Kampioenschappen. Door ziekte kon zij hier helaas niet aan deelnemen.
Toch gefeliciteerd met je limieten.
Carnavalsoptocht en surprise 2 februari en 28 november 2008
Een grote groep heeft ook dit jaar meegelopen met de optocht in Mierlo-Hout. Dit jaar geen 1 e prijs, maar
wel weer een enorm gezellige dag! Op 28 november ook weer 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 Suzanne.
Brabantse Kring Kampioenschappen synchroonzwemmen 24 februari en 6 april 2007
Bij de techniek wedstrijd moet er goed gescoord worden, om zich te kwalificeren voor de Kring
Kampioenschappen uitvoeringen. Van Lutra hebben er 10 zwemsters deelgenomen aan de
techniekwedstrijd. Loes Grolle zwom voor de eerste keer mee op age 2 niveau en haalde meteen haar
diploma. Er werd voor de uitvoeringen ingeschreven met 1 solo op age 2, een duet op age 2 en een groep
op age 2 en ook weer een groep op seniorenniveau. Sanne Daniëls haalde met haar solo de 7 e plaats.
Sanne Daniëls en Demi Raimond haalden met hun duet ook de 7e plaats. Voor de eerste keer was er weer
een ploeg van 4 zwemsters op age 2 niveau. Zij haalden een knappe 6e plaats. De seniorenploeg haalde
zelfde de 5 e plaats, een plaats geklommen ten opzichte van vorig jaar. De ploeg bestond uit Esmée Bloem,
Marieke Bralten, Delphie Meeuws, Alieke Postema, Dagmar en Naomi de Roeck. Het was al met al een
geslaagd kampioenschap, waarin er mooie uitvoeringen te zien waren.
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Show “Films” 25 januari 2009
Er is in 2008 hard getraind voor de show begin 2009. Ook is er vanaf september elke donderdagavond bij
Delphie hard gewerkt aan badpakken, kroontjes, versieringen en aankleding van de zwemzaal. Naast de
zwemsters en trainsters, hebben ook ouders, broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes meegeholpen
om alles klaar te krijgen. De show zal wel 2 keer opgevoerd gaan worden, daar het anders te druk is. In
het jaarverslag van 2009 zal hier verder op ingegaan worden.
Kortom
2008 is een goed jaar geweest voor de synchroonzwemploeg, iedereen is heel enthousiast en actief bezig
binnen de ploeg. Iedereen is heel enthousiast om van 2009 een nog beter jaar te maken voor de
synchroonzwemploeg. Op naar de show en alle andere activiteiten in 2009! De synchroonzwemcommissie dankt langs deze weg iedereen die zich dit jaar voor het synchroonzwemmen heeft
ingezet!
Namens de synchroonzwemcommissie,
Delphie Meeuws
*************************************************************************************

Jaarverslag wedstrijdzwemmen 2008
Competitie
Afgelopen seizoen zijn we gepromoveerd van de D3 naar de D2. Na een matige start in 2007 werden we
in 2008 steeds beter en hebben we zelfs enkele keren de 2e plaats bereikt. Uiteindelijk werden we 4e in het
totaalklassement. Een fraaie prestatie! Begin van het seizoen 2008-2009 begonnen we dus in de D2. Deze
competitie is totaal anders dan in de D3, zo zwemmen we meer 100 en 200 meters. Daarnaast was de
sfeer heel anders, in de D3 was het nog een beetje ‘lang leve de lol’, maar in de D2 zijn de verenigingen
stukke fanatieker (net als wij). We staan momenteel 18e.
Alle verenigingen die 16e of lager staan degraderen. We hebben ondanks een behoorlijke groei nog te
weinig zwemmers. We hebben vooral weinig junioren (12-16 jaar) en dames (16 jaar en ouder). Doordat
we dus sommige programma’s niet kunnen zwemmen, krijgen we hiervoor het maximale aantal punten.
Maar dit speelde eerder ook al in de D3 en heeft ons van een promotie niet kunnen weerhouden. De
huidige zwemmers worden wel steeds beter, steeds meer zwemmers hebben (meerdere) selectietijden en
sommige een Brabantslimiet. Momenteel wordt er nog gekeken naar de mogelijkheden om meer
zwemmers aan te trekken en te kunnen blijven zwemmen in de D2. Anderzijds begonnen we ook in de D3
altijd erg laag maar klommen we gedurende het jaar hoger op. Dus wie weet.
Speedo & Selectie
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.
De selectie is ook goed bezig en veel zitten er binnen 2 seconde van de Brabantse limiet. Ook wordt de
selectie steeds groter. Gaat dus de goede kant op!
Training
De trainingen werden in 2008 zeer goed bezocht, de opkomst wordt steeds groter. Vooral op de
donderdag en zaterdag is de opkomst enorm. De opkomst op dinsdag was aan het begin van het jaar
matig, maar momenteel is ook hier de opkomst hoog.
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 en er tijd is voor veel oefening en uitleg. De landtrainingen
werden tot november ook redelijk goed bezocht, vooral door de oudere zwemmers. Deze hebben door
ziekte van Johan tijdelijk stilgelegen. Begin 2009 is er weer mee gestart.
De banen liggen op bijna elke training vol, helaas betekend dit ook dat er weinig plaats is voor nieuwe
zwemmers. Willen we in de D2 blijven dan moeten we groeien, helaas kan dat niet vanwege het ‘volle’
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zwembad. We hopen dan ook dat het nieuwe zwembad groot genoeg wordt zodat we kunnen groeien.
Ook hopen we dat we extra kunnen gaan trainen of tenminste de huidige trainingen kunnen blijven
voortzetten. Helaas zeggen de financiële mogelijkheden van de vereniging wat anders. De commissie
heeft zich op verschillende wijze en ingespannen om zich te laten sponsoren, helaas heeft dat nog geen
effect gehad.
Johan Brouwer
Eind van het vorige seizoen heeft hoofdtrainer Johan Brouwer een motorongeluk gehad, maar onze
fanatieke hoofdtrainer bleef gewoon doortrainen met al dat gips. Helaas was het lot Johan niet gunstig
gezind, want op zondag 1 november kreeg hij na een wedstrijd een herseninfarct! Hier is iedereen
natuurlijk erg van geschrokken en moesten we het ineens zonder hem doen. Dan merk je hoeveel Johan
voor de club doet. Momenteel heeft hij de trainingen weer (rustig) opgepakt, helaas gaat het allemaal nog
steeds moeizaam. Maar langzaam aan knapt hij op. Aan het bad heeft Tijs van Wouden de honneurs goed
waargenomen.
Vrijwilligers
In 2008 zijn er vrijwilligers weggegaan en bij gekomen. Paula Fransen is door haar werk moeten stoppen
met de trainingen, wel blijft ze nog tijdwaarneemster. Op de zaterdag en dinsdagtraining zijn er toch weer
trainers bij gekomen. Helaas zijn er op de donderdagtraining nog te weinig trainers.
Vijf ouders zijn een tijdwaarnemercursus gaan doen en ze zijn allemaal geslaagd! Ook de commissie
heeft wat wisselingen doorgemaakt, maar is ook weer versterkt.
Met maar liefst 3 nieuwe leden!
De commissie bestaat nu uit:
- André Hendriks
- Rianne Sevat
- Jeroen Kocken
- Jalil Sharestani
- Johan Brouwer
- Helga Nouwens
Het aantal vrijwilligers is dit jaar flink uitgebreid en erg fijn was het om te zien dat ondanks het uitvallen
van de hoofdtrainer het een en ander gewoon door kon gaan.
Doelstellingen op langere termijn
 Promotie naar D2 behouden
 Zwemploeg van 50-60 zwemmers
Voorwaarden voor het behalen van deze doelen zijn:
- Ten minste 3 klokuren per week trainen (plus droogtraining)
- Uitbreiding van zwemuren, evt. naar de vroege ochtend.
- Meer hulptrainers op zwemtrainer 1 tot 2 niveau
Om meer inkomsten te genereren willen we het komende jaar mogelijk starten met het organiseren van
limietwedstrijden. We hebben enkele zeer actieve mensen die hier mee aan de slag willen.
Al met al loopt de wedstrijdgroep tegen wat beperkingen aan, desondanks draait het naar behoren, kan
echter altijd beter!
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Wijziging huishoudelijk reglement
Wij stellen voor om het huishoudelijk reglement op een paar punten te wijzigen. De gewijzigde punten
zijn dik gedrukt. De huidige tekst van artikel 4 plaatsen wij hieronder in cursief.

CONTRIBUTIE EN INSCHRIJFGGELD
Artikel 4
1

Het inschrijfgeld voor kandidaat-leden bedraagt €10,00.

2

De contributie in het verenigingsjaar 2006 bedraagt per 1 oktober 2006:
a. €120,00 voor gewone leden
b. €190,00 voor startvergunninghouders en leden die aan twee of meer wekelijkse activiteiten
deelnemen
c. De kosten van startvergunningen zijn voor de startvergunninghouders tot 12 jaar €3,10 en voor
startvergunninghouders ouder dan 12 jaar €27. Deze bedragen worden elk jaar opnieuw
vastgesteld
Verder geldt:
 een korting van €60,00 voor medewerkers (minimaal een jaar in functie), die contributie betalen
 €0,00 voor medewerkers die zelf niet zwemmen, c.q. niet in de gelegenheid zijn te zwemmen.
 Indien meer dan twee leden van een gezin contributie betalen als bedoeld in lid 2a en/of 2b, wordt
aan het derde en vierde lid dat zo’n contributie zou behoren te betalen een korting verleend van €
14,00
3

Betaling van de contributie dient bij vooruitbetaling per kwartaal te geschieden door middel van
automatische incasso.
Aan personen die op 14 oktober 1999 al lid waren en de contributie reeds op eigen initiatief
betaalden, kan vrijstelling van de in de eerste volzin genoemde verplichting worden verleend indien
zij per vooruitbetaling per half jaar de contributie voldoen door middel van een acceptgirokaart. In
dat geval wordt administratiekosten, zijnde €2,00 per jaar in rekening gebracht.

4

De in de artikelen 4 en 6 genoemde bedragen worden ieder jaar aangepast op basis van de som van
de hierna genoemde indexcijfers gedeeld door 2. De bedragen worden afgerond op het dichtst
bijzijnde veelvoud van 4 €;
a het indexcijfer van voor regelingslonen van volwassen werknemers, lonen per week en per maand
(incl. spaarloon, vakantietoeslag en andere uitkeringen tenzij anders vermeld), reeks Totaal (eerst
gepubliceerde cijfers);
b het indexcijfer van de gezinsconsumptie, reeks voor werknemersgezinnen met een gezinsinkomen
beneden de loongrens van de Ziekenfondsverzekering, reeks Totaal (eerst gepubliceerde cijfers);
beiden vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek per ultimo september van het
verenigingsjaar, waarvoor deze bedragen verschuldigd zijn.

5

Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting
tot het betalen van contributie te verlenen.

6

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk, ten minste 20 dagen voor het beëindigen van het
lopende kwartaal, te geschieden. De contributie voor het lopende kwartaal blijft verschuldigd.

7

Een lid dat een achterstand in de betalingsverplichtingen heeft van meer dan een kwartaal wordt
geschorst, totdat de achterstallige contributie is voldaan. Gedurende de schorsingsperiode blijft het
lid contributie verschuldigd.
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CONTRIBUTIE EN INSCHRIJFGGELD
Artikel 4
1

Het inschrijfgeld voor kandidaat-leden bedraagt €10,00.

2

De contributie in het verenigingsjaar 2009 bedraagt per 1 januari 2009:
a. €126,00 voor leden die 1 keer per week zwemmen en geen startvergunning hebben
b. €198,00 voor overige leden
c. De kosten van startvergunningen zijn voor de startvergunninghouders tot 12 jaar €3,60
en voor startvergunninghouders ouder dan 12 jaar €30,10.
Deze bedragen worden elk jaar opnieuw vastgesteld
Verder geldt:
 een korting van €60,00 voor medewerkers (minimaal een jaar in functie), die contributie betalen
 €0,00 voor medewerkers die zelf niet zwemmen, c.q. niet in de gelegenheid zijn te zwemmen.
 Indien meer dan twee leden van een gezin contributie betalen als bedoeld in lid 2a en/of 2b, wordt aan
het derde en vierde lid dat zo’n contributie zou behoren te betalen een korting verleend van €14,00
3

Betaling van de contributie dient bij vooruitbetaling per kwartaal te geschieden door middel van
automatische incasso.
Aan personen die op 14 oktober al lid waren en de contributie reeds op eigen initiatief betaalden, kan
vrijstelling van de in de eerste volzin genoemde verplichting worden verleend indien zij per
vooruitbetaling per half jaar de contributie voldoen door middel van een acceptgirokaart. In dat geval
worden administratiekosten, zijnde €2,40 in rekening gebracht.

4

De in de artikelen 4 en 6 genoemde bedragen worden ieder jaar aangepast op basis van het
door de KNZB gehanteerde indexcijfer.

5

Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting
tot het betalen van contributie te verlenen.

6

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk, ten minste 20 dagen voor het beëindigen van het
lopende kwartaal, te geschieden. De contributie voor het lopende kwartaal blijft verschuldigd.

7

Een lid dat een achterstand in de betalingsverplichtingen heeft van meer dan een kwartaal wordt
geschorst, totdat de achterstallige contributie is voldaan. Gedurende de schorsingsperiode blijft het lid
contributie verschuldigd.

Voorstel om de contributie met ingang van 1 juli 2009 te verhogen(als gevolg van de indexering):
Op 1 januari 2009 is de contributie verhoogd met 1,8 %:
€122,78 + €2,21 = €124,99 (afgerond €126) voor leden die 1 keer per week zwemmen en geen
startvergunning hebben en
€194,35 + €3,50 = €197,85 (afgerond €198) voor overige leden.
Indexcijfers:

2008: 1,8 %
2009: 3,5 %

Op 1 juli 2009 wordt de contributie verhoogd met 3,5 %:
€124,99+ €4,37 = €129.36 (afgerond €130) voor leden die 1 keer per week zwemmen en geen
startvergunning hebben en
€197,85 + €6,92 = €204,77 (afgerond €204) voor overige leden.
Op 1 januari 2010 zal de contributie verhoogd worden met het indexcijfer van 2010.
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Controleverslag Financiële Commissie Lutra over het jaar 2008
Aan:
Van:
Betreft:
C.C.:

De algemene ledenvergadering van H.Z.V. Lutra
Financiële commissie bestaande uit Ineke van Lierop en Lusanne Rutjens
Verslag 2008 van de financiële commissie
Bestuursleden

Helmond, 27 maart 2009
Geachte leden van Lutra,
Op vrijdag 20 maart 2009 is de controle verricht van de financiële administratie over 2008 van H.Z.V.
Lutra, gevoerd door de twee penningmeesters Nelly Boogaarts en Truus Verbakel.
Penningmeesters
De verantwoordelijkheid betreft de financiële administratie en verslaglegging over het jaar 2008.
Décharge beleid penningmeesters
 De banksaldi in de balans per 31 december 2008 stemmen overeen met de saldi van de laatst
aanwezige bankafschriften in de administratie van 2008.
 De bedragen van de in de jaarrekening over 2008 opgenomen uitgaven zijn steekproefsgewijs
afgestemd met de onderliggende facturen. De op de facturen vermelde bedragen zijn correct
betaald.
 De mutaties per kas zijn steekproefsgewijs gestaafd met de bijbehorende facturen en de
verwerking in de administratie. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd.
Conclusie
Wij menen dat de financiële administratie correct is gevoerd.
Wij vertrouwen erop u met dit verslag voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,
De financiële commissie

Ineke van Lierop

Lusanne Rutjens
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Jaarrekening 2008
Geachte leden,
Bijgevoegd treft de jaarrekening van 2008 aan.
In dit jaar hebben we het restant van de teveel betaalde huren over 2004/05 en 2005/06 zijn €4500
ontvangen van Laco.
Het aantal leden per 31-12-2008 bedroeg 479.
Wij bedanken ieder die ons met raad en daad heeft bijgestaan.
Het bestuur HZV Lutra
Namens deze,
Truus Verbakel – Aarts
Nelly Boogaarts – de Jongh

Balans per 31 december 2008
101
107
108
109
110
1020

ACTIVA
Materiaal
Postbank
Depôt KNZB
Postbank Kapitaal
Rentemeerrekening
Kasgeld
Resultaat(Verlies)

Balans2007
268
2339
291
15815
24000
972
43685

PASSIVA
120 Debiteuren
121 Verenigingsvermogen
Resultaat (Winst)
Totaal

88
32620
10977
43685
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Balans 2008
932
2019
960
39134
596
196
43837

150
43687
43837

Resultatenrekening 2008

202
203
204
206
211
212
221
222
223
224
231
232
233
235
236
237
238
240
3014
3015
8001

301
303
304
305
311
312
321
322
323
324

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

Rekening 2007
42473
743
2294
8518
1303

Begroting 2008
50000
750
2500
8700
1615

1374
840
239
489
2420
335
518
408
1591
312
680
68

2000
850
250
500
2000
335
500
800
2000
325
700
100

10977
77420

525
74450

60814
434
1060
12711
480
220
50
53
642
956

61000
600
1000
10000
500
250
0
0
600
500

77420

74450

Contributie totaal
Interest
Inschrijfgeld
Subsidie
Opbrengsten activiteiten commissie
Opbrengsten clubblad
Opbrengsten competitiewedstrijden
Opbrengsten overige wedstrijden
Opbrengsten wateractiviteiten
Opbrengsten bijzondere activiteiten
Resultaat (Verlies)
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Rekening 2008
52274
949
1793
8982
1480
625
2212
714
74
462
463
273
1103
2174
1372
291
318
9
1635
169
90
77462

60483
318
980
12052
768
236
75
0
1326
1028
196
77462

Toelichting op de resultatenrekening 2008.
202

Huren
Huur zwembad en gymzalen.
Creditnota van €4500 restant teveel betaald in 2004/05 en 2005/06.

212

Kosten clubblad
Clubblad wordt gedrukt bij wijkcentrum “De boerderij”.
Kosten €125 per jaar (10 x per jaar).

224

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

233

Representatiekosten
Kosten vrijwilligerscoördinator (attenties, etc.).

235

Materiaalkosten
Monovinnen €1140
Zie 305 €1000 subsidie ontvangen van de Wethouder van Deutekomstichting.

311

Opbrengsten Activiteitencommissie
Eigen bijdrage jeugdkamp en barbecue

323

Opbrengsten wateractiviteiten
Sponsorgeld en eigen bijdrage diploma’s.

324

Opbrengsten bijzondere activiteiten
Opbrengst Grote Clubactie.
€87,50 aankoopkosten.
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Begroting 2009

202
203
204
206
211
212
221
222
223
224
231
232
233
235
236
237
238
240
3014
3015
8001

301
303
304
305
311
312
321
323
324

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

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

525
74450

Contributie totaal
Interest
Inschrijfgeld
Subsidie
Opbrengsten activiteiten commissie
Opbrengsten clubblad
Opbrengsten competitiewedstrijden
Opbrengsten wateractiviteiten
Opbrengsten bijzondere activiteiten
Resultaat(verlies)

61000
600
1000
10000
500
250
0
600
500
74450

20

Rekening 2008
52274
949
1793
8982
1480
625
2212
714
74
462
463
273
1103
2174
1372
291
318
9
1635
169
90

Begroting 2009
56000
750
2500
9000
1615
1250
2200
850
250
500
750
335
750
1000
4100
325
700
0
1650
170
100

77462

84795

60483
318
980
12052
768
236
75
1326
1028
196
77462

62000
1150
1000
9400
500
250
0
600
1000
8895
84795

