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Verslag jaarvergadering d.d. 14 april 2011
1. Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
Er wordt 1 minuut stilte in acht genomen vanwege het overlijden van Afra Claasen.
Bericht van verhindering is ontvangen van: Ineke van Duijnhoven, Ineke van Lierop, Elma Janssen,
Gwen Gielen, Petra Daniëls, Jory Gielen, Theo Spierings en Helen Baker. De vergadering wordt
bijgewoond door 24 Lutra-leden.
2. Ingekomen berichten en bestuursmededelingen
- Geen ingekomen berichten
- Jory Janssens is gestopt met de redactie van het clubblad en wordt bedankt voor haar inzet in de
afgelopen jaren. Chérie Vloet heeft de taken van Jory overgenomen.
- Peter Stassar is door het bestuur benaderd om vicevoorzitter te worden van het bestuur van Lutra. Hij is
bereid deze functie te aanvaarden, maar hij heeft ook aangegeven dat hij in de toekomst de functie van
voorzitter niet ambieert(zie bestuursverkiezing)
3. Verslag van de algemene vergadering van 22 april 2010.
- Mieke Jacobs heeft in de algemene vergadering van 22 april 2010 gevraagd of het lidmaatschap in
verband met een wetswijziging maandelijks opzegbaar is. Antwoord hierop is: volgens de wet kan
iedereen per maand zijn lidmaatschap opzeggen.
- Het verslag wordt goedgekeurd.
4. Jaarverslagen 2010
- Op blz. 4 staat dat de vrijwilligersavond op 21 maart 2009 heeft plaatsgevonden. Dit moet zijn: 21 maart
2010.
- De verslagen worden goedgekeurd.
5. Behandeling financiën 2010
- Boetes worden in principe betaald door het clublid, behalve in bijzondere omstandigheden. Hierin
beslist het bestuur.
- Post 234 van de resultatenrekening gaat over contributie die niet verhaald kan worden.
- Hierna besluit de vergadering in te stemmen met het financieel verslag over 2009 en decharge te
verlenen over het in 2010 gevoerde financieel beleid.
6. Begroting 2011
- Geen opmerkingen
- De financiële commissie bestond uit Jory Gielen en Peter Stassar. Jory Gielen blijft in de financiële
commissie. Peter Stassar treedt af als lid van de financiële commissie. Orthe Meeuws is bereid om voor
2 jaar zitting te nemen in de financiële commissie.
7. Bestuursverkiezing
Elma Janssen en Piet Gielen zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar Elma Janssen en Piet Gielen
worden opnieuw tot bestuurslid gekozen. Peter Stassar is door het bestuur voorgedragen als bestuurlid
en wordt tot bestuurslid gekozen. Peter Stassar zal het vicevoorzitterschap op zich nemen
8. Rondvraag
- De Otterbeker is voor Ine Baker.
- Delphie Meeuws vraagt wie de kast in de verenigingsruimte gebruikt. Antwoord: De Reddingsklos en
Lutra.
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- Wilfred Houtappels geeft aan dat alle discipline gebruik kunnen maken van het white bord om leden te
werven.
- Kees Maas kon op 6 april de toestand van het zwembad niet aanzien. Deze informatie en de onlangs
verzamelde informatie ten aanzien van de toestand van het zwembad zal met LACO en de gemeente
besproken worden.
- Er is een verzoek binnengekomen om de container met materiaal te verplaatsen. De vraag is of wij dat
willen.
- Kees Maas bedankt Lutra voor het ontvangen een Koninklijke onderscheiding. Hij bedankt ook het
bestuur, de commissie en alle vrijwilligers voor hun inzet voor Lutra.
9. Sluiting
*************************************************************************************

Jaarverslag van de secretaris over 2011
Het bestuur
Op het einde van 2011 was de bestuurssamenstelling als volgt:
functie
naam
Voorzitter, tevens personeelszaken
Hr. R. van Lierop
Vice voorzitter
Hr. P. Stassar
Secretaris
Hr. P. Gielen
e
1 Penningmeester
Mevr. T. Verbakel
2e Penningmeester
Mevr. N. Boogaarts
Lid, tevens polozaken
Mw. D. Ermes Derksen
Lid, tevens SZC-zaken
Mw. E. Janssen
Lid, tevens CREZ-zaken
Hr. J. Hendriks
Lid, tevens Masters/Wedstrijdzaken
Hr. J. Kocken

roepnaam
René
Peter
Piet
Truus
Nelly
Daniëlle
Elma
Jack
Jeroen

aftredend
2012
2014
2014
2013
2013
2012
2014
2013
2012

Peter Stassar werd tot bestuurslid gekozen. Elma Janssen en Piet Gielen werden als bestuurslid herkozen.
Contributie 2012
Per 1 januari 2011 ging de contributie, als gevolg van de in ons huishoudelijk reglement opgenomen
koppeling van de contributie met het CBS-indexcijfer, met 1,3 % omhoog, waardoor de contributie voor
de twee belangrijkste tarieven ging bedragen:
€ 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 werden 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
Op 1 januari 2012 wordt de contributie verhoogd met 2 %, zodat dan de nieuwe tarieven worden:
€ 132,88 + € 2,66 = € 135,54(afgerond € 136) voor leden die 1 keer per week zwemmen en
geen startvergunning hebben en
€ 233,62 + € 4,67 = € 238,29(afgerond € 238) voor overige (zwemmende) leden.
Voor leden met een startvergunning worden de volgende extra kosten in rekening gebracht:
geboren op 1 januari 2000:
€ 12,10 - € 10,45 = € 1,65 per jaar
geboren voor 1 januari 2000 of later:
€ 41,95 - € 10,45 = € 31,50 per jaar
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Zwemtijden
De zwemtijden in het jaar 2011 waren als volgt:
maandag
20.30 – 22.00 u
WB training waterpolo
dinsdag
18.00 – 18.30 u. WB techniektraining wedstrijdzwemmen
21.30 – 22.15 u. WB trimzwemmen volwassenen en training masters
woensdag
17.45 – 18.30 u. WB conditietraining synchroonzwemmen en waterpolo
18.30 – 19.30 u. WB training synchroonzwemmen
19.30 – 20.30 u. WB training waterpolo
20.30 – 21.50 u. WB recreatief zwemmen volwassenen
20.00 – 20.30 u. DB leszwemmen voor gehandicapten
donderdag 18.00 – 19.00 u WB training wedstrijdzwemmen
vrijdag
zaterdag

20.30 – 21.15 u.
08.25 – 09.25 u.
09.25 – 10.05 u.
10.05 – 12.05 u.
12.05 – 13.00 u.
09.00 – 10.00 u.
10.05 – 12.05 u.
12.05 – 13.00 u.

WB training masters
WB training wedstrijdzwemmen(vanaf 01-11-2011: half bad van
08.10 uur tot 08.25 uur)
WB training synchroonzwemmen
WB diplomazwemmen voor de jeugd
WB training waterpolo
DB leszwemmen voor gehandicapten
DB leszwemmen voor kinderen
DB training waterpolo

Jubileum
Op 25 november 2014 bestaat Lutra 50 jaar. In 2012 zal er een jubileumcommissie in het leven geroepen
worden. Deze commissie gaat ervoor zorgen dat het jubileumjaar 2014 onvergetelijk zal worden.
Bijeenkomst bestuur en commissies
Op 13 oktober 2011 heeft er een bijeenkomst tussen het bestuur en de commissies plaatsgevonden. Het
doel van deze bijeenkomst is het bevorderen van de onderlinge communicatie en het bijpraten over
allerlei activiteiten die in de commissies spelen. Het verslag van deze bijeenkomst is in dit jaarboek
opgenomen. Het is de bedoeling om een dergelijke bijeenkomst elk jaar te laten plaatsvinden. De
volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op 11 oktober 2012.
Tenslotte willen wij alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar.
*************************************************************************************

Verslag bijeenkomst bestuur en commissies d.d. 13-10-2011
Aanwezig: Ingrid Kocken Delphie Meeuws, Wilfred Houtappels, Cindy Verhofstad-Derksen, Antje van
de Nieuwenhof, Tineke van Asten, Angela Bosch, Nelly Boogaarts, Daniëlle Derksen, Elma Janssen, Piet
Gielen, Jack Hendriks, René van Lierop, Jeroen Kocken en Peter Stassar.
Afwezig met kennisgeving: Truus Verbakel en de Activiteitencommissie
1. Opening
2. Mededelingen van het bestuur
- Op dit moment is er één persoon van Lutra die in de VriendenLoterij voor Lutra meespeelt. De
informatie staat in het clubblad, maar er mag vanuit de commissies wel wat meer reclame voor de
VriendenLoterij bij de leden gemaakt worden.
- De grote clubactie is goed verlopen. De opbrengst was € 1400.
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- Niet leden mogen niet zomaar bij Lutra zwemmen in verband met verzekering en aansprakelijkheid.
Toch komt dat voor, zoals bijv. bij het proefzwemmen. René van Lierop gaat bij de KNZB navragen
hoe hiermee omgegaan dient te worden.
- Op 12 november 2011 vindt er een kledinginzamelingsactie plaats van 09.00 uur tot 12.00 uur. Deze
actie wordt gecoördineerd door de Synchroonzwemgroep(opbrengst € 392).
- Op 31-12-2017 loopt het contract van LACO in Sportcentrum De Wissen af. Er zal op den duur een
nieuw zwembad komen, maar er is hierover nog weinig duidelijkheid.
De toestand van het water laat nog steeds te wensen over. Eigenlijk is dat de verantwoording van
LACO. Het moet niet nodig zijn dat verenigingen dit bij LACO moeten aankaarten.
- In 2014 bestaat Lutra 50 jaar. De commissies gaan zich buigen over mogelijke activiteiten voor dit
jubileum. Er zal ook een jubileumcommissie in het leven geroepen worden.
3. Mededelingen vanuit de commissies
- Zwemcommissie: Afgelopen seizoen is Lutra jammer genoeg gedegradeerd. In de grote vakantie
hebben ook trainingen plaatsgevonden. Hieraan hebben niet alleen wedstrijdzwemmers deelgenomen
maar ook zwemmers uit andere disciplines. Dit is voor herhaling vatbaar.
- Synchroonzwemcommissie: Op 18 maart 2012 vinden er 2 showsessies plaats. Er zijn namens Lutra
weer voldoende juryleden. Eén synchroonzwemster zal aan het NK deelnemen Delphie Meeuws en
Jessica de Lang zullen aan het WK in Italië deelnemen.
- Ledenadministratie: Het ledenaantal bij volwassenen is afgenomen. Er komen steeds meer
wedstrijdzwemmers. Als de kosten per zwemmer berekend worden, zijn de kosten het hoogst bij het
Synchroonzwemmen, daarna Waterpolo en Wedstrijdzwemmen. Bij het Elementair zwemmen zijn de
kosten per zwemmer het laagste.
- Het kader van de CREZ komt grotendeels uit de wedstrijddisciplines, waterpolo en
wedstrijdzwemmen. Het werven van CREZ kader binnen CREZ is vrij moeilijk. (welke ouder wil
zwemles geven aan eigen kinderen) het kader zal vooral uit de overige disciplines komen. Als het
kader niet aangevuld wordt zal de financiële bijdrage vanuit de CREZ voor de wedstrijd disciplines
kleiner worden. Denk daarbij niet aan de contributie inkomsten (meer inkomsten dan huurkosten),
maar ook gemeentelijke jeugd subsidie en subsidie voor gehandicapte zwemmen.
- Waterpolo: Op 11 december 2011 is er een miniwaterpolo toernooi. Er wordt naar een nieuwe trainer
gezocht. Frans Stoffels stopt met ingang van het volgende seizoen als trainer van de senioren.
4. Rondvraag
- Er wordt gevraagd of de commissies de mogelijkheden ten aanzien van opleidingen nog eens willen
bespreken.
- De stichting JIBB wil in de kerstvakantie een waterspektakel organiseren en heeft daarbij hulp
gevraagd aan de zwemverenigingen. René van Lierop zal hierop reageren.
- Deze bijeenkomst tussen bestuur en commissies wordt door de aanwezigen als zeer zinvol ervaren.
Wel zou men graag zien dat een volgende keer meer commissieleden aanwezig zijn. De volgende
bijeenkomst van bestuur en commissies wordt vastgesteld op de 2e donderdag van oktober: 11-10-2012
5. Sluiting
*************************************************************************************

Jaarverslag 2011 van de Commissie Recreatief & Elementair Zwemmen
Algemeen
In geheel 2011 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 2011 ongewijzigd.
Voordat U de verslagen van de coördinatoren van de verschillende wekelijkse activiteiten gaat lezen wil
de commissie iedereen bedanken voor de inzet gedurende 2011 en we gaan ervan uit dat iedereen ook in
2012 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 er zowel A als B-diploma‟s behaald. De kinderen die nog niet helemaal klaar zijn
voor een diploma krijgen hiervoor een Lutra diploma in de plaats. Ook is er afgelopen jaar een kind
doorgestroomd naar het reguliere wedstrijdzwemmen nadat hij zijn B-diploma heeft behaald.
Maar vooral plezier moet voorop staan bij het zwemmen. Dit komt het leerproces absoluut ten goede. Het
moet leuk zijn voor de zwemmer en zijn instructeur.
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 niveau
wat uiteindelijk behaald wordt. Daar mogen we best trots op zijn.
De groep met gevorderde zwemmers groeit en daarom hebben Yoni Stassar en Marjorie Winters in
principe altijd samen de lessen verzorgd of gezorgd dat er altijd extra toezicht op de kant aanwezig was
om er voor te zorgen dat er minimaal 2 personen op deze groep staan.
Al met al hebben we 2 leuke groepen met kinderen en we voldoende uitdaging voor 2012. We
verwachten dat we in 2012 weer kinderen van de wachtlijst kunnen laten instromen.
Marjorie Winters
Coördinator Verstandelijk Gehandicapte Kinderen.
Zaterdag Doelgroepenbad (10:05 – 12:05)
Na de zomervakantie is Coby gestopt met coördinator van het instructiebad, Danielle Ermes- Derksen
heeft haar taken overgenomen. Coby geeft nog wel ondersteuning waar nodig.
Het afgelopen jaar hebben we een redelijke doorstroming van de kinderen gehad. Wel hebben we veel
nieuwe kinderen kunnen laten starten.
De redelijke doorstroming is deels te wijden aan te weinig goed ervaren instructeurs. Dit probleem gaat
hopelijk opgelost worden doordat Tineke van Asten een cursus gaat maken voor de nieuwe en minder
ervaren instructeurs. Verder is begeleiding en feedback vanuit ervaren instructeurs ook erg belangrijk.
Qua instructeurs hebben er weinig wisselingen plaats gevonden, Janny van Lieshout is vanuit de
Oranjezaal naar het instructiebad gekomen om de groep van ervaren instructeurs uit te breiden.
Verder zijn de activiteiten zoals Sinterklaas, Pasen en wanneer de ouders mee mogen zwemmen goed
verlopen.
Daniëlle Derksen
Coördinator zaterdag Doelgroepenbad.
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Zaterdag Wedstrijdbad (10:05 – 12:05)
In de groep instructeurs is in 2011 weinig veranderd de kinderen die vanuit het Doelgroepenbad zijn
doorgestroomd maar ook instromende kinderen van elders zijn goed voorbereid op de diverse examens.
Ook zijn er weer meer kinderen die na zwemvaardigheid 3 blijven zwemmen bij de Lutra brevetten.
Verder zien we dat er de nodige kinderen zijn die zwemmen zo leuk zijn gaan vinden dat ze doorstromen
bij wedstrijdzwemmen, waterpolo en/of synchroonzwemmen.
Voor de volledigheid hier nog even de aantallen geslaagden voor de diverse diploma‟s:
29 januari 2010
Diploma A: 15
Zwemvaardigheid 1: 7

Diploma B: 17
Zwemvaardigheid 2: 7

Diploma C: 14
Zwemvaardigheid 3: 2

Juni 2010
Lutra-1 Diploma: 2

Lutra-2 Diploma: 5

Lutra-3 Diploma: 4

17 juli 2010
Diploma A: 17
Zwemvaardigheid 1: 4

Diploma B: 7
Zwemvaardigheid 2: 3

Diploma C: 16
Zwemvaardigheid 3: 2

Jack Hendriks
Coördinator Diplomazwemmen
Dinsdag Wedstrijdbad (21:30-22:15 uur)
Vrijdag Wedstrijdbad (20:30-21:15 uur)
Dinsdagavond 21:30 t/m 22:15
Op dinsdagavond wordt er constant gezwommen ( 11 deelnemers) in een half bad ( 3 banen van 25mtr).
Door het late tijdstip is de opkomst niet altijd even groot.
Er maken eigenlijk 2 groepen binnen Lutra gebruik van deze zwemavond. Eén groep zwemt het
programma wat ook op de vrijdag gezwommen wordt. De andere groep (dames) zwemt haar eigen
programma. Dit gaat heel goed samen.
Na de zomervakantie van 2011 is Ton van Mierlo gestopt de groep te begeleiden. De reden was voor hem
de late zwemtijd in relatie het moeten werken de volgende dag (weer vroeg op). Zijn taak is overgenomen
door Eelco Buijs en Peter Stassar.
Vrijdagavond 20:30 t/m 21:15
Ook op vrijdag wordt er lekker doorgezwommen met een constante groep ( 13 deelnemers). Ook op de
vrijdag beschikken we weer over een half bad ( 3 banen van 25mtr). Een vast zwemprogramma (wordt
ook gebruikt op de dinsdagavond) zorgt er voor dat iedereen weet wat er van hem / haar verwacht wordt.
( elke programma voorziet in 4 niveaus ).
Aan het begin van het seizoen is er veel aandacht voor techniek, en verderop in het zwemseizoen gaat de
intensiteit omhoog. Er wordt gevarieerd met afstanden, rustmomenten en maximale vermogen.
Na de training op vrijdag is het gebruikelijk dat de week in het restaurant wordt afgesloten. We hechten er
waarde aan om naast de inspanning ook de mens achter de sporter te kennen.
Ton van Mierlo / Eelco Buis
Woensdag Verstandelijk Gehandicapten (20:00 – 21:10)
Zoals elk jaar is aan ons gevraagd om een kort stukje te schrijven over onze twee groepen. Daar willen we
best gehoor aan geven. Dus hierbij in een notendop ons verslagje.
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 ietsjes veranderd. We hebben een
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jongedame er bij gekregen. Ilham Laabondi. Dit is een leuke jonge spontane meid die het zwemmen al
redelijk onder de knie begint te krijgen. Verder vinden de mensen 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. Ook hier hebben we een
nieuw lid mogen verwelkomen en wel Ana Das Santos. Ook zij is een leuke spontane jonge meid die wel
van een dolletje houdt.
Wat we dit jaar voor de tweede keer hebben gedaan is de BBQ bij ons thuis. Ook deze middag was net als
vorig jaar een zeer groot succes geworden. Speciaal voor dit gebeuren wil ik Marij, Mieke en Jose heel
hartelijk bedanken voor het meehelpen op deze middag.
Zo dit was het weer zo‟n beetje.
En och als ge ne keer zin hed om te komme kieke dan ben de van harte welkom.
Rogér en Anneke van Lieshout
Begeleiders van het gehandicapten zwemmen
Woensdag Wedstrijdbad (20:30 – 22:30)
Het jaar 2011 is rustig verlopen en in mijn ogen te rustig. Als deze trend zich voortzet zie ik het somber in
voor de recreatie zwemmers: te weinig mensen aan de kant en er komen weinig of geen nieuwe leden bij.
De mensen die aan de kant staan zijn al een eind op leeftijd zonder iemand te krenken.
Ik hoop dat hier verandering in komt.
Mieke Jacobs
Coördinator Wedstrijdbad Woensdagavond
*************************************************************************************

Jaarverslag Activiteitencommissie 2011
De activiteitencommissie (hierna: AC) bestond in het jaar 2011 uit dezelfde personen als in 2010,
namelijk: Natasja Tersteeg (voorzitter), Jory Gielen (secretaris), Emrah Yerlikaya, Suzanne Schuurman
en Coby Verberne.
In het jaar 2011 heeft de AC weer diverse activiteiten georganiseerd. Er is steeds meer animo voor de
activiteiten van HZV Lutra. Hieronder wordt per activiteit een toelichting gegeven.
Schaatsuitje
In 2011 hebben wij het uitstapje voor de 14 t/m 17 jarigen voor de eerste keer in februari georganiseerd.
Er waren maar liefst 14 aanmeldingen en wij zijn in Eindhoven gaan schaatsen.
Pasen
De chocoladepaaseieren werden dit jaar door de paashaas uitgedeeld aan onze Lutraleden op
zaterdagochtend.
Vrijwilligersavond
De vrijwilligersavond vond plaats op zaterdag 26 maart 2011 bij “De Bosparel”. Tijdens deze avond
werden door 63 vrijwilligers van HZV Lutra Oudhollandse spelletjes uitgevoerd en werd er een heerlijk
walking dinner geserveerd. Henk Duijmelinks werd tijdens deze avond door de wethouder beloond voor
zijn vrijwilligerswerk bij HZV Lutra en alle andere vrijwilligers kregen een speldje voor hun verdiensten.
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Barbecue
Op 17 juni 2011 heeft de barbecue voor de Lutraleden vanaf 16 jaar plaatsgevonden. Er waren helaas
maar 37 aanmeldingen. Dit kwam mede doordat het wedstrijdzwemmen tevens dit weekend een barbecue
had georganiseerd. Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst geen dubbele planning meer voorkomt,
wordt de Lutrabarbecue voortaan op een vast tijdstip georganiseerd, namelijk op de eerste zaterdag van
juni.
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 “Ik hou van Holland!”. Van 21 oktober tot en met 24
oktober 2011 werden er voor Lutraleden tussen de 7 en 13 jaar allemaal verschillende activiteiten
georganiseerd, zoals een vossenjacht, een quizmiddag, 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.
Sinterklaas
Op zaterdag 3 december 2011 hebben twee zwarte pieten het zwembad bezocht. Zij 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 2011
Heren 1
De heren spelen dit jaar wederom in de 3de klasse.
Op 31-12-2011 staat het herenteam op plaats 5 in de competitie. Er zijn 9 wedstrijden gespeeld, waarvan
er 5 gewonnen zijn en 4 verloren. Het doelsaldo is -2.
Dames 1
Het eerste damesteam sloot de competitie af op plek 7, in de middenmoot van de competitie.
Er is dit jaar door de waterpolobond geen bekercompetitie georganiseerd.
Op 31-12-2011 stonden de dames op plaats 5 in de competitie. Zij hebben 10 wedstrijden gespeeld, 6
gewonnen en 4 verloren. Het doelsaldo is +19.
Meisjes < 17 jaar
Het meidenteam onder 17 heeft aanvulling gekregen van enkele meiden uit het team onder 13 jaar. Vorig
jaar sloten ze de competitie af op de laatste plaats.
Op 31-12-2011 staan ze op plek 8 in de competitie. Er zijn 9 wedstrijden gespeeld, 2 gewonnen, 1 gelijk
gespeeld en 6 verloren. Het doelsaldo is -60.
Jongens < 15 jaar
Dit seizoen is het eerste jaar dat er een jongensteam onder 15 jaar voor Lutra uitkomt. Op 31-12-2011
staan ze op plek 9 in de competitie. Er zijn 8 wedstrijden gespeeld, waarvan 1 gewonnen en 7 verloren.
Jeugd < 13 jaar
Dit team speelde vorig jaar onder 11 jaar en is bijna in zijn geheel doorgestroomd naar de competitie
onder 13 jaar. Op 31-12-2011 staan ze op plaats 4 in de competitie. Er zijn 9 wedstrijden gespeeld
waarvan 5 gewonnen, en 4 verloren. Het doelsaldo is +15.
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Samenwerking met De Punderman
Het blijft moeilijk 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
jaar, jongens < 19 jaar, jongens < 15 jaar, pupillen <13 jaar, pupillen < 11 jaar. Het meisjesteam, jongens
<15 en pupillen <13 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 (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! Lutra heeft zelf ook dit jaar weer een
minipolo-toernooi georganiseerd. Dat was weer een succes!
Samenstelling van de commissie waterpolo
De commissie bestaat dit jaar uit Cindy Verhofstad-Derksen, Daniëlle Ermes-Derksen, Robert Jorissen,
Chérie Vloet, Kim Martens-vd Elsen en Lusanne Rutjens.
*************************************************************************************

Jaarverslag van de Synchroonzwemcommissie over 2011
2011 is voor de synchroonzwemploeg een goed jaar geweest. Er zijn 17 diploma‟s behaald, waarbij één
zwemster zelfs 3 diploma‟s in 1 jaar en ook 5 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 1-1-2011 stond het ledenaantal op 33. Er zijn gedurende het
jaar 6 zwemsters gestopt en er zijn 4 nieuwe zwemsters bijgekomen. 1 zwemster die gestopt was vanwege
gezondheidsproblemen, is gelukkig gedurende het jaar weer gestart met zwemmen. Door de mutaties staat
het aantal zwemsters op 31-12-2011 op 32.
De conditietraining gaat door zoals vorig jaar. Er wordt van 17.45-18.30 uur 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. In het jaarlijks ouderoverleg is er
gevraagd voor hulp aan het bad op tijdens deze training. 6 moeders hebben zich hiervoor aangeboden en
helpen nu afwisselend. Door de verschillen in niveau is er binnen de conditietraining per oktober besloten
om de groep te splitsen in 4 niveaugroepen i.p.v. 3. Dit kon mede doordat Lauri Giepmans als trainster is
gekomen met de conditietraining.
Gedurende de zomervakantie is er door verschillende zwemsters deelgenomen aan de conditietrainingen
samen met de wedstrijdploeg en waterpoloploeg. Dit werd door de aanwezige zwemsters als zeer positief
betiteld.
In het begin van het jaar zijn er 9 actieve, enthousiaste trainsters, die er afwisselend voor zorgen dat de
trainingen goed verlopen en de muziek gedraaid wordt. Helaas moet Marieke Bralten, na vele jaren van
inzet voor de synchroonzwemploeg, met pijn in het hart, afscheid nemen van het synchroonzwemmen.
Het is naast haar werk en privé leven niet meer te combineren. We willen haar via deze weg nogmaals
ontzettend bedanken voor al haar inzet voor de vereniging. Daarnaast verwelkomen we Lauri Giepmans
als nieuwe trainster. Ze mag door oorklachten niet meer zwemmen. 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 steeds duidelijker te merken tijdens de zwemtrainingen.
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De synchroonzwemcommissie
De synchroonzwemcommissie bestaat op 01-01-„11 uit:
Voorzitter
Delphie Meeuws
Secretaris
Marieke Bralten
Bestuursafgevaardigde
Elma Janssen
Leden:
Ingrid Kocken, Willeke van Tilburg, Angela Bosch en Antje van de Nieuwenhof.
Per 1 juni nemen we afscheid van Marieke Bralten. Daarnaast verwelkomen we per 1 september Suzanne
Schuurman en Anja Toirkens als nieuwe leden van de commissie. Waardoor de commissie op 31-12-2011
bestaat uit 8 leden.
Juryleden
Per 1 januari zijn er 18 juryleden, onderverdeeld in:
1 jurylid met de functie M en 11; 2 juryleden met de functie M en 10; 7 juryleden met alleen de functie
11; 1 jurylid met de functie 10; 1 jurylid met de functie 9; 3 juryleden met de functie M en 9; 2 juryleden
met de functie M en 8.
In 2011 zijn er opnieuw jurycursussen georganiseerd. Voor de aanloopniveaus waren er 2 deelnemers
voor de 11 cursus. Deze beide cursisten hebben, na het behalen van de 11 cursus, samen met 2 andere 11juryleden van onze vereniging de 10 cursus met goed gevolg afgerond. Ook is er een moeder die de M
cursus heeft gehaald. Daarnaast heeft Delphie Meeuws de 8 cursus afgerond. Tenslotte zijn Antje van de
Nieuwenhof en Stefanie Hermans begonnen met de 9-cursus. Deze zal in 2012 afgerond worden.
Clinic en cursussen
Er zijn enkele clinics geweest, waaronder 2 clinics uitvoeringen beoordelen voor juryleden en 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 2011 zijn de volgende diploma‟s behaald tijdens diplomasessies in o.a. ons eigen bad, met als
scheidsrechter Ingrid Kocken en Delphie Meeuws: Basishoudingdiploma: 3 zwemsters, Zeilbootdiploma:
3 zwemsters, Spagaatdiploma: 2 zwemsters, Barracudadiploma: 5 zwemsters. Daarnaast hebben 4
zwemsters tijdens wedstrijden het age 1 diploma gehaald. Tenslotte heeft Sanna van der Heijden 2
limieten gehaald voor de Synchro Beat (=Nederlands Kampioenschap voor age 1 en age 2). Deze
wedstrijd zal in juni 2012 plaats vinden. Ook Ilse Giepmans heeft 1 limiet gehaald. Ze gaat nog proberen
een 2e limiet te halen om samen met Sanna naar de Synchro Beat te kunnen gaan.
Masters: 8 januari 2011
Op deze dag is er, speciaal voor masters, een uitvoeringenwedstrijd in Voorschoten. Hieraan hebben
Jessica de Lang en Delphie Meeuws deelgenomen met hun duet. Ze hebben daarbij 59,833 punten
gehaald en daarmee net naast de medailles gegrepen. In 2012 zullen Jessica en Delphie wederom
deelnemen aan de Wereld Kampioenschappen Masters in Riccione, Italië.
Competitiewedstrijden Kring Noord-Brabant
Tijdens de competitiewedstrijden op 26 juni, 2 oktober, 6 november en 18 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 4 diploma‟s gehaald en de nodige verenigingspunten voor de
verenigingscompetitie binnen de kring. De organisatie van de wedstrijd op 2 oktober lag in onze handen.
Na dispensatiegoedkeuring mochten we deze organiseren in de Wissen. Een geslaagde wedstrijd.
Gelukkig mocht de wedstrijd toch doorgaan, ondanks de slechte kwaliteit van het water.
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Brabantse Kring Kampioenschappen synchroonzwemmen (=BKK):
Helaas dit jaar geen deelname. Alle zwemsters moesten vanwege de leeftijd een niveau hoger zwemmen
en hadden voor aanvang van het kampioenschap nog de diploma-eis waaraan voldaan moet worden om
deel te kunnen nemen met solo of duet.
Margo Swinkels heeft er zelf voor gekozen niet deel te nemen, ondanks dat ze wel aan de eisen voldeed.
Ze gaat liever met de andere zwemsters deelnemen aan de recreatieve uitvoeringenwedstrijd. Voor 2012
staat er wel een ploeg age 2 klaar om deel te nemen. Daarnaast voldoen Sanna van der Heijden en Ilse
Giepmans op age 1 en Margo Swinkels op age 2 aan de eis om mee te doen. Sanna en Ilse zullen duet
zwemmen en Margo zal zich proberen te plaatsen om haar solo te mogen zwemmen.
Uitvoeringen aanloopniveaus en wedstrijdniveaus
Op 29 mei was er voor de zwemsters van de aanloopniveaus voor de zesde keer een
uitvoeringenwedstrijd, waarbij met solo, duet, trio en groep ingeschreven kon worden. In totaal deden er 2
ploegen van Lutra mee op zeilboot- en spagaatniveau. Voor de ploeg zeilboot werden 14 van de
maximaal 15 punten behaald. De ploeg van het spagaatniveau haalde 8 punten. Iedereen straalde en liet
spetterende uitvoeringen zien. Naderhand was er voor iedere deelnemer een medaille.
Daarna was er voor het tweede keer een uitvoeringenwedstrijd voor de wedstrijdniveaus, een recreatief
Brabants Kring kampioenschap. Deze zwemsters 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 voor ons als vereniging. Ook de
uitvoeringen die buiten de uitvoeringen wedstrijd van de BKK zijn gevallen, mogen hier de uitvoering
laten zien. Voor ons dus een wedstrijd waar we met alle zwemsters naar toe konden gaan om aan elkaar
uitvoeringen te kunnen laten zien. Want bij de age 1 en hoger is er deelgenomen met 1 ploeg op age 2 en
1 combo op senioren niveau. De age 2 ploeg van 8 zwemsters, in voorbereiding op de BKK 2012 werd 1e
van de 4 ploegen. De combo werd ook 1e. Kortom een super geslaagde dag in Breda.
Surprise:
Half december was er weer een gezellig avondje voor de zwemsters, trainsters en commissieleden, met
pakjes van iedereen voor iedereen. Dit jaar gevierd bij Suzanne.
Show “Mamma Mia”: 18 maart 2012
Er is in 2011 hard getraind voor de show van 18 maart 2012. Van januari – mei is er elke 2 weken bij
Delphie hard gewerkt aan de badpakken en kroontjes voor de uitvoeringenwedstrijden van 2011 en show
in 2012. Na de zomervakantie is er vanaf september elke donderdagavond bij Delphie hard gewerkt aan
de voorbereidingen voor de show in de vorm van badpakken maken en versieren, kroontjes, versieringen
en aankleding voor de zwemzaal maken. Naast de zwemsters en trainsters, zijn er gelukkig ook ouders die
meehelpen met de voorbereidingen. De show zal 2 keer opgevoerd gaan worden, daar het anders te druk
is. In het jaarverslag van 2012 zal hier verder op ingegaan worden.
Kortom:
2011 is een goed jaar geweest voor de synchroonzwemploeg, iedereen is heel enthousiast en actief bezig
binnen de ploeg. Iedereen is heel enthousiast om van 2012 een nog beter jaar te maken voor de
synchroonzwemploeg. Op naar de wedstrijden, de show Mamma Mia en alle andere activiteiten in 2012!
De synchroonzwemcommissie dankt via deze weg iedereen die zich dit jaar voor het synchroonzwemmen
heeft ingezet!
Namens de synchroonzwemcommissie,
Delphie Meeuws
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Jaarverslag wedstrijdzwemmen 2011
Competitie
Ondanks een goede motivatie en inzet zijn we afgelopen seizoen gedegradeerd van D2 naar D3. Dit
kwam voornamelijk doordat wij nog steeds te weinig zwemmers hebben. We hebben vooral weinig
junioren jongens en meisjes in de leeftijd van 12-16 jaar en dames (16 jaar en ouder). Gelukkig zijn er
sinds het nieuwe seizoen veel nieuwe zwemmers bij gekomen. Samen met de enorme inzet van de
zwemmers is dit dan ook de reden dat we momenteel op de eerste plaats staan in de huidige competitie.
Elke wedstrijd nemen we een groot deel van de medailles mee naar huis. De huidige (wedstrijd)
zwemmers worden ook steeds beter, steeds meer zwemmers hebben (meerdere) selectietijden en
afgelopen jaar behaalden 3 zwemmers wederom een Brabantse Limiet. We hebben zelfs een estafette
team af mogen vaardigen op de Brabantse Winterkampioenschappen.
Swimkick, Speedo & Selectie
Bij de Swimkick/Speedo gaat het ook goed, de resultaten worden ook daar steeds beter. We nemen
regelmatig medailles mee naar Helmond. De selectie is afgelopen jaar ongeveer gelijk gebleven door een
aantal afvallers, maar gelukkig ook nieuwe zwemmers. Hoe dat dit jaar zal verlopen is nog even
afwachten. Er zijn de afgelopen maanden dan wel diverse nieuwe zwemmers bij gekomen, 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 2011 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 maakt voor sommige zwemmers een groot verschil, omdat er echt tijd besteed
wordt aan techniek en er tijd is voor veel oefening en uitleg. De zwembanen liggen op vrijwel elke
training erg vol, helaas betekend dit ook dat er weinig plaats is voor nieuwe zwemmers. Willen we
structureel in de D2 blijven 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 en de wedstrijdlijnen zelf.
Vrijwilligers
In 2011 zijn er een paar vrijwilligers bijgekomen. Zo is er een klokker bijgekomen (Rene Sauren) en
hebben Karin Wang en Carin Verheijen geholpen met het organiseren van activiteiten. Eelco Buijs helpt
vanaf september mee als trainer, hij blijft wel meezwemmen op de wedstrijden.
De commissie bestaat nu uit:
- Wilfred Houtappels
- Rianne Sevat
- Jeroen Kocken
- Helga Nouwens
- Frans Vogel
Doelstellingen op langere termijn
In D2 blijven
Zwemploeg van 70-80 zwemmers
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 2011
Aan: ··De algemene ledenvergadering van H.Z.V. Lutra
C.C.:
Bestuursleden
Van:
Financiële commissie bestaande uit Orthe Meeuws en Jory Gielen

Betreft:

Verslag 2011 van de financiële commissie

Helmond, 9 maart 2011

Geachte leden van Lutra,
Op donderdag 8 maart 2011 is de controle verricht van de financiële administratie over het boekjaar 2011
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 2011 en 2010.
De banksaldi in de balans per 31 december 2011 stemmen overeen met de saldi van de laatst
aanwezige bankafschriften in de administratie van 2011.
De bedragen van de in de jaarrekening over 2011 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
Orthe Meeuws

Jory Gielen
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Jaarrekening 2011.
Geachte Leden.
Bijgevoegd treft u de balans en resultatenrekening aan van 2011.
Het aantal leden per 01-01-2011 bedroeg 480
per 31-12-2011 bedroeg.478
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.

BALANS PER 31 DECEMBER 2011
Balans
2010
PostNr.
101
107
108
110
111
112
1020

ACTIVA
Materiaal
Postbank
Depot KNZB
Postbank Rentemeer
ING Zakelijke Spaarrekening
ING Deposito
Kasgeld

1019
1363
1190
55610

396
1273
343

1223

20514
45000
518

60406

68043

PASSIVA
119 Reservering jubileum
121 Verenigingsvermogen

7500
49316

15000
52906

Resultaat (winst)

3590

137

60406

68043

TOTAAL
PostNr.

Balans 2011

TOTAAL

Toelichting

Materiaal
laptop
onderwatercamera
koffiezetapparaat

Restwaarde
204
113
79
396
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Resultatenrekening 2011
Rekening Begroting Rekening Toelichting
2010
2011
2011
PostNr
202
203
204
206
211
212
221
222
223
224
231
232
233
234
235
236
237
238
240
241
242
250

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

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
Dagstartvergunningen
Kosten Grote Clubactie
Afschrijvingskosten materiaal

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

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

55000
1000
2500
10800
2000
150
2000
1000
1500

165
611
82.551

175
611
85086

308
1.319
740
12.345
833
390
547
810
1.543
1.221
53.471
12.054
79
2.130812.694
-3590
82.551
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400
300
750
2000
3800
400
700

1000
1000
12000
750
50
600
1000

54000
12000
75
-2000
-80
2600
2091
85086

52.106
1.120
2.489
10.886
2.355
297
2.204
808
199
7.500
324
203
233
386
2.695
1.430
185
190
17
19
150
623
86.418

zie opbr act commissie
nieuwe drukker en lay-out

geen show synchroonzwemmen
jubileum

correcties niet via deb adm
T-shirts

formulieren niet goed ingevuld
incl. 239 startvergunning

479
1.403
970
11.237
1.125
105
449
672
393 kledingactie
1.606
53.909
13.500
95
-1.920
-152
2.685
-137
86.418

Begroting 2012
Begroting Rekening Begroting Toelichting
2011
2011
2012
PostNr
202
203
204
206
211
212
221
222
223
224
231
232
233
234
235
236
237
238
240
241
242
250

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

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
Dagstartvergunningen
Kosten Grote Clubactie
Afschrijvingskosten materiaal

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

55000
1000
2500
10800
2000
150
2000
1000
1500
400
300
750
2000
3800
400
700

175
611
85086

1000
1000
12000
750
50
600
1000

54000
12000
75
-2000
-80
2600
2091
85086

17

52.106
1.120
2.489
10.886
2.355
297
2.204
808
199
7.500
324
203
233
386
2.695
1.430
185
190
17
19
150
623
86.418
479
1.403
970
11.237
1.125
105
449
672
393
1.606
53.909
13.500
95
-1.920
-152
2.685
-137
86.418

55.000
1.250
2.500
11.000
2.000
600 bij 4 clubbladen
2.250
1.000
1.800
400
300
500
1.500
2.000
250
700

175
875
84.100

1.500
1.000
11.000
700
200
650
400
1.500
54.000
12.000
75 acceptgiro
-2.000
-150
2.700
525
84.100

