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Verslag jaarvergadering d.d. 22 april 2010
1. Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
Er wordt 1 minuut stilte in acht genomen vanwege het overlijden van Ad Maas.
Bericht van verhindering is ontvangen van: Astrid Hendriks, Frans Stoffels, Tineke van Asten, Daniëlle
Derksen, Theo Spierings, Henk Duymelink, Delphie Meeuws en Orthe Meeuws. De vergadering wordt
bijgewoond door 19 Lutra-leden.
2. Ingekomen berichten en bestuursmededelingen
Vanuit de Polocommissie is een bericht ontvangen waarin aangegeven wordt dat Daniëlle Derksen de
ontstane vacature in het bestuur wil invullen. Dit zal bij agendapunt 8 aan de orde komen.
3. Verslag van de algemene vergadering van 16 april 2009.
Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
4. Jaarverslagen 2009
Geen opmerkingen. De verslagen worden goedgekeurd.
5. Wijziging van ons Huishoudelijk Reglement.
De wijziging van ons Huishoudelijk Reglement, zoals aangegeven in het jaarboek 2009, wordt
goedgekeurd.
Mieke Jacobs vraagt of het lidmaatschap in verband met een wetswijziging maandelijks opzegbaar moet
zijn. Dit zal bij de KNZB nagevraagd worden.
6. Behandeling financiën 2009
- Peter Stassar merkt op dat de gecorrigeerde balans 2008 niet in het jaarverslag vermeld wordt(blz.17).
- Kees Maas verbaast zich over de winst, aangegeven in de balans 2009. Hij wil weten waarom de winst
zo hoog is. René van Lierop geeft de volgende redenen aan:
- Er werd vorig jaar verwacht dat er een tekort van ± € 4000 zou zijn. Daarom is toen besloten om de
contributie te verhogen.
- Op de begrotingen van de commissies was aan het einde van het jaar een overschot.
- Extra activiteiten van zwemmers.
- Hogere inkomsten door de Grote Clubactie.
- Extra subsidie ten behoeve van de gehandicapten.
- Kees Maas vraagt wat post 3011(blz. 18) betekent. Antwoord: plus uitbreiding is voor personen die
meer dan 1 keer per week zwemmen.
- Op blz. 18 wordt bij post 3014 € 169 vermeld. Dit moet € 1635 zijn.
En bij post 3015 wordt € 1635 vermeld. Dit moet € 169 zijn.
- Post 238 (reiskosten) is laag, omdat er veel minder opleidingen zijn gevolgd dan verwacht.
- Kees Maas bedankt iedereen voor het behaalde resultaat bij de Grote clubactie.
- Hierna besluit de vergadering in te stemmen met het financieel verslag over 2009 en decharge te
verlenen over het in 2009 gevoerde financieel beleid.
7. Begroting 2010
- Post 222 (Kosten overige wedstrijden) is hoger vanwege het organiseren van meer wedstrijden.
- Post 206 (KNZB/kring) is ook hoger, omdat de bondscontributie is verhoogd.
- De financiële commissie bestond uit Lusanne Rutjens en Peter Stassar. Peter Stassar blijft in de
financiële commissie. Lusanne Rutjens treedt af als lid van de financiële commissie. Jory Gielen is
bereid om voor 2 jaar zitting te nemen in de financiële commissie.
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8. Bestuursverkiezing
Nelly Boogaarts, Truus Verbakel en Jack Hendriks zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar Nelly
Boogaarts, Truus Verbakel en Jack Hendriks worden opnieuw tot bestuurslid gekozen. Kim van den
Elsen treedt als bestuurlid af en wordt bedankt voor haar inzet voor het bestuur van Lutra. Daniëlle
Derksen is voorgedragen als bestuurlid, middels voldoende handtekeningen. Daniëlle Derksen wordt tot
bestuurslid gekozen.
9. Rondvraag
- De Otterbeker is voor Johan Brouwer.
- Peter Stassar vraagt waarvoor de extra inkomsten gereserveerd worden. Antwoord: op dit moment nog
geen invulling. Er wordt vanuit de vergadering voorgesteld om een gedeelte van de extra inkomsten te
reserveren voor het 50-jarig jubileum van Lutra.
- Kees Maas bedankt iedereen voor hun inzet voor Lutra.
10. Sluiting
*************************************************************************************

Jaarverslag van de secretaris over 2010
Het bestuur
Op het einde van 2010 was de bestuurssamenstelling als volgt:
functie
naam
Voorzitter, tevens personeelszaken
Hr. R. van Lierop
Secretaris
Hr. P. Gielen
1e Penningmeester
Mevr. T. Verbakel
e
2 Penningmeester
Mevr. N. Boogaarts
Lid, tevens polozaken
Mw. D. Derksen
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
Daniëlle
Elma
Jack
Jeroen

aftredend
2012
2011
2013
2013
2012
2011
2013
2012

Kim van den Elsen is als bestuurslid gestopt. Daniëlle Derksen werd tot bestuurslid gekozen. Truus
Verbakel, Nelly Boogaarts en Jack Hendriks werden als bestuurslid herkozen.
Op 6 augustus 2010 is ons erelid Afra Claasen overleden Afra was jarenlang als vrijwilliger betrokken bij
HZV Lutra. Zij was o.a. de startmotor van het gehandicapten zwemmen bij Lutra, was coördinator van
het leren zwemmen voor kinderen in het doelgroepenbad en ze stond mede aan de wieg van het recreatief
zwemmen. Zij was jarenlang lid van de commissie recreatief zwemmen. Ook bij het ontstaan van het
synchroonzwemmen heeft ze haar steentje bijgedragen. Lutra verliest in Afra een zeer gewaardeerd
erelid.
Contributie 2010
Per 1 januari 2010 ging de contributie, als gevolg van de in ons huishoudelijk reglement opgenomen
koppeling van de contributie met het CBS-indexcijfer, met 1,4 % omhoog, waardoor de contributie voor
de twee belangrijkste tarieven ging bedragen:
€ 129,36 + € 1,81 = € 131,17 (afgerond € 132) voor leden die 1 keer per week zwemmen en geen
startvergunning hebben en
€ 197,85 + € 2,77 + € 30 = € 230,62 (afgerond € 230) voor overige (zwemmende) leden.
Voor leden met een startvergunning werden 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
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Op 1 januari 2011 wordt de contributie verhoogd met 1,3 %, zodat dan de nieuwe tarieven worden:
€ 131,17 + € 1,71 = € 132,88 (afgerond € 134) voor leden die 1 keer per week zwemmen en geen
startvergunning hebben en
€ 230,62 + € 3,00 = € 233,62(afgerond € 234) voor overige (zwemmende) leden.
Voor leden met een startvergunning worden de volgende extra kosten in rekening gebracht:
geboren voor 1 januari 1999:
€ 41,15 - € 10,25 = € 30,90 per jaar
geboren op 1 januari 1999 of later:
€ 11,85 - € 10,25 = € 1,60 per jaar
Zwemtijden
De zwemtijden in het jaar 2010 waren als volgt:
maandag
20.30 – 21.30 u. WB training waterpolo (vanaf 5 september 2010 van 20.30 u. tot
22.00 u.)
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 (t/m juli 2010)
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 – 13.00 u. WB training waterpolo
09.00 – 10.00 u. DB leszwemmen voor gehandicapten
10.05 – 12.05 u. DB leszwemmen voor kinderen
12.05 – 13.00 u. DB training waterpolo(vanaf 1 oktober 2010)
Vrijwilligers
In 2010 werden enkele leden verrast door het toekennen van de Helmondse Vrijwilligerspenning en
Koninklijke Onderscheidingen.
Op onze jaarlijkse vrijwilligersavond op 21 maart 2009 ontving Roger van Lieshout uit handen van
wethouder Boetzkes de vrijwilligerspenning van de gemeente Helmond.
Op 29 april 2010 werden Koninklijke Onderscheidingen aan Kees Maas, Coby Verberne en Peter Jans
uitgereikt.
Tenslotte willen wij alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar

*************************************************************************************

Jaarverslag Commissie Recreatief & Elementair Zwemmen 2010
Algemeen
In geheel 2010 had de commissie de volgende samenstelling:
Voorzitter:
Coby Verberne
Secretaris:
Jack Hendriks
Leden:
Emrah Yerlikaya, Rogér van Lieshout, Tineke van Asten
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De activiteiten van de CREZ zijn in 2010 grotendeels gelijk gebleven.
Helaas is echter de terugloop in zwemmers in de groep die op woensdag in het doelgroepenbad zwemt zo
groot geweest, dat we die activiteit hebben moeten stoppen.
Voordat U de verslagen van de coördinatoren van de verschillende wekelijkse activiteiten gaat lezen wil
de commissie iedereen bedanken voor de inzet gedurende 2010 en we gaan ervan uit dat iedereen ook in
2011 weer zijn/haar bijdrage zal leveren.
Namens de Commissie Recreatief en Elementair Zwemmen
Jack Hendriks
Zaterdag Doelgroepenbad Verstandelijk Gehandicapten (9:00 – 10:00)
Het afgelopen jaar is er weer veel geleerd door de kinderen. Hoewel de ouders het ooit allemaal als spelen
ervaren kennen ze niet het lerend effect ervan. De basis om te leren zwemmen is het plezier. Al
spelenderwijs wordt de kinderen de kunst van het zwemmen bijgebracht. De schoolslag blijft een
technisch moeilijke slag voor onze doelgroep. Maar absoluut een goede training voor de motoriek.
Afgelopen jaar is zelfs een tweede kandidaat ook bij de wedstrijdploeg gaan zwemmen. Leuk maar ook
een hele uitdaging voor de trainers.
Ook is er het afgelopen jaar 1 zwemmer voor zijn A-diploma en een 1 zwemmer voor zijn C-diploma
geslaagd.
Bij het kader heeft er her en der in de privésfeer van allerlei narigheid plaatsgevonden. We hopen dit in
dat opzicht 2011 een beter jaar mag worden. Het goede begin is al gemaakt met de geboorte van Femke,
dochter van Marjorie en Alex.
Astrid Hendriks
Coördinator Verstandelijk Gehandicapte Kinderen.
Zaterdag Doelgroepenbad (10:05 – 12:05)
Jory Gielen en Daniëlle Derksen hebben dit jaar Coby Verberne ondersteund als coördinator. Wanneer
Coby afwezig is vervangen Jory en Daniëlle haar als coördinator. Verder liggen alle andere
verantwoordelijkheden nog bij Coby. Het is de bedoeling dat Jory en Daniëlle op den duur samen Coby
gaan 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. Alle badjes zijn goed bezet, ooit kunnen
we zelf kinderen 1 op 1 aandacht geven. Ook hebben we ondersteuning gekregen van al zwemmende
leden, Martijn Sevat, Willem Strijbosch en Femke Buijs, welke maatschappelijke stage moeten lopen.
Deze worden begeleid door al ervaren instructeurs.
Verder zijn de activiteiten zoals Sinterklaas, Pasen en wanneer de ouders mee mogen zwemmen goed
verlopen.
Daniëlle Derksen en Coby Verberne
Zaterdag Wedstrijdbad (10:05 – 12:05)
In 2010 is de groep instructeurs weer lichtjes gegroeid en hebben we de kinderen die vanuit het
Doelgroepenbad zijn doorgestroomd maar ook instromende kinderen van elders op een goede manier
kunnen voorbereiden op de diverse examens.
Verschillende kinderen zijn bij het diploma zwemmen zo enthousiast geraakt dat ze ook zijn gaan
wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en/of waterpolo-en. De „clinic‟ op de laatste zaterdag voor de
zomervakantie heeft daar zeker aan bijgedragen.
In de 2e helft van 2010 zijn we ook begonnen met de vernieuwde eisen voor het zwem ABC als
voorbereiding op de examens in januari 2011.
Maar in januari en juli 2010 zijn de examens nog afgenomen volgens de „oude‟ (uit 2000) stammende
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examen eisen en zijn de volgende aantallen diploma‟s gehaald:
30 Januari 2010
Diploma A: 15
Zwemvaardigheid 1: 6
Juni 2010
Lutra-1 Diploma: 5
17 juli 2010
Diploma A: 18
Zwemvaardigheid 1: 9

Diploma B: 14
Zwemvaardigheid 2: 7

Diploma C: 7
Zwemvaardigheid 3: 5

Lutra-2 Diploma: 4

Lutra-3 Diploma: 2

Diploma B: 12
Zwemvaardigheid 2: 4

Diploma C: 8
Zwemvaardigheid 3: 4

Jack Hendriks
Coördinator Diplomazwemmen
Dinsdag Wedstrijdbad (21:30-22:15 uur)
Vrijdag Wedstrijdbad (20:30-21:15 uur)
Hiervan is weinig nieuws te melden.
Het aantal zwemmers blijft redelijk constant, en de aangeboden trainingen spreken de zwemmers aan.
Wel moet worden opgemerkt dat wij allemaal ouder worden. Wat ik hiermee bedoel te schrijven is dat het
voor ons allemaal zwaarder wordt om de vooraf opgegeven zwemtijden te kunnen blijven zwemmen.
Maar het geeft ons nog steeds een goed gevoel om de training afgewerkt te krijgen.
Daarnaast trainen we op vrijdag avond regelmatig samen met de Watervrienden. Hierin is een erg fijne en
leuke verstandhouding ontstaan. De verdraagzaamheid maar ook de interesse van de verschillende
vormen in de zwemsport worden op deze manier veel duidelijker.
Onze jaarlijkse activiteit hebben we deze keer gedaan samen met duikclub de Bleu Divers uit Eersel.
Eerst is door ons een training in Eersel verzorgd, daarna zijn zij met 4 instructeurs naar Helmond
gekomen om ons te laten proeven aan de duiksport. Dit was compleet met perslucht en loodgordels.
Een erg leerzame en leuke avond.
De coördinator dinsdag en vrijdagavond
Ton van Mierlo
Woensdag Doelgroepenbad (20:30-21:10 uur)
In 2010 zijn wij begonnen met elf leerling-zwemmers en twee instructrices te weten Ingrid van Lierop en
ondergetekende. In de loop van het jaar 2010 hebben wij versterking gekregen van Jean Louis
Duymelinck en Suzanne Schuurman. Echter zijn in de loop van het jaar 2010 zes leerling-zwemmers
gestopt. Hierdoor kampen wij met een onderbezetting van leerling-zwemmers. Uiteindelijk besloot één
leerling-zwemmer aan het einde van het jaar te stoppen vanwege medische redenen. Doordat het niet
meer rendabel was om deze groep voor te zetten is er uiteindelijk besloten om per 1 januari 2011 te
stoppen met het geven van zwemles aan volwassenen. Twee van onze leerling-zwemmers zijn gelukkig
wel doorgeschoven naar het diepe bad. Hierbij wens ik ze heel veel succes.
Rest mij nog een woord van dank uit te spreken richting Ingrid, Jean Louis en Suzanne voor de geweldige
ondersteuning. Graag wil ik ook Lutra bedanken voor al de jaren en het vertrouwen dat zij mij hebben
geboden. Ik heb dit met enorm veel plezier gedaan.
Belen Gregores Rodriguez
Coördinator Woensdag Doelgroepenbad
Woensdag Verstandelijk Gehandicapten (20:00 – 21:10)
Er is aan ons gevraagd om een kort stukje te schrijven over onze twee groepen. Daar willen we best
gehoor aan geven. Dus hierbij ons verslag.
We beginnen bij de eerste groep. Deze groep zwemt nog steeds van 20.00 uur tot 20.30 uur in het
doelgroepenbad. Deze groep is qua samenstelling en hoeveelheid niet veel veranderd. Deze mensen
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vinden het fijn om op hun eigen manier en tempo door het water te bewegen/ te zwemmen. Af en toe
maken ze gebruik van drijfmiddelen en een grapje op zijn tijd vinden ze erg leuk.
De tweede groep zwemt in het wedstrijdbad zijn baantjes. Hier gaat het wat fanatieker aan toe. Of het nu
borstcrawl, onderwater zwemmen of zelfs vlinderslag is, ze doen het allemaal. Sommigen zijn zo goed
dat ze ook dit jaar weer op mochten voor een diploma. Geen zelfgemaakt diploma van de Lutra, maar een
echt officieel diploma.
Evelien van Kleef en Jolanda Wouters hebben het B diploma behaald. En wat heel bijzonder is voor onze
groep zwemmers, is dat we dit jaar iemand op lieten gaan voor zijn C diploma. Het was namelijk Michiel
Hartman die ons even liet zien wat echt zwemmen is, wat een kanjer.
Wat was dat, geen BBQ dit jaar. Dat kan toch niet. Het was een grote teleurstelling voor onze groep
zwemmers, want daar verheugen ze zich altijd op. Maar we hadden een beter idee, dan barbecueën we
toch bij ons thuis. En zo gebeurde het, al onze zwemmers waren van de partij, we hebben een zeer leuke
middag gehad. Lekker gegeten, gedronken en zelfs nog gedanst. Dat doen we volgend jaar weer.
Jammer genoeg waren er zeer weinig aanmeldingen om mee te doen aan de jaarlijkse
clubkampioenschappen. Uiteindelijk bleef Erwin v.d. Spank (ja ja wie kent hem niet)
over en deed goed mee. Hij ging tevreden met zijn prijs naar huis.
Tot volgend jaar maar weer.
Rogér en Anneke van Lieshout
Begeleiders van het gehandicapten zwemmen
Woensdag Wedstrijdbad (20:30 – 22:30)
In het oranjebad op woensdagavond is niets bijzonders gebeurd. Er zijn wel wat leden vertrokken maar
naar verhouding geen nieuwe leden bij gekomen. Ik hoop dat het in 2011 beter wordt.
Mieke Jacobs
Coördinator Wedstrijdbad Woensdagavond
*************************************************************************************

Jaarverslag Activiteitencommissie 2010
De activiteitencommissie (hierna: AC) bestond in het jaar 2010 uit vijf personen, namelijk: Natasja
Tersteeg, Jory Gielen, Emrah Yerlikaya, Suzanne Schuurman en Coby Verberne.
In het jaar 2010 heeft de AC weer diverse activiteiten georganiseerd. Ook dit jaar hebben wij gemerkt dat
er steeds meer animo is voor de activiteiten van HZV Lutra. Helaas is het dit jaar niet gelukt om de
barbecue en het schaatsuitje te organiseren.
Hieronder wordt per activiteit een toelichting gegeven. Tevens vermelden wij hieronder de reden waarom
de desbetreffende activiteiten niet hebben plaatsgevonden.
Vrijwilligersavond
De vrijwilligersavond vond plaats op zaterdag 27 maart 2010 bij “Handboogvereniging Recht door Zee”.
Tijdens deze avond werd door ongeveer 70 vrijwilligers van HZV Lutra handboogschieten beoefend.
Daarna was er nog een heerlijk buffet. Rogier van Lieshout werd tijdens deze avond door de wethouder
beloond voor zijn vrijwilligerswerk bij HZV Lutra.
Pasen
Net als voorgaande jaren werden chocoladepaaseieren uitgedeeld aan onze Lutraleden.
Barbecue
Dit jaar heeft geen barbecue voor de Lutraleden vanaf 16 jaar plaatsgevonden. De reden hiervan was dat
de AC op zoek moest naar een nieuwe locatie. Voor het jaar 2011 hebben we inmiddels een nieuwe
locatie gevonden.
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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. Dit jaar was het thema Feesten. Van 22 oktober tot en met 25 oktober 2010
werden er voor Lutraleden tussen de 7 en 13 jaar allemaal verschillende activiteiten georganiseerd, zoals
een vossenjacht, een speurtocht door het bos en levend stratego. Dit jaar hadden maar liefst 39 kinderen
zich aangemeld voor het Lutrakamp en leverden diverse sponsoren een bijdrage voor het kamp. Bij deze
willen wij de sponsoren hiervoor nogmaals bedanken.
Schaatsuitje
In 2009 werd het uitstapje voor de leden van 14 t/m 17 jaar afgelast wegens onvoldoende animo. Vandaar
dat wij hebben besloten om het uitstapje door te schuiven naar begin 2011. Wij verwachten namelijk dat
februari een gunstigere maand is om een dergelijk uitstapje te organiseren.
Sinterklaas
Op zaterdag 4 december 2010 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 2010
Heren 1
De heren spelen dit jaar in de 3de klasse. De heren hebben niet deelgenomen aan de bekercompetitie.
Op 31-12-2010 staat het herenteam op plaats 3 in de competitie. Er zijn 8 wedstrijden gespeeld, waarvan
er 5 gewonnen zijn, 1 gelijk en 2 verloren. Het doelsaldo is +44.
Dames 1
Het eerste damesteam sloot de competitie af net boven de degradatiezone.
In het bekerseizoen 2009-2010 hebben de dames de bekerfinale niet gehaald. De eerste ronde van het
nieuwe bekerseizoen 2010-2011 zijn de dames niet doorgekomen.
Op 31-12-2010 stonden de dames op de laatste plaats in de competitie. Zij hebben 9 wedstrijden gespeeld,
waarvan 1 gelijk en 8 verloren. Het doelsaldo is -37.
Meisjes < 17 jaar
We hebben dit seizoen voor het eerst een meisjesteam <17 jaar ingeschreven voor de competitie. Tot op
heden hebben ze het moeilijk in de competitie, maar ze zijn erg leergierig en leren snel. Op 31-12-2010
staan de op laatste plaats in de competitie. Er zijn 8 wedstrijden gespeeld, helaas allemaal verloren. Het
doelsaldo is -144.
Jeugd < 11 jaar
Dit team speelt al enkele jaren competitie. Ze doen het erg goed in de competitie. Op 31-12-2010 staan ze
op plaats 6 in de competitie. Er zijn 8 wedstrijden gespeeld, waarvan 4 gewonnen, 1 gelijk en 3 verloren.
Het doelsaldo is +20.
Samenwerking met De Punderman
Het is steeds moeilijker om iedereen competitie te laten spelen. Daarom hebben we sinds enkele jaren een
samenwerking met De Punderman uit Asten. Zo hebben we enkele combinatieteams samengesteld, welke
uit spelers van beiden verenigingen bestaan. De combinatieteams van dit jaar zijn dames 2, meisjes <17
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jaar, jongens < 17 jaar, pupillen <13 jaar. Alleen het meisjesteam speelt onder naam van Lutra, de andere
teams spelen onder de naam De Punderman.
Toernooien
Lutra heeft dit jaar weer deelgenomen aan verschillende toernooien. De jeugd heeft ook enkele minipolotoernooien 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! Lutra heeft zelf ook een minipolo-toernooi
georganiseerd, dat was een groot succes!
Samenstelling van de commissie waterpolo
De commissie bestaat dit jaar uit Cindy Derksen, Danielle Ermes, Robert Jorissen, Chérie Driessen en
Kim Martens
*************************************************************************************

Jaarverslag Synchroonzwemcommissie 2010
2010 is voor de synchroonzwemploeg een goed jaar geweest. Er zijn maar liefst 22 diploma‟s behaald,
waarbij één zwemster zelfs 3 diploma‟s in 1 jaar en ook 3 zwemsters die 2 diploma‟s hebben gehaald.
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 1-1-2010 stond het ledenaantal op 29. Er zijn gedurende het
jaar 6 zwemsters gestopt en er zijn 10 nieuwe zwemsters bijgekomen. Door de mutaties staat het aantal
zwemsters op 31-12-2010 op 33.
De conditietraining gaat door zoals vorig jaar. 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 in het
doelgroepenbad wordt van 1 januari tot de zomervakantie gecontinueerd, waarbij dit betaald wordt door
de zwemsters zelf. Na de grote vakantie stopt deze training.
In 2010 blijft de trainstersploeg constant. In het begin van het jaar zijn er 10 actieve, enthousiaste
trainsters, die er afwisselend voor zorgen dat de trainingen goed verlopen en de muziek gedraaid wordt.
In de loop van het seizoen gaat Naomi de Roeck voor een periode naar Ghana. Dit wordt opgevangen
door de andere trainsters. Daarnaast verwelkomen we Stefanie Hermans als nieuwe trainster. Majorie
Kocken kiest ervoor om weer zelf te gaan zwemmen. Maar zal nog wel meehelpen aan de badrand als dit
nodig is. Naast de show- en wedstrijdvoorbereidingen 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-„10 en op 31-12-‟10 uit:
Voorzitter
Delphie Meeuws
Secretaris
Marieke Bralten
Bestuursafgevaardigde
Elma Janssen
Leden:
Ingrid Kocken, Willeke van Tilburg, Angela Bosch en
Antje van de Nieuwenhof.
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Juryleden
Per 1 januari zijn er 19 juryleden, onderverdeeld in:
1 jurylid met alleen de functie M; 3 juryleden met de functie M en 11; 6 juryleden met alleen de functie
11; 5 juryleden met de functie 10; 3 juryleden met de functie M en 9; 2 juryleden met de functie M en 8.
In 2010 zijn er opnieuw jurycursussen georganiseerd. Voor de aanloopniveaus waren er geen deelnemers
van H.Z.V. Lutra. Suzanne Schuurman heeft met goed gevolg de 9 cursus afgerond. Daarnaast is Delphie
Meeuws met de 8 cursus begonnen. Die in 2011 afgerond zal worden.
Willeke van Tilburg en José Sanders zijn door privé-omstandigheden gestopt als jurylid. We willen hen
namens deze weg danken voor hun inzet voor de vereniging.
Clinic en cursussen
Er zijn enkele clinics geweest, waarbij een korte cursus van 3 bijeenkomsten waarin trainsters
ondersteund werden door coaches van de Nationale selecties. De nieuwe informatie en kennis is ook aan
de andere trainsters doorgegeven, tijdens het frequente trainstersoverleg. Delphie Meeuws is doorgegaan
met de interne cursus en begeleiding van trainsters om het algemene niveau binnen de
synchroonzwemploeg te laten groeien.
Diploma’s en limieten:
In 2010 zijn de volgende diploma‟s behaald tijdens diplomasessies in o.a. ons eigen bad, met als
scheidsrechter Ingrid Kocken: Basishoudingdiploma: 4 zwemsters, Zeilbootdiploma: 4 zwemsters,
Balletbeendiploma: 5 zwemsters, Spagaatdiploma: 4 zwemsters, Age 1: 3 zwemsters, Age 2: 1 zwemster
en Junioren: 1 zwemster.
Show “Ik hou van Holland”: 19 juni
Na ruim een jaar trainen was het dan eindelijk zover om de show met het thema “Ik hou van Holland” in
het water te presenteren. Er werd gezwommen op allerlei muziek van Nederlandse artiesten, zoals Marco
Borsato, Krezip, Caro Emerald, Guus Meeuwis en vele anderen. Maandenlang werd er hard gewerkt aan
badpakken, aankleding en alles wat nodig was om van de voorstelling een groot spektakel te maken. Het
publiek was in grote getale aanwezig. Het was een fantastische show waar we weer met veel plezier op
terug kijken. Daarna zijn we weer hard begonnen met de nieuwe show met als thema “Mamma Mia”, die
op zondag 12 februari 2012 getoond zal worden.
Surprise:
Eind november was er weer een gezellig avondje voor de zwemsters en trainsters, met pakjes van
iedereen voor iedereen. Dit jaar gevierd bij Elma.
Competitiewedstrijden Kring Noord-Brabant
Tijdens de competitiewedstrijden op 27 juni, 3 oktober, 7 november en 12 december 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 5 diploma‟s gehaald. De organisatie van de wedstrijd op 3 oktober lag
in onze handen. Na dispensatiegoedkeuring mochten we deze organiseren in de Wissen. Een geslaagde
wedstrijd. Waarbij ook weer veel meisjes van de aanloopniveaus de maximale aantal punten behaalden.
Brabantse Kring Kampioenschappen synchroonzwemmen: 24 januari en 28 februari
Bij de techniek wedstrijd moet er goed gescoord worden, om zich te kwalificeren voor de Kring
Kampioenschappen uitvoeringen. Van Lutra heeft er 1 zwemster deelgenomen aan de techniekwedstrijd.
Helaas is zij als 9e geëindigd bij de techniek en mag ze daardoor haar uitvoering niet zwemmen op 28
februari. Maar ze moest het opnemen tegen 4 meisjes uit de Nationale selectie, dus 9e is helemaal niet
slecht.
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Uitvoeringen aanloopniveaus en wedstrijdniveaus
Op 25 april was er voor de zwemsters van de aanloopniveaus voor de vijfde 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 soli en 2 duetten. Iedereen straalde en liet spetterende uitvoeringen zien.
Naderhand was er voor iedere deelnemer een medaille.
Daarna was er voor het eerst ook een uitvoeringenwedstrijd voor de wedstrijdniveaus, maar dan op
recreatief niveau. Deze zwemster kunnen door hun leeftijd, of doordat ze niet voldoen aan de gestelde
diploma-eis deelnemen aan de Brabantse Kring Kampioenschappen. Maar nu kunnen ze toch voor een
jury hun uitvoeringen laten zien. Een hele goede zet als het onze vereniging betreft. Nu konden we met
iedereen naar deze wedstrijd toe en hebben we allemaal gezwommen. Want bij de age 1 t/m senioren en
de masters is er deelgenomen met 5 soli, 3 duetten en 2 ploegen. Waarbij de ploegen een vrij combinatie
zwommen. Dit is een relatief nieuw onderdeel bij het synchroonzwemmen, waarbij in 1 uitvoering
minimaal 2 stukken door minder dan 3 zwemsters gezwommen worden en minimaal 2 stukken met 4 t/m
10 zwemsters. Een heel spektakel om in het water te zien. De combo‟s werden 2e en 3e. Bij de duetten
werd 2 keer een 1e plaats en 1 keer een 4e plaats behaald. Voor de soli werden 2 keer 2e plaats, 2 keer 3e
plaats en een 4e plaats behaald. Kortom een super geslaagde dag in Rosmalen.
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. Dit zorgt samen voor een eindresultaat. Daarnaast worden de
deelnemers bij de masters ingedeeld in leeftijdscategorieën. Naaste de ploeg heeft Delphie Meeuws ook
haar solo gezwommen. Een spannend weekend, want op Delphie na, deden de meisjes voor de eerste keer
mee aan een masterwedstrijd. Het ging goed en de ploeg werd net 7e en Delphie werd met haar solo zelfs
2e met een zilveren medaille! Kortom een geslaagd weekend.
WK Masters: 31 juli t/m 8 augustus
In Gotenborg, Zweden, werd in 2010 de WK Masters gezwommen. Jessica de Lang en Delphie Meeuws
zijn daar samen met coaches Elma en Ivo afgereisd naar deze wedstrijd. Samen met Suzanne werd vooraf
heel hard getraind, vaak wel 6 dagen per week in het zwembad. Maar het had effect. Delphie haalde een
persoonlijk record aantal punten met haar solo 64.688 punten. En werd na de 13e plaats op de EK vorig
jaar, nu 16e op de WK. Daarnaast hebben Jessica en Delphie samen voor de eerste keer duet gezwommen.
Voor beiden heel spannend. Ze werden uiteindelijk knap 25 e met toch 63,938 punten. Het was weer een
super ervaring en nu op naar de WK 2012 in Riccione in Italië.
Kortom:
2010 is een goed jaar geweest voor de synchroonzwemploeg, iedereen is heel enthousiast en actief bezig
binnen de ploeg. Iedereen is heel enthousiast om van 2011 een nog beter jaar te maken voor de
synchroonzwemploeg. Op naar de wedstrijden, de show en alle andere activiteiten in 2011! De
synchroonzwemcommissie dankt langs deze weg iedereen die zich dit jaar voor het synchroonzwemmen
heeft ingezet!

Namens de synchroonzwemcommissie,
Delphie Meeuws
*************************************************************************************
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Jaarverslag Wedstrijdzwemcommissie 2010
Competitie
Door een goede motivatie en inzet zijn we afgelopen seizoen gepromoveerd van D3 naar D2. Helaas
hebben we nog steeds te weinig zwemmers. We hebben vooral weinig junioren meisjes in de leeftijd van
12-16 jaar en dames (16 jaar en ouder). Gelukkig zijn er wederom veel nieuwe zwemmers bij gekomen,
maar zijn er helaas ook weer een aantal gestopt. De huidige (wedstrijd) zwemmers worden wel steeds
beter, steeds meer zwemmers hebben (meerdere) selectietijden en afgelopen jaar behaalden 2 zwemmers
wederom een Brabantse Limiet. Momenteel zijn we hard op zoek naar mogelijkheden om meer
zwemmers aan te trekken.
Swimkick, Speedo & Selectie
Bij de Swimkick/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 Swimkick en Speedo
wedstrijden. Dit is een zeer welkome en goede ontwikkeling.
De selectie is afgelopen jaar ongeveer gelijk gebleven door een aantal afvallers, maar gelukkig ook
nieuwe zwemmers. Vooral aan jonge zwemmers zit er een flinke aanwas bij, maar het duurt nog even
voor zij met wedstrijden mee kunnen doen. De interesse blijft echter groot om te komen
wedstrijdzwemmen.
Training
De trainingen werden in 2010 zeer goed bezocht, de opkomst wordt steeds groter. Vooral op de
donderdag en zaterdag is de opkomst nog steeds 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 techniek en er tijd is voor veel oefening en uitleg. De landtrainingen werden
afgelopen jaar niet goed bezocht; na het onderzoeken van diverse mogelijkheden om de landtraining te
verplaatsen, bleek hiervoor niet veel animo. De zwembanen 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. Daarnaast blijkt er ook een en
ander aan vervanging toe in het zwembad, zoals bijvoorbeeld de kar voor de wedstrijdlijnen, de
wedstrijdlijnen en de trainingslijnen.
Vrijwilligers
In 2010 zijn er een paar vrijwilligers bijgekomen. Zo zijn er een aantal klokkers bijgekomen en is Wilfred
Houtappels de commissie komen versterken. We hebben afscheid genomen van Andre Hendriks en Jalil
Sharestani in de commissie. Frans Vogel en Wilfred Houtappels hebben het tot taak genomen om het
systeem van Splash eigen te maken; dit wordt gebruikt om wedstrijden te regelen, registreren van tijden
etc. Helaas is het een zeer bewerkelijk programma maar het gaat goed. Als hulptrainer is Eric van
Kilsdonk toegetreden.
De commissie bestaat nu uit:
- Wilfred Houtappels, Rianne Sevat
- Jeroen Kocken
- (Johan Brouwer, mits nodig)
- Helga Nouwens
- Frans Vogel
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Doelstellingen op langere termijn
In D2 blijven
Zwemploeg van 50-60 zwemmers
Voorwaarden voor het behalen van deze doelen zijn:
- Tenminste 3 klokuren per week trainen (plus droogtraining)
- Uitbreiding van zwemuren
- Meer hulptrainers op zwemtrainer 1 tot 2 niveau
- Meer promotie bij de jeugd (zowel binnen als buiten de vereniging)
Het hoofddoel is trainen met plezier en daarbij ook nog prestaties leveren; tevens een sportief draaiende
vereniging te waarborgen!
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Controleverslag Financiële Commissie Lutra over het jaar 2010
Aan:
Van:
Betreft:
C.C.:

De algemene ledenvergadering van H.Z.V. Lutra
Financiële commissie bestaande uit Peter Stassar en Jory Gielen
Verslag 2010 van de financiële commissie
Bestuursleden

Helmond, 21 maart 2011
Geachte leden van Lutra,
Op donderdag 17 maart 2010 is de controle verricht van de financiële administratie over het boekjaar
2010 van H.Z.V. Lutra, gevoerd door de twee penningmeesters Nelly Boogaarts en Truus Verbakel.
Decharge beleid penningmeesters
Het begin- en eindsaldo van de kas is gecontroleerd en komt overeen met het kasgeld op de balans
per 31 december 2010 en 2009.
De banksaldi in de balans per 31 december 2010 stemmen overeen met de saldi van de laatst
aanwezige bankafschriften in de administratie van 2010.
De bedragen van de in de jaarrekening over 2010 opgenomen uitgaven zijn steekproefsgewijs
afgestemd met de onderliggende facturen. De op de facturen vermelde bedragen zijn correct
betaald. Wij hebben geen onregelmatigheden kunnen constateren.
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
Peter Stassar

Jory Gielen

*************************************************************************************

Jaarrekening 2010
Geachte Leden.
Bijgevoegd treft u de balans en resultatenrekening aan van 2010.
Het aantal leden per 01-01-2010 bedroeg 479
per 31-12-2010 bedroeg 480.
Wij bedanken ieder die ons weer met raad en daad hebben bijgestaan in het afgelopen jaar.
Het bestuur HZV Lutra.
Namens deze,
Truus Verbakel – Aarts
Nelly Boogaarts – de Jongh.
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Balans per 31 december 2010
2009

2010

ACTIVA
Materiaal
Postbank
Depot KNZB
Postbank Rentemeer
Kasgeld

249
2.147
1.462
44.791
1.060

1.019
1.363
1.190
55.610
1.223

TOTAAL

49.709

60.406

PASSIVA
119 Nog te betalen
121 Verenigingsvermogen

393
42.677

7.500
49.316

Resultaat (winst)

6.639

3.590

49.709

60.406

PostNr.
101
107
108
110
1020

PostNr.

TOTAAL

Toelichting:
Materiaal

laptop
administratie
laptop algemeen
onderwatercamera
en toebehoren
koffiezetapparaat
Nog te betalen
1e reservering
jubileum 2014

Aanschaf- Jaar van BoekAfBoekAfprijs
aanschaf waarde schrijving waarde schrijving
31-122010
31-122011
2009
2010
399

2009

249

150

99

99 afschrijving in 3 jaar

612

2010

0

204

408

204 afschrijving in 3 jaar

530

2010

0

177

353

177 afschrijving in 3 jaar

239

2010

0
249

80
611

159
1.019

80 afschrijving in 3 jaar
560

7500
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Resultatenrekening 2010
Rekening 2009
PostNr
202
203
204
206
211
212
221
222
223
224
231
232
233
234
235
236
237
238
240
242
250

302
303
304
305
311
312
321
322
323
324
342
343
3010
3011
3012
3014
3015
3016
8001

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
Kosten Grote Clubactie
Afschrijvingskosten materiaal

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
0
150
76.685

Donaties
Interest
Inschrijfgeld
Subsidie
Opbrengsten activiteiten commissie
Opbrengsten clubblad
Opbrengsten competitiewedstrijden
Opbrengsten overige wedstrijden
Opbrengsten wateractiviteiten
Opbrengsten bijzondere activiteiten
Opbrengst Grote Clubactie
Opbrengst Sponsorzwemmen
Alg contributie
Plus uitbreiding
Administratiekosten
Medewerkerskorting
Gezinskorting
Startvergunningen
Afrondingsverschillen
<< Verlies >>
<< Winst >>
TOTAAL

1.157
1.060
10.916
937
390
54
860
588
1.777

53.683
12.015
71
-1.970
-119
2.298

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

1300
1000
12000
600
250
0
0
600
1000

54000
12000
75
-2000
-120
2600

Bedrag
51.843
1.012
1.877
10.576
1.853
135
1.861
877
1.608
7.500
372
253
329
94
895
320
200
112
58
165
611
82.551
308
1.319
740
12.345
833
390
547
810
1.543
1.221
53.471
12.054
79
2.130812.694

395
-7.032
76.685
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83700

-3590
82.551

Toelichting op de resultatenrekening 2010
0202

Huren.
Laco de Wissen – Gymzalen (Wedstrijdzwemmen en Synchroonzwemmen)

0203

Boeken en Abonnementen.
Kosten ING-bank – Dart-Fish – Telefoongids – Splash

0204

Medewerkers.
Medewerkersavond – Eindejaarsattentie – Attentie bij voorkomende gelegenheden.

0211

Kosten Activiteitencommissie.
Kosten Kamp – St. Nicolaas – Pasen.

0223

Kosten Wateractiviteiten.
Kosten Diploma‟s - Kosten Clubkampioenschappen – Kosten Show Synchroonzwemmen.

0235

Materiaalkosten.
o.a. Waterpoloballen – Mat

0242

Kosten Grote Clubactie.
Aankoop Loten.

0305

Subsidies.
Jeugdsubsidie Gemeente Helmond – Subsidie Gehandicapten – Laco

0311

Opbrengsten Activiteiten commissie.
Eigen bijdrage Kamp.

0321

Opbrengsten Competitiewedstrijden.
o.a. Wedstrijd Synchroonzwemmen. (Startgelden) + Programmaverkoop

0323

Opbrengst Wateractiviteiten.
Eigen bijdrage diploma‟s – Potje show synchroonzwemmen 2010

0342

Opbrengst Grote Clubactie.

0343

Opbrengst Sponsorzwemmen.
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Begroting 2011
PostNr
202
203
204
206
211
212
221
222
223
224
231
232
233
234
235
236
237
238
240
242
250

Begroting 2010

Rekening 2010

Begroting 2011

55000
1000
2500
10600
1500
500
2200
1600
500
500
250
300
750

51.843
1.012
1.877
10.576
1.853
135
1.861
877
1.608
7.500
372
253
329
94
895
320
200
112
58
165
611
82.551

55000
1000
2500
10800
2000
150
2000
1000
1500

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
Kosten GroteClubactie
Afschrijvingskosten materiaal

1000
4400
400
700
0

83700
302
303
304
305
311
312
321
322
323
324
342
343
3010
3011
3012
3014
3015
3016
8001

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

1300
1000
12000
600
250
0
0
600
1000

54000
12000
75
-2000
-120
2600

308
1.319
740
12.345
833
390
547
810
1.543
1.221
53.471
12.054
79
2.130812.694

395
83700
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400
300
750
2000
3800
400
700
175
611
85086

1000
1000
12000
750
50

600
1000

54000
12000
75
-2000
-80
2600
2091

-3590
82.551

85086

