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Verslag jaarvergadering d.d. 16 april 2009
1. Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
Er wordt 1 minuut stilte in acht genomen vanwege het overlijden van Ton Wilde.
Bericht van verhindering is ontvangen van: Gwen Gielen, Ingrid van Lierop, Coby Verberne, Natasja
Tersteeg, Jan Leenders, André Hendriks, Roger van Lieshout, Astrid Hendriks en Helga Nouwens. De
vergadering wordt bijgewoond door 19 Lutra-leden en 1 ouder.
2. Ingekomen berichten en bestuursmededelingen
Van Peter Stassar en André Hendriks zijn e-mailberichten ontvangen. De vragen van Peter komen aan de
orde bij de behandeling van de Financiën en de vraag van André bij de Begroting 2009.
René van Lierop geeft aan dat hij nog 3 jaar wil fungeren als voorzitter en dat hij na die periode eventueel
verder wil gaan als vice voorzitter.
3. Verslag van de algemene vergaderingen van 24 april 2008.
Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
4. Jaarverslagen 2008
Geen opmerkingen. De verslagen worden goedgekeurd.
5. Wijziging van ons Huishoudelijk Reglement.
De wijziging van ons Huishoudelijk Reglement, zoals aangegeven in het jaarboek 2008, wordt
goedgekeurd. De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde contributieverhoging voor alle leden met
ingang van 1 juli 2009. Dit voorstel is vermeld in het jaarboek 2008.
6. Behandeling financiën 2008
Kees Maas zou graag zien dat er meer toelichting op de jaarrekening gegeven wordt, vooral bij posten,
waar de verschillen met het jaar ervoor groot zijn.
Peter Stassar heeft de volgende vragen en/of opmerkingen via email ingebracht:
- Waarom is de interest van 2008 zo laag?
Antwoord van Truus Verbakel: interest van 2008 is ontvangen in januari 2009.
- Welke materialen zijn in de balans opgenomen?
Antwoord van Truus Verbakel: het gaat hierbij om een materialenkast en een onderwaterluidspreker. De materialen zullen in de toekomst niet meer bij de Balans opgevoerd worden,
maar bij de Resultatenrekening.
- Moet het verlies niet bij de Activa maar bij de Passiva staan?
- Antwoord van Truus Verbakel: dit zal nader onderzocht worden.
7. Begroting 2009
De post opleidingen is erg hoog. Dit heeft te maken met de begrotingen van de commissies. Het is nog
lang niet zeker of het bedrag dat begroot is, ook daadwerkelijk gebruikt zal worden. Wel moeten personen
gestimuleerd worden om opleidingen te volgen.
Peter Stassar vraagt, waarom de subsidies lager zijn begroot. Dit heeft de volgende oorzaken:
- € 1000 van de Wethouder van Deutekomstichting komt te vervallen(hiervan kan één keer per
2 jaar gebruik gemaakt worden).
- Vrijwilligerscentrale is gestopt met subsidies voor opleidingen.
- Minder jeugdsubsidie door dalend aantal jeugdleden.
Er wordt voorgesteld om de medewerkerskorting(post 3014) en gezinskorting(post 3015) niet meer apart
te vermelden. De vergadering besluit om deze posten niet meer op de Resultatenrekening en de Begroting
te vermelden. Wel mag dit vermeld worden bij de toelichting.
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Er wordt voorgesteld om de partners van de vrijwilligers een eigen bijdrage te laten betalen voor de
vrijwilligersavond. Dit voorstel wordt afgewezen. Voor de vrijwilligersavond blijft een maximaal bedrag
van € 2500 staan.
André Hendriks heeft via email voorgesteld om sponsorgelden alleen te besteden aan de discipline die het
geld binnenbrengen. Dit voorstel wordt afgewezen. Dit betekent dat alle gelden die binnenkomen in
principe toekomen aan Lutra.
Het bestuur stelt voor om de contributie voor de leden van de wedstrijdgroepen met € 60 te verhogen (€
30 per 1 juli 2009 en € 30 per 1 januari 2010). Dit voorstel wordt aangenomen. Er zal voor de leden van
de wedstrijdgroepen een extra informatieve bijeenkomst belegd worden.
De financiële commissie bestond uit Lusanne Rutjens en Ineke van Lierop. Lusanne Rutjens blijft in de
financiële commissie. Ineke van Lierop treedt af als lid van de financiële commissie. Peter Stassar is
bereid om voor 2 jaar zitting te nemen in de financiële commissie.
8. Bestuursverkiezing
Kim van den Elsen, Jeroen Kocken en René van Lierop zijn aftredend. Kim van den Elsen en Jeroen
Kocken en René van Lierop stellen zich herkiesbaar. Kim van den Elsen en Jeroen Kocken worden
opnieuw tot bestuurslid gekozen. René van Lierop wordt opnieuw tot voorzitter gekozen.
9. Rondvraag
De Otterbeker is in 2009 voor Lusanne Rutjens.
Diploma’s vanaf zwemleider A moeten bijgehouden worden via applicatiecursussen. Anders verliezen de
diploma’s hun geldigheid.
Patrick Derkx vraagt wat het standpunt van het bestuur is ten aanzien van de keuze waarvoor zijn dochter
geplaatst is inzake het meedoen aan waterpolowedstrijden of zwemwedstrijden. Het bestuur zal hierover
in overleg treden met de commissies.
Orthe Meeuws geeft informatie over de Grote Clubactie. Graag wil zij hierin verder samenwerken met
afgevaardigden van de commissies. Lusanne Rutjens, Patrick Derk en Jack Hendriks zeggen hun
medewerking toe.
Kees Maas bedankt het bestuur en de commissies voor hun inzet voor Lutra.
10. Sluiting
*************************************************************************************

Jaarverslag van de secretaris over 2009
Het bestuur
Op het einde van 2009 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

roepnaam
René
Piet
Truus
Nelly
Kim
Elma
Jack
Jeroen

aftredend
2012
2011
2010
2010
2012
2011
2010
2012

René van Lierop werd als voorzitter herkozen.
Kim van den Elsen werd als bestuurlid herkozen en Jeroen Kocken werd tot bestuurslid gekozen.
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Op 26 november 2009 is Ad Maas na een noodlottig ongeval, overleden. Ad heeft zich jarenlang met hart
en ziel op allerlei manieren voor Lutra ingezet.
Lutra verliest in Ad een zeer gewaardeerd lid.
Contributie
Per 1 juli 2009 ging de contributie, als gevolg van de in ons huishoudelijk reglement opgenomen
koppeling van de contributie met het CBS-indexcijfer, met 3,5 % omhoog, waardoor de contributie voor
de twee belangrijkste tarieven ging bedragen:
€ 124,99 + € 4.37 = € 129,36 (afgerond € 130) voor leden die 1 keer per week zwemmen en
geen startvergunning hebben
€ 194,35 + € 3.50 + € 30 = € 227.85 (afgerond € 228) voor overige (zwemmende) leden.
Voor leden met een startvergunning werden de volgende extra kosten in rekening gebracht:
geboren voor 1 januari 1997:
€ 30,10 per jaar
geboren op 1 januari 1997 of later:
€ 3,60 per jaar
Op 1 januari 2010 wordt de contributie verhoogd met 1,4 %, zodat dan de nieuwe tarieven worden:
€ 129,36 + € 1,81 = € 131,17 (afgerond € 132) voor leden die 1 keer per week zwemmen en
geen startvergunning hebben
€ 197,85 + € 2,77 + € 30 = € 230,62 (afgerond € 230) voor overige (zwemmende) leden.
Voor leden met een startvergunning worden de volgende extra kosten in rekening gebracht:
geboren voor 1 januari 1998:
€ 40,60 - € 10,10 = € 30,50 per jaar
geboren op 1 januari 1998 of later:
€ 11,70 - € 10,10 = € 1,60 per jaar
Zwemtijden
De zwemtijden in het jaar 2009 waren als volgt:
maandag
20.30 – 21.30 u. WB training waterpolo
dinsdag
18.00 – 18.30 u. WB 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 (vanaf 1 februari 2010
van 20.30 u. tot 21.50 u.)
20.00 – 20.30 u. DB leszwemmen voor gehandicapten
20.00 – 21.00 u DB training synchroonzwemmen(tot juli 2009)
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
09.00 – 10.00 u. DB leszwemmen voor gehandicapten
10.05 – 12.05 u. DB leszwemmen voor kinderen
Vrijwilligers
In 2009 werden enkele leden verrast door het toekennen van de Helmondse Vrijwilligerspenning en zelfs
een Koninklijke Onderscheiding.
Op onze jaarlijkse vrijwilligersavond op 21 maart 2009 ontvingen Coby Verberne, Gerda van Melis, Peter
Jans en René van Lierop uit handen van wethouder Boetzkes de vrijwilligerspenning van de gemeente
Helmond.
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Op 1 oktober 2009 werd een Koninklijke Onderscheiding door burgemeester Jacobs aan onze voorzitter,
René van Lierop, uitgereikt.
Hiervoor bedanken wij speciaal Astrid Hendriks, die als vrijwilligerscoördinator hiervoor veel werk heeft
verricht.
Tenslotte willen wij alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar
*************************************************************************************

Jaarverslag 2009 van de Commissie Recreatief & Elementair Zwemmen
Algemeen
In geheel 2009 had de commissie de volgende samenstelling:
Voorzitter:
Coby Verberne
Secretaris:
Jack Hendriks
Leden:
Emrah Yerlikaya, Rogér van Lieshout, Tineke van Asten
In de zwemactiveiten van de CREZ zijn ook in 2009 geen grote veranderingen geweest. Bij de
instructeurs zijn wel wat veranderingen geweest, sommigen zijn gestopt, maar gelukkig zijn anderen er
voor in de plaats gekomen. Helaas ontviel ons eind november Ad Maas als gevolg van een tragisch
ongeluk. Met hem zijn we een goede instructeur en examinator kwijt geraakt en is er onverwacht een gat
ontstaan wat we met z’n allen zo goed mogelijk zijn gaan opvullen.
Voordat u de verslagen van de coördinatoren van de verschillende activiteiten gaat lezen wil de
commissie al de medewerkenden bedanken voor hun enthousiaste inzet gedurende 2009 en we gaan ervan
uit dat iedereen ook in 2010 weer zijn/haar bijdrage zal leveren.
Namens de Commissie Recreatief en Elementair Zwemmen
Jack Hendriks
Zaterdag Doelgroepenbad Verstandelijk Gehandicapten (9:00 – 10:00)
Afgelopen jaar zijn begonnen met het behalen van een tweetal B-diploma’s. De kinderen die nog niet
helemaal klaar zijn voor een diploma krijgen hiervoor een Lutra diploma in de plaats.
Voorop staat nog steeds het plezier in het zwemmen. Dit komt het leerproces absoluut ten goede. Het
moet leuk zijn voor de zwemmer en zijn instructeur.
In goed overleg met ouders zijn er afgelopen jaar ook twee zwemmers doorgestroomd. Een kind is gaan
trainen bij de wedstrijdploeg en een ander kind is naar ORO gegaan voor de zwemles. Allemaal prima
want het welzijn van het kind staat voorop.
Het leren zwemmen vindt plaats met een 1 op 1 begeleiding. Dankzij de welwillende jeugd van de
wedstrijdploeg is dit nog steeds mogelijk. 1 op 1 begeleiding is noodzakelijk omdat we een diverse
populatie aan zwemmers hebben. Heel mooi, maar niet altijd eenvoudig. Daar zit voor de instructeurs ook
de uitdaging in om toch het kind te leren zwemmen. En we hoeven ons niet te schamen voor het nivo wat
uiteindelijk behaald wordt. Daar mogen we best trots op zijn.
De groep met gevorderde zwemmers groeit en we hopen dat de jong volwassenen hiervan gaan
doorstromen naar de volwassen gehandicapten groep op woensdagavond. Maar het tijdstip op de
woensdag avond is voor de jeugdigen nog te laat in de avond om door te stromen. De leeftijdsgrens van
16 jaar kan bij deze doelgroep niet strak getrokken worden.
Toch blijven we aanmoedigen om te blijven zwemmen. Want de geleerde vaardigheden moeten
onderhouden worden. Anders verleren de zwemmers uiteindelijk het zwemmen.
Al met al hebben we een leuke groep met kinderen en zien we voldoende uitdaging voor 2010. We
hebben nog steeds een wachtlijst. Dus we hebben voorlopig nog voldoende aanwas.
Astrid Hendriks
Coördinator Verstandelijk Gehandicapte Kinderen.
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Zaterdag Doelgroepenbad (10:05 – 12:05)
Afgelopen jaar is Daniëlle Derksen begonnen met het ondersteunen van Coby Verberne als coördinator.
Wanneer Coby afwezig is vervangt Daniëlle haar als coördinator. Verder liggen alle andere
verantwoordelijkheden nog bij Coby. Het is de bedoeling dat Daniëlle op den duur Coby gaat vervangen.
Het afgelopen jaar hebben we een goede doorstroming van de kinderen gehad. Ook hebben we veel
nieuwe kinderen kunnen laten starten.
Qua instructeurs hebben er weinig wisselingen plaats gevonden. Peter Bergkamp is gestopt vanwege
andere activiteiten op de zaterdagochtend en Jory Gielen is tijdelijk gestopt vanwege studie. Petra BosDaniëls is weer terug als instructeur. Alle badjes zijn goed bezet, ooit kunnen we zelf kinderen 1 op 1
aandacht geven. Momenteel zijn we bezig met een interne cursus bij de instructeurs, zodat we allemaal
op 1 lijn zitten met technieken en termen.
Verder zijn de activiteiten zoals Sinterklaas, Pasen en wanneer de ouders mee mogen zwemmen goed
verlopen. Alleen bij de Sinterklaasviering hebben we van enkele kinderen nog de vraag gehad, hoe het
met de kleurwedstrijd is afgelopen. Alle prijzen waren in het eerste uur gevallen waardoor de kinderen
van de andere uren niet wisten wie er gewonnen had.
Daniëlle Derksen en Coby Verberne
Zaterdag Wedstrijdbad (10:05 – 12:05)
In de loop van 2009 is de groep instructeurs lichtjes gegroeid en waren we met z’n allen in staat om op
een enthousiaste en leuke manier zwemlessen te geven als vervolg op de basis gelegd in het
Doelgroepenbad.
Het enthousiasme is ook bij de kinderen en ouders te herkennen, want het is elke zaterdag een drukke
boel. De kinderen lijken ook de ouders positief te beïnvloeden, want bij het meezwemmen van de ouders
vlak voor de zomer- en kerstvakantie was het drukker dan in voorgaande jaren.
Dat er ook in 2009 weer vele diploma’s gehaald zijn en dat ook de NRZ controleur niets aan te merken
had op het nivo, geeft aan dat we bij HZV Lutra zwemles geven op een goede en leuke manier.
Voor de statistieken nog even de behaalde diploma’s:
24 Januari 2009
Diploma A: 9
Zwemvaardigheid 1: 3
23 en 30 mei 2009
Lutra-1 Diploma: 7

Diploma B: 8
Zwemvaardigheid 2: 8

Diploma C: 11
Zwemvaardigheid 3: 4

Lutra-2 Diploma: 3

11 Juli 2009
Diploma A: 16
Zwemvaardigheid 1: 3

Diploma B: 10
Zwemvaardigheid 2: 5

Diploma C: 6
Zwemvaardigheid 3: 1

Jack Hendriks
Coördinator Diplomazwemmen
Dinsdag Wedstrijdbad (21:30-22:15 uur)
Vrijdag Wedstrijdbad (20.30-21-15 uur)
De trainingsprogramma’s voor zowel de dinsdag als de vrijdag lopen parallel. Reden hiervoor is dat 50%
van de zwemmers niet op beide dagen zwemmen waardoor vooral techniek oefeningen onvoldoende aan
bod komen.
Voorop gesteld zijn het zwemmers, die van deze uren gebruik maken, die al jaren lid zijn van de
vereniging en die onderling ook een hechte groep voren. Waardoor een half woord al genoeg is om elkaar
te begrijpen
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Op beide avonden zwemmen we 45 minuten, hier zijn de trainingsprogramma’s ook op geschreven. Voor
alle programma’s geld dat het opbouwtrainingen zijn. Vandaar dat het niet altijd even gemakkelijk is om
halverwege het jaar in te stappen. Met name de techniektrainingen zijn dan al aan bod geweest. Na de
techniektrainingen zijn het vooral specifieke opbouwtrainingen.
Het aantal zwemmers op de dinsdagavond is erg laag, ondanks dat we maar een half bad tot onze
beschikking hebben, kunnen er nog best zwemmers mee zwemmen, mits zij het gestelde programma mee
kunnen zwemmen.
Op vrijdagavond beschikken we ook over een half bad, de andere helft wordt gebruikt door collega
zwemvereniging “De Watervrienden” De bezetting van deze zwemavond is goed.
Regelmatig worden ook gezamenlijk zwemavonden opgezet. Ik doel hierbij dat de zwemmers van Lutra
en de Watervrienden een gezamenlijk programma draaien. Hierdoor kunnen we meer van elkaar
verdragen en komt de onderlinge samenwerking beter tot zijn recht.
Jaarlijks word ook traditiegetrouw een avond buiten het zwembad georganiseerd, veelal met activiteiten
die geen enkele relatie tot het zwemmen hebben.
Ton van Mierlo
Coördinator Dinsdag en Vrijdagavond
Woensdag Doelgroepenbad (20:30-21:10 uur)
Het doelgroepenbad is een groep met een gevarieerde samenstelling en bestaat momenteel uit elf leerlingzwemmers en twee instructrices te weten Ingrid van Lierop en ondergetekende. In 2009 is één leerlingzwemmer gestopt vanwege medische redenen en zijn drie leerling-zwemmers gestart. Per augustus 2009
is Astrid Hendriks gestopt als instructrice. Via deze weg wil ik haar nogmaals bedanken voor haar
getoonde inzet en collegialiteit.
Wij kampen momenteel met een structurele onderbezetting inzake instructeurs. Een goede begeleiding
vereist drie instructeurs in verband met het verschil in niveau van zwemkwaliteit. Daarnaast speelt de
herhaaldelijke afwezigheid (ploegendienst, vakantie of ziekte) en medische beperkingen van enkele
zwemmers een grote rol. Om de opgelopen achterstand goed te maken wordt extra aandacht van de
instructeurs vereist. Dit gaat helaas ten koste van de tijd die de instructeurs aan de overige groepsleden
kunnen besteden. Al met al heeft dit er toe geleid dat er vanuit onze groep niemand is doorgeschoven naar
het diepe bad. Om dit probleem op te lossen is een extra instructeur zeer wenselijk.
De sfeer in de groep is altijd erg prettig. Dit komt omdat deze doelgroep een grote leergierigheid toont en
ook bereid is om elkaar te helpen.
Rest mij nog een woord van dank uit te spreken richting Anneke, Emrah, Jack en Mieke in verband met
het opvangen van de afwezigheid van Ingrid of ondergetekende. Tevens wil ik Ingrid graag bedanken
voor haar geboden ondersteuning.
Belen Gregores Rodriguez
Coördinator Woensdag DoelgroepenBad
Woensdag Verstandelijk Gehandicapten (20:00 – 21:10)
U vraagt zich misschien wel af, wat er zo allemaal gebeurd is met onze twee groepen, in het afgelopen
jaar. We zullen het u even kort toelichten.
De eerste groep zwemt van 20.00 tot 20.30 uur in het doelgroepenbad. Qua samenstelling is er zeer
weinig veranderd. Het groepje van vorig jaar komt nu ook elke woensdagavond met veel plezier
zwemmen. De mannen krijgen les, in opdrachtvorm en zwemmen zelfstandig hun baantjes. De dames
daar in tegen durven dat nog niet helemaal, en zij krijgen daarom wat intensievere begeleiding in het
water. Je ziet dat ze elke week wat meer kunnen en durven.
Iedereen heeft het prima gedaan in het afgelopen jaar en met veel plezier (want dat is natuurlijk ook heel
erg belangrijk).
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De tweede groep zwemt van 20.30 tot 21.10 uur in de Oranje zaal. De groep is wat geslonken maar we
hebben toch weer een aantal zwemmers mogen verwelkomen en het is nog steeds van jong en oud,
dames en heren. Ze kunnen het allemaal goed met elkaar vinden. Soms zijn ze meer aan het kletsen en lol
maken als dat ze zwemmen ( en daar moeten we dan af en toe iets van zeggen). Dit jaar gaan we zeker
weer diploma zwemmen. Of het nu de “echte diploma’s”zijn of eigen gemaakte iets zullen ze zeker wel
krijgen.
Zo, nu bent u weer wat meer op de hoogte van onze groep. Wilt u onze groep in actie zien, kom gerust
een keer kijken, de zwemmers zullen het zeer leuk vinden.
Groetjes van Rogér en Anneke van Lieshout ( instructeurs, verstandelijk gehandicapten )
Woensdag Wedstrijdbad (20:30 – 22:30)
Het jaar 2009 is rustig begonnen. Wel hebben we per 1 maart het laatste uur eraf gehaald omdat dit uur
niet meer rendabel was.
De mensen die er zwommen hebben we onder kunnen brengen in het 2e uur. Als er weer voldoende
mensen zich aanmelden kunnen we alsnog het laatste uur weer gaan gebruiken. Hebben nog wel tekort
aan instructeurs ( wie wil )
Mieke Jacobs
Coördinator oranjebad woensdagavond
*************************************************************************************

Jaarverslag Activiteitencommissie 2009
Het jaar 2009 was voor de Activiteitencommissie van Lutra een leuk jaar. Er lijkt voortaan steeds meer
animo te zijn voor de diverse activiteiten. Met name het enthousiasme over de activiteiten (en de
organisatie) wordt zeer gewaardeerd.
Het jaar 2009 kende echter ook mindere momenten. Op 26 november 2009 bereikte ons namelijk het
slechte nieuws dat Ad Maas was overleden. Ad is eind 2008 gestopt met de activiteitencommissie, maar
heeft zich jarenlang ingezet voor de Activiteitencommissie.
Samenstelling Activiteitencommissie.
In 2009 bestond de Activiteitencommissie uit vijf personen, namelijk:
Natasja Tersteeg, Jory Gielen, Emrah Yerlikaya, Suzanne Schuurman en Coby Verberne.
Vrijwilligersavond.
De vrijwilligersavond vond plaats op 21 maart 2009 bij “Sportcafé de Kegelaar” te Helmond. Het was
een leuke avond met een opkomst van ongeveer 70 mensen. Er werd volop gekegeld en daarna was er een
heerlijk buffet. Tijdens deze avond kwam wethouder Boetzkes bovendien langs om een aantal
vrijwilligers ‘extra’ in het zonnetje te zetten.
Pasen.
Net als voorgaande jaren werden chocolade paaseieren uitgedeeld aan de kinderen op zaterdagmorgen en
aan de minder validen op woensdagavond.
Barbecue.
De barbecue heeft plaatsgevonden op 11 juli 2009. Er waren dit jaar ruim voldoende aanmeldingen,
waardoor er een gezellige barbecue bij Peter en Yoni Stassar kon worden georganiseerd.
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Lutra jeugdkamp.
In de herfstvakantie heeft het jaarlijkse Lutrakamp plaatsgevonden. Ieder jaar staat het kamp weer in het
teken van een ander thema. In 2009 stond het kamp in het teken van het circus. Van 23 oktober tot en met
26 oktober 2009 werden er voor de lutraleden tussen de 7 en 13 jaar allemaal verschillende activiteiten
georganiseerd, zoals een vossenjacht, cluedo door het dorp, een speurtocht in het bos, een tocht naar de
circusschool en een bonte avond.
De laatste jaren is er een stijgende lijn te zien in kinderen die meegaan op Lutrakamp. Dit jaar zijn er
maar liefst 32 kinderen meegegaan op kamp. Ook de leiding kende dit jaar een andere samenstelling dan
andere jaren. Tenslotte hebben wij dit jaar van diverse sponsors een bijdrage voor het kamp ontvangen.
Bij deze willen wij de sponsors hier nogmaals voor bedanken.
Schaatsuitje.
Ieder jaar proberen wij een uitje te organiseren voor de leeftijdsgroep 14 t/m 17 jaar. Wij hebben dit uitje
de laatste jaren echter regelmatig af moeten lassen vanwege onvoldoende animo bij deze
leeftijdscategorie. Dat was dan ook de reden dat wij dit jaar voor een ander uitje hebben gekozen en voor
een tijdstip later in het seizoen. Helaas waren er, ondanks erg veel enthousiaste reacties, maar drie
aanmeldingen. Dit jaar is dit uitstapje dus niet doorgegaan. Door middel van een korte enquête willen wij
nagaan hoe wij deze leeftijdscategorie enthousiast kunnen krijgen voor een dergelijk uitje.
Sinterklaas.
Op 5 december 2009 heeft Sinterklaas het zwembad bezocht. Sinterklaas en zijn pieten hebben de
vorderingen van de kinderen van Lutra bewonderd. Bovendien hebben zij voor ieder kind een zakje met
pepernoten achtergelaten. Tevens is er een kleurwedstrijd georganiseerd. De kinderen die deze wedstrijd
hadden gewonnen, kregen nog een extra cadeautje.
De Activiteitencommissie
*************************************************************************************

Jaarverslag Waterpolocommissie 2009
Dames 1
Het eerste damesteam sloot de competitie af net boven de degradatiezone.
In het bekerseizoen 2008-2009 hebben de dames de bekerfinale niet gehaald. De eerste ronde van het
nieuwe bekerseizoen 2009-2010 zijn de dames goed begonnen, de dames van Lutra gaan door naar de
tweede ronde in het voorjaar van 2010.
Op 31-12-2009 stond Lutra dames 1 op plaats 7 in de competitie. Zij hebben 9 wedstrijden gespeeld,
waarvan 4 gewonnen, 1 gelijk en 4 verloren. Het doelsaldo is -21.
Heren 1
De heren zijn in de competitie (bijna) onderaan geëindigd, waardoor degradatie naar de derde klasse
onvermijdelijk was.
In het bekerseizoen 2008-2009 hebben de heren de bekerfinale niet gehaald, ze zijn uitgeschakeld in de
tweede ronde.
Op 31-12-2009 staat het eerste herenteam op plaats 4 in de competitie. Er zijn 9 wedstrijden gespeeld,
waarvan er 5 gewonnen zijn en 4 verloren. Het doelsaldo is +8.
Dames 2
Ook dit seizoen is samen met PSV/Autoschade Bekkers, De Punderman en Lutra een combinatie-team
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 3.
Ze spelen op dit moment in de derde klasse. Op 31-12-2008 staan de dames op plaats 8 in de competitie.
Zij hebben 10 wedstrijden gespeeld, waarvan 2 gewonnen 8 verloren. Het doelsaldo is +80.
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Jeugd < 15 jaar
Dit jaar zwemt er een gemengd team <15 jaar van Lutra mee in de competitie. Tot op heden heeft de
jeugd het moeilijk in de competitie. Op 31-12-2009 staan ze laatste op de ranglijst, zij hebben nog geen
wedstrijden gewonnen.
Jeugd < 11 jaar
We hebben dit seizoen voor het eerst een gemengd team <11 jaar ingeschreven voor de competitie. Tot op
heden hebben ze het moeilijk in de competitie, maar ze zijn erg leergierig en leren snel. Op 31-12-2009
staan de op plaats 7 in de competitie. Er zijn 9 wedstrijden gespeeld, waarvan 1 gewonnen, 1 gelijk en 7
verloren. Het doelsaldo is -38.
Overige jeugdleden
Daarnaast hebben we dit jaar een verbond gesloten met De Punderman. Beiden hebben we te weinig
jeugdleden om een team te vormen, zo worden er enkele jeugdleden bij de andere vereniging in de teams
geplaatst. Zo zwemmen er van ons enkele leden bij het team <13 jaar en jongens <17 jaar bij De
Punderman. Er zijn er zwemmers van De Punderman die meezwemmen ons gemengde team <15 jaar.
Toernooien
Ook dit jaar werd traditiegetrouw door de dames deelgenomen een toernooi, in juni in Eindhoven. De
jeugd heeft ook enkele mini polotoernooien 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 jongens en meiden van Lutra goed in slagen!
Samenstelling van de commissie waterpolo
De commissie bestaat dit jaar uit Cindy Derksen, Will Geurds en Kim van den Elsen
*************************************************************************************

Jaarverslag van de Synchroonzwemcommissie over 2009
Algemeen
2009 is voor de synchroonzwemploeg een goed jaar geweest. Er zijn 29 diploma’s behaald.
Op 1-1-2009 stond het ledenaantal op 26. Door mutaties staat het aantal zwemsters op 31-12-2009 op 33.
De conditietraining gaat door zoals vorig jaar. Er wordt van 17.45-18.30 samen met een jeugdgroep van
de waterpoloploeg getraind. De training van de senioren van 20.00-21.00 uur in het doelgroepenbad
wordt gecontinueerd tot aan de zomervakantie. Mooi resultaat behaald bij de Open Nederlandse
Kampioenschappen Masters. Tot op heden wordt er hard getraind voor de NK, EK en de WK masters van
2010. Tijdens de jaarvergadering van Lutra is Delphie Meeuws benoemd tot lid van verdienste. Dank
voor deze waardering. In 2009 blijft de trainstersploeg constant. Het hele jaar zijn er 10 actieve,
enthousiaste trainsters.
De synchroonzwemcommissie
De synchroonzwemcommissie bestaat op 01-01-‘09 uit:
Voorzitter
Delphie Meeuws
Secretaris
Marieke Bralten
Bestuursafgevaardigde
Elma Janssen
Leden:
Ingrid Kocken, Willeke van Tilburg en Antje van de Nieuwenhof.
In de loop van het jaar komt er namens de ouders versterking in de commissie in de persoon van Angela
Bosch. Hierdoor bestaat de commissie uit 7 personen op 31-12-’09.
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Juryleden
Per 1 januari zijn er 16 juryleden. In 2009 zijn er opnieuw jurycursussen georganiseerd waardoor op 3112-2009
het aantal juryleden 19 is.
Clinic en cursussen
Er zijn enkele clinics geweest, waarbij een belangrijk gedeelte ging over de nieuwe figuren en elementen
voor de komende 4 jaar.
Diploma’s en limieten:
In 2009 zijn de volgende diploma’s behaald tijdens diplomasessies in o.a. ons eigen bad:
Basishoudingdiploma: 8 zwemsters, Zeilbootdiploma: 8 zwemsters, Balletbeendiploma: 3 zwemsters,
Spagaatdiploma: 2 zwemsters, Barracudadiploma: 6 zwemster. Daarnaast hebben bij de
competitiewedstrijden 2 zwemsters een Age 1 diploma gehaald.
Show “Films”: 25 januari
Op 25 januari hadden we weer onze jaarlijkse show. Dit jaar twee keer op een dag. Er werd gezwommen
op filmmuziek. Het werd een groot spektakel door de prachtige badpakken, aankleding. We zijn weer
hard aan het trainen voor de nieuwe show met als thema “ Ik hou van Holland”, die op zaterdag 19 juni
2010 getoond zal worden.
Fietstocht en surprise: 19 juli en 28 november
Dit jaar heeft de synchroonzwemploeg weer een fietstocht met opdrachten en spelletjes georganiseerd om
het seizoen af te sluiten, samen met een bbq bij Angela, Lauri en Ilse. Op 28 november ook weer een
gezellig avondje voor de zwemsters en trainsters, met pakjes van iedereen voor iedereen. Dit jaar gevierd
bij Jeanne en Margo.
Competitiewedstrijden Kring Noord-Brabant
Tijdens de competitiewedstrijden op 14 juni en 8 november hebben de zwemsters hun beste beentje voor
gezet. Deze wedstrijden zijn voor alle zwemsters op ieders eigen niveau. De meisjes die trainen op de
aanloopniveaus krijgen een certificaat met de prestaties, voor de meisjes vanaf age 1, zijn er diploma’s,
limieten, verenigingspunten en medailles te behalen. Ook dit jaar is daar goed gezwommen en zijn er 2
diploma’s gehaald. Op 20 december lag de organisatie in onze eigen handen. Maar door de sneeuw, is
deze wedstrijd geannuleerd. Uiteindelijk zijn we als 7e geëindigd.
Brabantse Kring Kampioenschappen synchroonzwemmen: 15 februari en 15 maart
Bij de techniek wedstrijd moet er goed gescoord worden, om zich te kwalificeren voor de Kring
Kampioenschappen uitvoeringen. Van Lutra hebben er 3 zwemsters deelgenomen aan de
techniekwedstrijd. Er werd voor de uitvoeringen ingeschreven met 1 solo op age 2 en 1 duet op age 2.
Sanne Daniëls haalde met haar solo maar liefst de 5e plaats. Maureen Jonker en Demi Raimond werden
met hun duet net 7e. Het was al met al een geslaagd kampioenschap,
Uitvoeringen aanloopniveaus
Op 5 april was er voor de zwemsters van de aanloopniveaus voor de vierde keer een
uitvoeringenwedstrijd, waarbij met solo, duet, trio en groep ingeschreven kon worden. In totaal deden er 2
ploegen van Lutra mee en ook 5 soli en 2 duetten. Iedereen straalde en liet spetterende uitvoeringen zien.
Merel, Anne, Margo en Myrthe haalden elk met hun solo het maximaal aantal punten. Dit deden Lauri en
Ilse, maar ook Gwen en Maud ook elk met hun duet. Een topprestatie! Het was een heel geslaagde
middag in Eindhoven.
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NK Masters: 9 en 10 mei
In dit weekend werd voor het eerst ook synchroon gezwommen tijdens de Open NK Masters in
Eindhoven. Daar heeft de senioren ploeg bestaande uit Esmée Bloem, Jessica de Lang, Delphie Meeuws,
Alieke Postema, Dagmar de Roeck en Naomi de Roeck aan meegedaan. Hiervoor wordt een technische
en een vrije uitvoering gezwommen. Naast de ploeg heeft Delphie Meeuws ook haar solo gezwommen.
Het ging goed en de ploeg werd 7e en Delphie werd met haar solo zelfs 2e met een zilveren medaille!
Kortom een geslaagd weekend.
EK Masters: 17 tot en met 20 september
In Cadiz, Spanje, werd in 2009 de EK Masters gezwommen. Delphie is samen met haar coaches Suzanne
en Elma afgereisd naar deze wedstrijd. Samen werd vooraf heel hard getraind, vaak wel 6 dagen per week
in het zwembad. Delphie haalde een persoonlijk record aantal punten, waaronder een magische 7. Een
cijfer wat nog nooit eerder door een synchroonzwemster van Lutra voor een uitvoering werd behaald. Een
super ervaring en nu op naar de WK 2010 in Zweden.
Open podium: 4 november
Tijdens onze eigen trainingstijd, mochten de zwemsters zelf geschreven uitvoeringen laten zien. Deze
werden beoordeeld door de juryleden en de trainsters, die ook fungeerden als jury. Na afloop bleek de
groep Waikiki Beach van Ilse, Lauri, Maud, Margo en Gwen het beste en mooiste te zijn. Zij kregen dan
ook een medaille, net als de nummers 2 en 3. Gwen en Lauri werden met hun duet 2e en Maud en Margo
werden samen 3e. Maar ook de andere nummers straalden door creativiteit en originaliteit. En zeker ook
de eigen versierde badpakken vormen een prachtig geheel.
Kortom:
2009 is een goed jaar geweest voor de synchroonzwemploeg, iedereen is heel enthousiast en actief bezig
binnen de ploeg. Iedereen is heel enthousiast om van 2010 een nog beter jaar te maken voor de
synchroonzwemploeg. Op naar de wedstrijden, de show en alle andere activiteiten in 2010! De
synchroonzwemcommissie dankt langs deze weg iedereen die zich dit jaar voor het synchroonzwemmen
heeft ingezet!
Namens de synchroonzwemcommissie,
Delphie Meeuws
*************************************************************************************

Jaarverslag Wedstrijdzwemmen 2009
Competitie
Ondanks dat iedereen keer op keer zijn best deed, zijn we afgelopen seizoen gedegradeerd van de D2 naar
de D3. Het lag niet aan de prestaties, gezien het grote aantal medailles, maar aan het feit dat we niet groot
genoeg zijn. Weer terug in de D3 blijkt maar weer eens dat we een topploeg zijn. We zijn de eerste drie
wedstrijden respectievelijk vijfde, tweede en vijfde geworden en staan in het eindklassement nu derde!
Een fraaie prestatie! Helaas hebben we nog steeds te weinig zwemmers. We hebben vooral weinig
junioren (12-16 jaar) en dames (16 jaar en ouder). Gelukkig zijn er een aantal nieuwe zwemmers bij
gekomen, maar zijn er helaas ook weer een aantal gestopt. De D2 zou volgend jaar dus weer hetzelfde
kunnen zijn als vorig jaar, maar we gaan het gewoon weer proberen. De huidige zwemmers worden wel
steeds beter, steeds meer zwemmers hebben (meerdere) selectietijden en sommige een Brabantslimiet.
Momenteel zijn we hard op zoek naar mogelijkheden om meer zwemmers aan te trekken.
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.
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De selectie is afgelopen jaar sterk gegroeid en veel zitten er binnen 2 seconde van de Brabantse limiet.
Gaat dus de goede kant op!
Training
De trainingen werden in 2009 zeer goed bezocht, de opkomst wordt steeds groter. Vooral op de
donderdag en zaterdag is de opkomst enorm. Ook de dinsdag wordt zeer 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 en er tijd is voor veel oefening en uitleg. De landtrainingen werden
afgelopen jaar ook redelijk goed bezocht, hoewel er een klein dipje was eind 2009 wegens
proefwerkweken en ziekte. De banen liggen op bijna elke training redelijk vol, helaas betekend dit ook
dat er weinig plaats is voor nieuwe zwemmers. Willen we volgend jaar niet weer degraderen dan moeten
we groeien, helaas kan dat niet vanwege het ‘volle’ zwembad. We hopen dan ook dat het nieuwe
zwembad groot genoeg wordt zodat we kunnen groeien.
Johan Brouwer
Vorig jaar heeft Johan Brouwer het vanwege zijn gezondheid rustig aan gedaan. Gelukkig kon hij in het
begin van dit jaar de trainingen weer oppakken. Momenteel staat hij weer “Full-time” aan het zwembad.
Ook tijdens de wedstrijden is hij weer aanwezig en coacht hij ons weer.
Vrijwilligers
In 2009 zijn er een paar vrijwilligers bijgekomen. Zo zijn er een aantal trainers bijgekomen en is Frans
Vogel de commissie komen versterken. Helaas zijn er op de donderdagtraining nog te weinig trainers.
De commissie bestaat nu uit:
- André Hendriks
- Rianne Sevat
- Jeroen Kocken
- Jalil Sharestani
- Johan Brouwer
- Helga Nouwens
- Frans Vogel
De commissie is dus erg groot, maar Johan Brouwer gaat het wat rustiger aan doen, Jalil heeft het nog
steeds erg druk en André heeft aangegeven te stoppen aan het eind van dit seizoen.
Doelstellingen op langere termijn
• Promoveren naar D2 en daar blijven
• 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
- Meer promotie bij de jeugd (zowel binnen als buiten de vereniging)
Al met al loopt de wedstrijdgroep tegen wat beperkingen aan, desondanks draait het naar behoren, kan
echter altijd beter!
*************************************************************************************

Wijziging huishoudelijk reglement
Wij stellen voor om het huishoudelijk reglement op een paar punten te wijzigen.. De huidige tekst van
artikel 4 plaatsen wij in cursief(blz.14). De gewijzigde punten zijn dik gedrukt(blz.15).
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CONTRIBUTIE EN INSCHRIJFGGELD
Artikel 4
1

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

2

De contributie in het verenigingsjaar 2010 bedraagt per 1 januari 2010:
a. € 132,00 voor leden die 1 keer per week zwemmen en geen startvergunning hebben
b. € 230,00 voor overige leden
c. De kosten van startvergunningen zijn voor de startvergunninghouders tot 12 jaar € 1,60
en voor startvergunninghouders ouder dan 12 jaar € 30,50.
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 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.

KOSTEN EN ONKOSTENREGELING
Artikel 6
1.

De reiskosten zijn voor eigen rekening.

2.

Voor het deelnemen aan diplomazwemmen, georganiseerd door Lutra, wordt aan de leden een
bijdrage van € 6 gevraagd.

3.

Het deelnemen aan overige activiteiten, bijv. cursussen, toernooien, nationale en internationale
wedstrijden, dient tijdig voorgelegd te worden aan het bestuur.

4.

De te vergoeden kosten worden jaarlijks door het bestuur met de commissies samengesteld.
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CONTRIBUTIE EN INSCHRIJFGGELD
Artikel 4
1

De in artikel 4(lid 3:a, b en c) genoemde bedragen worden ieder jaar op basis van het door de
KNZB gehanteerde indexcijfer aangepast.
De overige genoemde bedragen in artikel 4 kunnen jaarlijks door het bestuur aangepast
worden.

2

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

3

De contributie in het verenigingsjaar 2010 bedraagt per 1 januari 2010:
a. € 132,00 voor leden die 1 keer per week zwemmen en geen startvergunning
hebben
b. € 230,00 voor overige leden
c. De kosten van startvergunningen zijn voor de startvergunninghouders tot 12 jaar € 1,60
en voor startvergunninghouders ouder dan 12 jaar € 30,50.
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
4

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 worden administratiekosten, zijnde € 2,40 in rekening gebracht.

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.

KOSTEN EN ONKOSTENREGELING
Artikel 6
1.

De reiskosten zijn voor eigen rekening.

2.

Voor het deelnemen aan diplomazwemmen, georganiseerd door Lutra, wordt aan de leden een
bijdrage gevraagd.

3.

Het deelnemen aan overige activiteiten, bijv. cursussen, toernooien, nationale en internationale
wedstrijden, dient tijdig voorgelegd te worden aan het bestuur.

4.

De te vergoeden kosten worden jaarlijks door het bestuur met de commissies samengesteld.
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Controleverslag Financiële Commissie Lutra over het jaar 2009
Aan:
Van:
Betreft:
C.C.:

De algemene ledenvergadering van H.Z.V. Lutra
Financiële commissie bestaande uit Peter Stassar en Lusanne Rutjens
Verslag 2009 van de financiële commissie
Bestuursleden

Helmond, 29 maart 2010

Geachte leden van Lutra,
Op woensdag 17 maart 2010 is de controle verricht van de financiële administratie over het boekjaar 2009
van H.Z.V. Lutra, gevoerd door de twee penningmeesters Nelly Boogaarts en Truus Verbakel.
Décharge beleid penningmeesters
• Het eindsaldo van de kas is gecontroleerd en komt overeen met het kasgeld op de balans per 31
december 2009.
• De banksaldi in de balans per 31 december 2009 stemmen overeen met de saldi van de laatst
aanwezige bankafschriften in de administratie van 2009.
• De bedragen van de in de jaarrekening over 2009 opgenomen uitgaven zijn steekproefsgewijs
afgestemd met de onderliggende facturen. De op de facturen vermelde bedragen zijn correct
betaald. Hierbij hebben we op aangeven van de penningmeesters geconstateerd dat in december
2009 een onjuiste boeking heeft plaatsgevonden op basis van onjuiste informatie. De boeking is in
januari 2010 gecorrigeerd en wij hebben gevraagd dit in december 2009 te doen, zodat de
inkomsten en uitgaven in respectievelijk 2009 en 2010 juist zijn.
Conclusie
Wij menen dat de financiële administratie correct is gevoerd.
Wij willen langs deze weg het bestuur adviseren dat alle ontvangsten worden gestort op rekening of in de
kas van Lutra, zodat alle kosten en opbrengsten binnen de vereniging centraal kunnen worden
gecontroleerd. Wij vertrouwen erop u met dit verslag voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,
De financiële commissie

Peter Stassar

Lusanne Rutjens
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Jaarrekening 2009
Geachte leden.
Bijgevoegd treft u de gecorrigeerde balans van 2008, de gecorrigeerde jaarrekening van 2008, de balans
van 2009 en de jaarrekening van 2009 aan.
Het aantal leden per 01-01-2009 bedroeg 479
Per 31-12-2009 bedroeg 479
Wij bedanken ieder die ons met raad en daad heeft bijgestaan in het afgelopen jaar.
Het bestuur HZV Lutra.
Namens deze,
Truus Verbakel – Aarts
Nelly Boogaarts – de Jongh

Balans per 31 december 2009
101
107
108
110
1020

ACTIVA
Materiaal
Postbank
Depôt KNZB
Rentemeerrekening
Kasgeld
Resultaat(Verlies)

PASSIVA
119 Nog te betalen
120 Debiteuren
121 Verenigingsvermogen
Resultaat (Winst)
Totaal

Balans
2008
932
2019
960
39134
596
196
43837

Gecorrigeerde balans
2008
2019
960
39134
596
978
43687

Balans
2009
249
2147
1462
44791
1060
49709

393

150
43687

43687

43837

43687

correcties balans 2008
debiteur terugbetaling gecorrigeerd
niet afgeschreven materialen 2008 en voorgaande
jaren
eerder vermeld verlies 2008
gecorrigeerd resultaat 2008
verschil
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-150
932
782
196
0
196

42677
6639
49709

Jaarrekening 2008 en gecorrigeerde jaarrekening 2008

PostNr
202
203
204
206
211
212
221
222
223
224
231
232
233
235
236
237
238
240
3014
3015
8001
303
304
305
311
312
321
323
324
3010
3011
3012
3016

jaarrekening
2008
bedrag
52274
949
1793
8982
1480
625
2212
714
74
462
463
273
1103
2174
1372
291
318
9
169
1635
90
77462

Omschrijving
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
Interest
Inschrijfgeld
Subsidie
Opbrengsten activiteiten commissie
Opbrengsten clubblad
Opbrengsten competitiewedstrijden
Opbrengsten wateractiviteiten
Opbrengsten bijzondere activiteiten
Alg contributie
Plus uitbreiding
Administratiekosten
Startvergunningen
<< Verlies >>
TOTAAL

318
980
12052
768
236
75
1326
1028
60483

196
77462
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gecorrigeerde
jaarrekening
2008
bedrag
52.275
949
1.793
8.982
1.480
625
2.213
714
74
462
463
273
1.103
3.106
1.372
291
318
9
0
76.500
318
980
12.052
768
236
75
1.326
1.028
48.963
7.722
75
1.979
978
76.500

Resultatenrekening 2009
PostNr
202
203
204
206
211
212
221
222
223
224
231
232
233
234
235
236
237
238
240
250

303
304
305
311
312
321
322
323
324
3010
3011
3012
3014
3015
3016
8001

gecorrigeerde jaarrekening 2008 Begroting 2009 Rekening 2009
Omschrijving
bedrag
bedrag
bedrag
Huren
52.275
56.000
54.958
Boeken/abonnementen
949
750
1.006
Medewerkers
1.793
2.500
2.370
KNZB/Kring
8.982
9.000
8.952
Kosten activiteiten commissie
1.480
1.615
1.655
Kosten clubblad
625
1.250
500
Kosten competitiewedstrijden
2.213
2.200
2.138
Kosten overige wedstrijden
714
850
679
Kosten wateractiviteiten
74
250
653
Kosten bijzondere activiteiten
462
500
456
Drukwerk/administratiekosten
463
750
235
Vergaderkosten
273
335
273
Representatiekosten
1.103
750
703
Terug te betalen contributies
0
192
Materiaalkosten
3.106
1.000
645
Opleidingen
1.372
4.100
618
Porti/telefoon
291
325
398
Reiskosten
318
700
67
Boetes
9
0
37
Afschrijvingskosten materiaal
0
150
76.500
82.875
76.685
Interest
Inschrijfgeld
Subsidie
Opbrengsten activiteiten commissie
Opbrengsten clubblad
Opbrengsten competitiewedstrijden
Opbrengsten overige wedstrijden
Opbrengsten wateractiviteiten
Opbrengsten bijzondere activiteiten
Alg contributie
Plus uitbreiding
Administratiekosten
Medewerkerskorting
Gezinskorting
Startvergunningen
Afrondingsverschillen
totaal opbrengsten
<< Verlies >>
<< Winst >>
TOTAAL

318
980
12.052
768
236
75
1.326
1.028
48.963
7.722
75

1.979
75.522
-978
76.500
19

1.150
1.000
9.400
500
250
0
0
600
1.000
62.000
0
-1.650
-170
-100
73.980
-8.895
82.875

1.157
1.060
10.916
937
390
54
467
588
1.777
53.683
12.015
71
-1.970
-119
2.298
83.324
6.639
76.685

Toelichting op de resultatenrekening 2009
212

Kosten Clubblad
Clubblad in 2009 (4x)

223

Kosten wateractiviteiten
Kosten diploma’s en clubkampioenschappen

224

Kosten bijzondere activiteiten
O.a. aankoop loten grote clubaktie

233

Representatiekosten.
Kosten vrijwilligerscoördinator (attenties etc.)
Kerstattentie, rouwadvertenties, fris Reddingsbrigade

235

Materiaalkosten
0.a waterpoloballen, kast copieermachine

323

Opbrengst wateractiviteiten
Eigen bijdrage diploma’s

324

Opbrengsten bijzondere activiteiten
Opbrengst Grote clubaktie

3010

Alg. contributie
Begroting 2009: post 3010 + 3011 +3016
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Begroting 2010
PostNr
202
203
204
206
211
212
221
222
223
224
231
232
233
234
235
236
237
238
240
250

Omschrijving
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
Niet te verhalen contributies
Materiaalkosten
Opleidingen
Porti/telefoon
Reiskosten
Boetes
Afschrijvingskosten materiaal
totaal kosten

303
304
305
311
312
321
322
323
324
3010
3011
3012
3014
3015
3016
8001

Interest
Inschrijfgeld
Subsidie
Opbrengsten activiteiten commissie
Opbrengsten clubblad
Opbrengsten competitiewedstrijden
Opbrengsten overige wedstrijden
Opbrengsten wateractiviteiten
Opbrengsten bijzondere activiteiten
Alg contributie
Plus uitbreiding
Administratiekosten
Medewerkerskorting
Gezinskorting
Startvergunningen
Afrondingsverschillen
totaal opbrengsten
<< Verlies >>
<< Winst >>
TOTAAL

Begroting
2009
bedrag
56.000
750
2.500
9.000
1.615
1.250
2.200
850
250
500
750
335
750
0
1.000
4.100
325
700
0
0
82.875

Rekening
2009
bedrag
54.958
1.006
2.370
8.952
1.655
500
2.138
679
653
456
235
273
703
192
645
618
398
67
37
150
76.685

1.150
1.000
9.400
500
250
0
0
600
1.000
62.000

1.157
1.060
10.916
937
390
54
467
588
1.777
53.683
12.015
71
-1.970
-119
2.298

1300
1000
12000
600
250
0
0
600
1000
54000
12000
75
-2000
-120
2600

83.324

83305
-395

0
-1.650
-170
-100
73.980
-8.895
82.875
21

6.639
76.685

Begroting 2010
bedrag
55000
1000
2500
10600
1500
500
2200
1600
500
500
250
300
750
1000
4400
400
700
0
83700

83700

