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Verslag jaarvergadering d.d. 19 april 2012
1. Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
Bericht van verhindering is ontvangen van: Mieke Jacobs, Coby Verberne en Astrid Hendriks. De
vergadering wordt bijgewoond door 28 Lutra-leden.
2. Ingekomen berichten en bestuursmededelingen
- Geen ingekomen berichten
- Daniëlle Ermes-Derksen geeft informatie over eventuele universele kleding voor de leden die aan
wedstrijden deelnemen. De meningen zijn verdeeld en men vindt de prijs te hoog. Eerst zal hierover in
de commissies gesproken worden. Daniëlle zal dit coördineren.
- In 2014 bestaat Lutra 50 jaar. Er wordt een jubileumcommissie samengesteld. In deze commissie gaan
de volgende personen zitting nemen:
Jory Gielen(activiteitencommissie)
Tineke van Asten(CREZ)
Antje van de Nieuwenhof(synchroonzwemmen)
Gwen van den Heuvel-Gielen(waterpolo)
Ook zullen een persoon namens de wedstrijdcommissie en een bestuurslid in de jubileumcommissie
zitting nemen.
- Er moet voorkomen worden dat meerdere personen dezelfde mogelijke sponsor aanspreken. Wat betreft
de communicatie bij het aanspreken van sponsoren zal Wilfred Houtappels met een voorstel komen.
3. Verslag van de algemene vergadering van 14 april 2011 en Verslag bestuur en commissies
d.d. 13-10-2011
- Op blz. 3 staat onderaan:
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
Dit is niet correct. Het moet zijn:
Voor leden met een startvergunning worden de volgende extra kosten in rekening gebracht:
geboren voor 1 januari 2000:
€ 41,95 - € 10,45 = € 31,50 per jaar
geboren op 1 januari 2000 of later:
€ 12,10 - € 10,45 = € 1,65 per jaar
- Op blz. 5 bij nummer 3 Mededelingen van de commissies/synchroonzwemmen staat:
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.
Dit moet zijn:
Synchroonzwemcommissie: Op 18 maart 2012 vinden er 2 showsessies plaats. Er zijn namens
Lutra weer voldoende juryleden. Minimaal één synchroonzwemster zal aan het NK deelnemen.
Delphie Meeuws en Jessica de Lang zullen aan het WK in Italië deelnemen.
- René van Lierop heeft bij de KNZB geïnformeerd hoe er met het proefzwemmen met betrekking tot
verzekeringen gehandeld moet worden. Het antwoord van de KNZB is als volgt:
Veel verenigingen geven mogelijk toekomstige leden de mogelijkheid om een aantal lessen proef te
zwemmen. Wanneer zich een ongeval voordoet waarbij de proefzwemmer betrokken is, wordt de
ongevallenverzekering van de vereniging (afgesloten via de KNZB) aangesproken. Dit geldt niet
voor de aansprakelijkheidsverzekering, hiervoor is de desbetreffende zwemmer in dit geval zelf
verantwoordelijk, omdat er nog geen lidmaatschap is afgesloten.
- De verslagen worden goedgekeurd.
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4. Jaarverslagen 2011
- Op blz. 8 staat: “Woensdag Wedstrijdbad(20:30 – 22:30)”. Dit moet zijn: Woensdag
Wedstrijdbad(20:30 – 21:50).
- Het verslag van de synchroonzwemcommissie wordt te lang bevonden. Dat mag en kan korter.
- Op blz. 14 staat:
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.
Dit moet zijn:
Helmond, 9 maart 2012
Geachte leden van Lutra,
Op donderdag 8 maart 2012 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.
- De verslagen worden goedgekeurd.
5. Behandeling financiën 2011
- Kees Maas wil graag dat er wat meer toelichting vermeld wordt, vooral als het gaat om grote
verschillen.
- Hierna besluit de vergadering in te stemmen met het financieel verslag over 2011 en decharge te
verlenen over het in 2011 gevoerde financieel beleid.
6. Pauze
Tijdens de pauze worden een aantal personen in het zonnetje gezet:
- Mia van de Rijdt krijgt een gouden speldje vanwege haar 40-jarig lidmaatschap.
- Maria Vermijmeren en Bep Coolen zijn ook 40 jaar lid en krijgen het speldje bij een andere
gelegenheid.
- Ineke van Ruth is 25 jaar lid maar wil het aan zich voorbij laten gaan.
- Delphie Meeuws en Lusanne Rutjens zijn ook 25 jaar lid en hebben op de vrijwilligersavond van 15
april 2012 een attentie ontvangen.
- Ook heeft Frans Stoffels op deze vrijwilligersavond uit handen van wethouder van den Heuvel de
stadspenning voor vrijwilligers ontvangen.
- Jory Gielen krijgt de Otterbeker.
- Piet Gielen wordt benoemd tot lid van verdienste.
7. Begroting 2012
- Post 224 heeft betrekking op het jubileum.
- De financiële commissie bestond uit Jory Gielen en Orthe Meeuws. Orthe Meeuws blijft in de financiële
commissie. Jory Gielen treedt af als lid van de financiële commissie. Gwen van den Heuvel-Gielen is
bereid om voor 2 jaar zitting te nemen in de financiële commissie.
8. Bestuursverkiezing
Daniëlle Ermes-Derksen, Jeroen Kocken en René van Lierop zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar.
Daniëlle Ermes-Derksen en Jeroen Kocken worden opnieuw tot bestuurslid gekozen. René van Lierop
wordt opnieuw tot voorzitter gekozen.
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9. Rondvraag
- Antje van de Nieuwenhof: de kledinginzamelingsactie zal plaatsvinden op zaterdag 2 juni 2012.
- De barbecue is op zaterdag 8 september 2012.
- De Kaandorpbeker wordt bij de clubkampioenschappen uitgereikt.
- Er wordt aangegeven dat de toestand van het water in het zwembad vaak niet optimaal is. Afgesproken
wordt dat klachten ten aanzien van het water doorgegeven moeten worden aan een medewerker van
LACO. Ook moet de naam van de medewerker gevraagd worden. Deze naam kan aan René van Lierop
doorgegeven worden. Hij kan dan in gesprekken met LACO beter nagaan of de klachten ook in
behandeling genomen worden.
- Kees Maas spreekt zijn complimenten uit voor de show van het synchroonzwemmen op 18 maart 2012.
Hij bedankt het bestuur, de commissie en alle vrijwilligers voor hun inzet voor Lutra.
10. Sluiting
*************************************************************************************

Jaarverslag van de secretaris over 2012
Het bestuur
Op het einde van 2012 was de bestuurssamenstelling als volgt:
functie
naam
Voorzitter, tevens personeelszaken
Hr. R. van Lierop
Vice voorzitter
Hr. P. Stassar
Secretaris
Hr. P. Gielen
1e Penningmeester
Mevr. T. Verbakel
e
2 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
2015
2014
2014
2013
2013
2015
2014
2013
2015

In de jaarvergadering van 19 april 2012 werd René van Lierop tot voorzitter herkozen. Daniëlle DerksenErmes en Jeroen Kocken werden als bestuurslid herkozen.
Contributie 2013
Per 1 januari 2012 ging de contributie, als gevolg van de in ons huishoudelijk reglement opgenomen
koppeling van de contributie met het CBS-indexcijfer, met 2 % omhoog, waardoor de contributie voor de
twee belangrijkste tarieven ging bedragen:
€ 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 werden de volgende extra kosten in rekening gebracht:
Onder 12 jaar(geboren op 1 januari 2000 of later): € 12,10 - € 10,45 = € 1,65 per jaar
12 jaar en ouder(geboren voor 1 januari 2000): € 41,95 - € 10,45 = € 31,50 per jaar
Op 1 januari 2013 wordt de contributie verhoogd met 2 %, zodat dan de nieuwe tarieven worden:
€ 135,54 + € 2,71 = € 138,25 (afgerond € 138) voor leden die 1 keer per week zwemmen en
geen startvergunning hebben en
€ 238,29+ € 4,77 = € 243,06(afgerond € 242) voor overige (zwemmende) leden.
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Voor leden met een startvergunning worden de volgende extra kosten in rekening gebracht:
Onder 12 jaar(geboren op 1 januari 2001 of later): € 12,35 - € 10,65 = € 1,70 per jaar
12 jaar en ouder(geboren voor 1 januari 2001): € 42.80 - € 10,65 = € 32,15 per jaar
Indexcijfers: 2012: 2,0 %
2013: 2,0 %
Zwemtijden
De zwemtijden in het jaar 2012 waren als volgt:
maandag 20.30 – 22.00 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 – 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
20.30 – 21.15 u. WB training masters (half bad)
zaterdag
08.10 – 09.25 u. WB training wedstrijdzwemmen(half bad van 08.10 uur tot 08.25
uur)
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
12.05 – 13.00 u. DB training waterpolo
Jubileum
Op 25 november 2014 bestaat Lutra 50 jaar. De jubileumcommissie bestaat uit de volgende personen:
René van Lierop, Jory Gielen, Tineke van Asten, Antje van de Nieuwenhof, Gwen van den HeuvelGielen en Karin Wang. Zij zijn inmiddels met de voorbereidingen begonnen.
Bijeenkomst bestuur en commissies
Op 1 november 2012 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.
Hierbij is het volgende besproken:
- Shirt en Short worden voor iedere wedstrijd discipline verplicht.
- Tijdens het jubileum komt er een jubileumshow vanuit synchroonzwemmen.
- Tijdens het jubileum geen receptie. Dat is zonde van het geld. Dit wordt binnen de
jubileumcommissie besproken.
- Het tijdstip van de Barbecue was erg ongunstig, hierdoor bijna geen opkomst.
- Wilfred Houtappels schrijft een stuk in het clubblad m.b.t. de Vriendenloterij
- We moeten meer inkomsten genereren.
- Gebruikersovereenkomst met LACO is getekend.
Tenslotte willen wij alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar
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Jaarverslag 2012 van de Commissie Recreatief & Elementair Zwemmen
Algemeen
In 2012 begon de commissie met de volgende samenstelling:
Voorzitter:
Coby Verberne
Secretaris:
Jack Hendriks
Leden:
Emrah Yerlikaya, Rogér van Lieshout, Tineke van Asten
Per 11-september-2012 is Rogér gestopt met zijn activiteiten als commissielid, maar gelukkig nog wel
actief gebleven als instructeur op woensdagavond.
De activiteiten van de CREZ zijn in 2012 ongewijzigd.
Voordat U de verslagen van de coördinatoren van de verschillende wekelijkse activiteiten gaat lezen wil
de commissie iedereen bedanken voor de inzet gedurende 2012.
Hopelijk gaat iedereen in 2013 weer zijn/haar steentje bijdragen en mogelijk zijn er leden die na het lezen
van de verslagen van de vele activiteiten ook zin krijgen om mee te komen helpen en dan met name voor
het recreatief zwemmen op woensdag avond.
Namens de Commissie Recreatief en Elementair Zwemmen
Jack Hendriks
Zaterdag Doelgroepenbad Verstandelijk Gehandicapten (9:00 – 10:00)
Afgelopen jaar zijn er weinig diploma’s behaald. We hebben voornamelijk gezorgd dat het niveau
omhoog is gegaan en dat met heel veel plezier voor zwemmers en begeleiders.
Want 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. Helaas is het niet altijd mogelijk om voldoende begeleiding te bieden en
daarom is instroom vanuit de wachtlijst dit jaar niet mogelijk geweest. Wel is 1 van onze hulpinstructeurs
in 2012 gestart met opleiding tot zweminstructeur dus dat is een goede start voor 2013. 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 gestaag 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 voldoende uitdaging voor 2013. We hebben op dit
moment 5 kinderen op de wachtlijst. Laten we hopen dat we die met de juiste en voldoende begeleiding in
2013 allemaal kunnen laten instromen.
Marjorie Winters
Coördinator Verstandelijk Gehandicapte Kinderen.
Zaterdag Doelgroepenbad (10:05 – 12:05)
Het afgelopen jaar hebben we een goede doorstroming van de kinderen gehad. Ook hebben we veel
nieuwe kinderen kunnen laten starten.
Danielle Ermes- Derksen is van september tot en met het einde van het jaar afwezig geweest in verband
met haar zwangerschap. Jory Gielen heeft het coördinatorschap tijdelijk overgenomen.
Tineke van Asten heeft een nieuwe cursus gemaakt voor alle (nieuwe) instructeurs. Deze hebben we
tijdens een gezamenlijke bijeenkomst met alle instructeurs besproken. Zo zitten alle instructeurs in het
doelgroepenbad weer op een lijn.
Qua instructeurs hebben er weinig wisselingen plaats gevonden. Mariëlle Martens is tijdelijk gestopt als
instructrice. Verder loopt Lauri van de Laar momenteel maatschappelijke stage. Chantal Sevat is
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begonnen met de opleiding zwemleider ABC. Zij wordt begeleid door Tineke van Asten en Astrid
Hendriks.
Verder zijn de activiteiten zoals Sinterklaas, Pasen en wanneer de ouders mee mogen zwemmen goed
verlopen.
Daniëlle Derksen
Coördinator Zaterdag Doelgroepen bad.
Zaterdag Wedstrijdbad (10:05 – 12:05)
In de activiteiten zijn in 2012 geen veranderingen geweest. Doelstelling is nog steeds om de kinderen op
een leuke manier met zwemmen bezig te laten zijn, waarbij het halen van het ABC-diploma eerder een
middel dan doel is. De kinderen in de loop van 2012 vanuit doelgroepenbad zijn doorgestroomd hebben
allemaal minstens diploma A gehaald en zijn lekker verder gegaan met de volgend diploma’s.
Ook zijn er weer diverse kinderen die het halen van de diploma’s toch blijven zwemmen, door door te
stromen naar wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en heel soms waterpolo.
Voor de volledigheid hier nog even de aantallen geslaagden voor de diverse diploma’s:
28 Januari 2012
Diploma A: 11
Zwemvaardigheid 1: 4

Diploma B: 18
Zwemvaardigheid 2: 4

Diploma C: 8
Zwemvaardigheid 3: 7

16 Juni 2012
Lutra-1 Diploma: 7

Lutra-2 Diploma: 2

Lutra-3 Diploma: 3

23 Juni 2012
Diploma A: 11
Zwemvaardigheid 1: 5

Diploma B: 10
Zwemvaardigheid 2: 1

Diploma C: 9
Zwemvaardigheid 3: 3

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 in de beleving van de
zwemmers. Diverse zwemmers gebruiken de training ook om deze verder uit te bouwen naar een ¼
triatlon of een Swim-run . Het fanatieke blijft, echter 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 het interesse van de verschillende
vormen in de zwemsport worden op deze manier veel duidelijker.
Ton van Mierlo
Coördinator dinsdag en vrijdagavond
Woensdag Verstandelijk Gehandicapten (20:00 – 21:10)

De 1e groep zwemt nog steeds van 20.00 uur tot 20.30 uur in het doelgroepenbad. Deze groep is qua
samenstelling en hoeveelheid ietsjes veranderd. Na een korte periode van afwezigheid is Hannie ter
Hedde namelijk weer terug gekomen. Deze groep vindt het nog steeds het fijnst 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 z’n tijd vinden ze erg leuk.
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De tweede groep zwemt in het wedstrijdbad de nodige baantjes. Hier gaat het er wat fanatieker aan toe.
Of het nu borstcrawl, onderwater zwemmen of zelfs vlinderslag is, ze doen kunnen het allemaal, niets is
ze te gek.
Ook dit jaar hebben we voor deze groep een BBQ gehouden bij ons thuis. Ook deze keer weer een groot
succes. Iedereen die er was en heeft meegeholpen bedankt voor de gezellige middag samen.
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 2012 is op zich rustig verlopen. In 2012 zijn er 6 zwemmers gestopt, maar ook weer 6 nieuwe
zwemmers begonnen, dus het aantal zwemmers is constant gebleven.
Wel blijft het aantal instructeurs (en de hoge leeftijd ervan) een zorgenkind. Dit jaar werd dit eens te meer
duidelijk toen Kees Maas uitviel. Gelukkig van tijdelijke aard, maar als er geen vers bloed bij de
instructeurs komt, wordt het steeds moeilijker om deze activiteit vol te houden.
Mieke Jacobs
Coördinator Wedstrijdbad Woensdagavond
*************************************************************************************

Jaarverslag 2012 van de Activiteitencommissie
De activiteitencommissie (hierna: AC) heeft nu al een aantal jaar dezelfde samenstelling. De AC bestaat
uit de volgende leden: Natasja Tersteeg (voorzitter), Jory Gielen (secretaris), Emrah Yerlikaya, Suzanne
Schuurman en Coby Verberne.
In het jaar 2012 heeft de AC weer diverse activiteiten georganiseerd. Hieronder wordt per activiteit een
korte toelichting gegeven.
Schaatsuitje
Helaas waren er maar 6 deelnemers in de leeftijdscategorie 14 tot en met 17 jaar aan het uitje. We hebben
deze activiteit toch door laten gaan en hebben het super gezellig gehad op de schaatsbaan in Eindhoven.
Pasen
Op zaterdagochtend werden er door de paashaas paaseieren uitgedeeld aan onze Lutraleden.
Vrijwilligersactiviteit
De vrijwilligersactiviteit vond plaats op zondag 15 april 2012 in “Snookertown”. Als AC wilden wij
nagaan of het animo op zondagmiddag groter was dan op een zaterdagavond. Helaas was dit niet het
geval. Tijdens deze middag werd er door 46 vrijwilligers van HZV Lutra gesnookerd, gepoold en gegolfd.
Tevens was er een heerlijk buffet. Frans Stoffels werd tijdens deze avond door de wethouder beloond
voor zijn vrijwilligerswerk bij HZV Lutra.
Barbecue
Op zaterdag 8 september 2012 heeft de barbecue voor de Lutraleden vanaf 16 jaar plaatsgevonden. De
barbecue zou eigenlijk in het eerste weekend van juni plaatsvinden, maar is verzet vanwege de
afwezigheid van drie van de vijf leden van de AC. Er waren helaas maar 17 aanmeldingen. Dit kwam
mede doordat de uitnodigingen in verband met de vakantie pas laat verspreid kon worden en wij zijn
afgeweken van onze vaste tijdsplanning. In de evaluatie is afgesproken dat niet meer wordt afgeweken
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van de planning. Mochten er vanwege omstandigheden teveel leden van de AC niet aanwezig zijn, wordt
er aan andere leden gevraagd te helpen.
Lutra jeugdkamp
Het jaarlijkse Lutrakamp was dit jaar wederom één groot succes. Van 12 oktober tot en met 15 oktober
2012 vond het kamp in het teken van sprookjes plaats. Voor 36 Lutraleden tussen de 7 en 13 jaar werden
allemaal verschillende activiteiten georganiseerd, zoals een vossenjacht, een nachtspeurtocht door het
bos, een speurtocht waarin diverse sprookjes moesten worden uitgebeeld, levend stratego en een bonte
avond. Op maandag stond de kinderen nog een verrassing te wachten en zijn wij, dankzij diverse
sponsoren, in de Kempervennen gaan zwemmen. Bij deze willen wij de sponsoren hiervoor nogmaals
bedanken.
Sinterklaas
Op zaterdag 1 december 2012 heeft Sinterklaas samen met twee van zijn 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 2012
Teams
Heren 1
Een herindeling van de Bondscompetitie heeft geen gevolgen gehad voor de klasse van het herenteam van
Lutra. Zij spelen het seizoen 2012-2013 wederom in de 3e klasse van District 5. Op het einde van het jaar
2012 staan de heren op een derde plaats met 21 punten uit 7 wedstrijden. Omdat de nummers 1 en 2 wel
verliespunten hebben uit meer wedstrijden, is het doel om in het seizoen 2012-2013 kampioen te worden!
Dames 1
Het eerste damesteam sloot de competitie af op een mooie vierde plek van de 1e klasse van District 5. Het
team is met dezelfde samenstelling weer ingeschreven voor de competitie 2012 - 2013 en staat op 31-122012 op een 9e plaats (11 punten uit 10 wedstrijden). In deze competitie is de zuivere speeltijd verlengd
naar 4x6 minuten en kunnen er door beide teams 2 time-outs worden aangevraagd.
Jongens < 17 jaar
Dit jongensteam heeft het eerste competitieseizoen in Jongens onder 15 jaar gespeeld. Door de grote
leeftijdsverschillen moest dit team in de competitie 2012-2013 worden doorgeschoven naar Jongens
onder 17 jaar. Zij werken hard en leren veel in een zeer zware competitie. Halverwege het seizoen staat
dit team op een 11e plek met 3 punten uit 10 wedstrijden.
Jeugd < 13 jaar
Het team is het eerste seizoen in de D-competitie goed doorgekomen en stond op het einde van seizoen
2011-2012 in de middenmoot. Met enkele wijzigingen staat het team op de helft van de nieuwe
competitie samen met Njord op een gedeelde eerste plaats. De bruto speelduur van de wedstrijd is
aangepast naar 4x5 minuten met een maximale aanvalstijd van 30 seconden (=30 secondenregel).
Combinatieteams met de Punderman
Om iedereen te kunnen laten spelen zijn er dit jaar weer verschillende teams samengesteld met spelers
van zowel Lutra als de Punderman. Dit zijn de volgende vier combi-teams : Dames 2, Jongens < 19 jaar,
Meisjes < 17 jaar en Jeugd < 13 jaar (gemengd). Deze teams spelen competitie onder de naam De
Punderman.
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Toernooien
Naast de competitiewedstrijden wordt door Lutra ook deelgenomen aan verschillende toernooien.

Eind augustus 2012 heeft het damesteam meegedaan op een 2-daags internationaal toernooi in
Hasselt.

In het weekend van 1 en 2 september jl. nam de jeugd deel aan het Hellas-toernooi in Sittard.

In de kerstvakantie hebben 3 jeugdteams gestreden in het professionele Winter Waterpolo
Toernooi van PSV.
De jongste waterpolojeugd wordt ouder en speelt al mee in de competitie. Er zijn weinig nieuwe spelers
onder de 12 jaar bijgekomen. Hierdoor is besloten om geen eigen minipolo toernooi te organiseren en
wordt er per maand bekeken of er genoeg animo is om bij andere verenigingen deel te nemen. Er zijn
plannen om acties uit te zetten voor het aantrekken van nieuwe jonge jeugd.
Trainingen
De trainingen voor de dames en heren werden de eerste helft van het jaar verzorgd door Frans Stoffels en
Sanne Sonnemans (alleen maandag). Na jarenlange dienst is Frans hiermee gestopt. Frans, nogmaals
bedankt voor het geven van al die trainingen!
De trainingen op maandag werden de tweede helft van 2012 gegeven door Sanne Sonnemans. Voor de
woensdagtrainingen zijn nieuwe trainers gezocht en gevonden in Will, Rogier, Helen en Jory, Marloes en
Lusanne. Zij rouleren in 4 teams, die de eerste maanden werden geassisteerd door Patrick Derkx.
De jeugd traint ook dit jaar 2 x in de week : op woensdag staat de conditietraining op het programma en
op zaterdag de waterpolotraining. De meer ervaren jeugd is op woensdag doorgeschoven van de
conditietraining naar de avondtraining. Zo is er daar weer genoeg ruimte om de jongste jeugd hun banen
te laten zwemmen.
Opleiding
Sanne Sonnemans heeft dit jaar de trainersopleiding niveau 3 gevolgd bij de KNZB. Daarin wordt o.a.
geleerd hoe een training moet worden opgebouwd en geëvalueerd, en hoe je een jaarplanning kunt maken.
Sanne wordt daarin gesteund door een praktijkbegeleider en leercoach. Vele trainingen bij andere
verenigingen en binnen Lutra zijn onderdeel van deze opleiding.
Lusanne Rutjens heeft meegedaan met de cursus ‘Train de Trainer’ bij PSV in Eindhoven.
W-official cursus
In mei/juni 2012 is er een jurytafelcursus georganiseerd in Helmond. Vanuit Lutra hebben 5 kandidaten
deelgenomen, waarvan er 4 zijn geslaagd.
Scheidsrechters
Dit jaar heeft er veel communicatie plaats gevonden over het tekort aan scheidsrechters binnen Lutra.
Allereerst tussen de kring en de polocommissie, vanwege een conflict over het benodigde aantal
scheidsrechters in het geval van combiteams. Helaas blijft de kring bij hun besluit en is het nog
belangrijker dat er meerdere kandidaten geleverd gaan worden voor de volgende scheidsrechterscursus.
Daarnaast loopt namelijk het aantal scheidsrechters elk seizoen terug en komt de toekomst van alle
waterpoloteams in gevaar!
Toekomst
Hopelijk komt er in 2013 een oplossing voor het scheidsrechtersprobleem en kunnen we verder met
competitiewedstrijden spelen. Helaas is deze toekomst nog onzeker.
De waterpolo commissie:
Cindy Verhofstad, Daniëlle Ermes, Robert Jorissen (tot december 2012) Chérie Vloet, Kim Martens en
Lusanne Rutjens.
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Jaarverslag van de Synchroonzwemcommissie over 2012
2012 is voor de synchroonzwemploeg een goed jaar geweest. Er zijn 16 diploma’s behaald, waarbij 2
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
Er is dit jaar geen wachtlijst. Op 1-1-2012 stond het ledenaantal op 32. Er zijn gedurende het jaar 9
zwemsters gestopt, waaronder 2 rustende leden en er zijn 7 nieuwe zwemsters bijgekomen. 1 zwemster is
overgestapt naar een andere vereniging om hoger op te kunnen komen. Door de mutaties staat het aantal
zwemsters op 31-12-2012 op 30.
Trainingstijden:
Woensdag 17.45-18.30 uur Conditietraining en synchroonzwembanen in half 25m bad
Woensdag 18.30-19.30 uur Techniek en uitvoeringen training in het 25m bad.
Zaterdag 8.00-9.00 uur
Droogtraining en lenigheid/rompstabiliteit in gymzaal hoek
Reigerlaan/Merelstraat
Zaterdag 9.25-10.05 uur
Techniek en uitvoeringen training in het 25m bad.
De conditietraining gaat door zoals vorig jaar. Er wordt 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. Ook dit jaar helpen er moeders mee tijdens deze conditietraining,
zodat de zwemsters op het eigen niveau training kunnen krijgen. Gedurende het jaar heeft Monique
Dekkers aangeboden om de week de conditietraining te geven aan de beginnende synchroonzwemsters,
om met name de zwemslagen te verbeteren. Lauri Giepmans wilde na een jaar training geven weer
proberen te gaan zwemmen, maar dit kon niet door oorproblemen. Ze is gedurende het jaar gestopt en we
willen haar danken voor haar goede trainingen voor de beginnende zwemsters.
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 is Jeanne Fransen, na vele jaren van inzet
voor de synchroonzwemploeg, gestopt met training geven bij het synchroonzwemmen. Ook Stefanie
Hermans stopt met training geven en gaat met haar dochter als jurylid mee naar PSV-STE. We willen hen
via deze weg nogmaals ontzettend bedanken voor al hun inzet voor de vereniging. Jeanne blijft nog wel
actief als jurylid. Daarnaast verwelkomen we Anja Toirkens en Monique Dekkers als nieuwe trainsters.
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.
De synchroonzwemcommissie
De synchroonzwemcommissie bestaat op 01-01-‘12 uit:
Voorzitter
Delphie Meeuws
Secretaris
Antje van de Nieuwenhof
Bestuursafgevaardigde
Elma Janssen
Leden:
Ingrid Kocken, Willeke van Tilburg, Angela Bosch, Suzanne Schuurman,
Anja Toirkens.
Per 19 juni nemen we afscheid van Willeke van Tilburg en op 31 december van Angela Bosch. Beide
dames willen we bij deze nogmaals enorm bedanken voor hun inzet. De commissie bestaat op 31-12-2012
uit 6 leden.
Juryleden
Per 1 januari zijn er 20 juryleden. Gedurende 2012 hebben Antje van de Nieuwenhof en Stefanie
Hermans de 9-cursus afgerond en zijn geslaagd. Op 31 december zijn er door het stoppen van zwemsters
en daarmee ook de ouders 18 juryleden actief.
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Clinic en cursussen
Er zijn enkele clinics geweest, waaronder clinics onder leiding van coaches van de Nationale selecties. De
nieuwe informatie en kennis is ook aan de andere trainsters doorgegeven, tijdens het trainstersoverleg en
de trainsterstrainingen. 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 2012 zijn de volgende diploma’s behaald tijdens diplomasessies in o.a. ons eigen bad:
Basishoudingdiploma: 6 zwemsters, Zeilbootdiploma: 3 zwemsters, Balletbeendiploma: 3 zwemsters,
Barracudadiploma: 1 zwemsters. Daarnaast hebben 3 zwemsters tijdens wedstrijden het age 2 diploma
gehaald. Tenslotte hebben Sanna van der Heijden en Ilse Giepmans 2 limieten gehaald voor de Synchro
Beat (=Nederlands Kampioenschap voor age 1 en age 2). In juni heeft Ilse meegedaan en werd 100 e.
Sanna moest zich met een blindedarmontsteking afmelden.
Masters: juni 2012
Jessica de Lang en Delphie Meeuws zouden samen naar de WK Masters in Riccione, Italië, gaan in juni
2012. Maar 1,5 week voor vertrek krijgt Jessica een motorongeluk en moet zich afmelden. Delphie gaat
wel en wordt met haar solo 23e met 58.226 punten. Weer een gave ervaring en mooie wedstrijd. Op naar
de EK Masters in 2013 in Eindhoven.
Competitiewedstrijden Kring Noord-Brabant
Tijdens de competitiewedstrijden op 9 september, 7 oktober, 4 november en 9 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 3 diploma’s gehaald en de nodige verenigingspunten voor de
verenigingscompetitie binnen de kring.
Brabantse Kring Kampioenschappen synchroonzwemmen (=BKK):
Dit jaar prachtige resultaten op dit kampioenschap. Ilse en Sanna halen een verdienstelijke 3e plaats met
hun duet op age 1 niveau. De ploeg op age 2, bestaande uit Ilse, Sanna, Margo, Dagmar, Gwen en Myrthe
werd knap 5e en klom daarmee een plaats t.o.v. de figuren kwalificatie. Ze zwommen de sterren van de
hemel. Helaas haalde Margo net niet genoeg punten en werd de 9e soliste. Alleen de beste 8 mogen
zwemmen op de uitvoeringen wedstrijd. Maar een zeer geslaagd kampioenschap met eindelijk weer een
medaille voor de club.
Uitvoeringen aanloopniveaus en wedstrijdniveaus
Op 22 april was er voor de zwemsters van de aanloopniveaus voor de zevende keer een
uitvoeringenwedstrijd, waarbij met solo, duet, trio en groep ingeschreven kon worden. In totaal deden er 2
solisten, 4 duetten en 2 ploegen van Lutra mee. Iedereen straalde en liet spetterende uitvoeringen zien.
Daarna was er voor het derde keer een uitvoeringenwedstrijd voor de wedstrijdniveaus, een recreatief
Brabants Kring kampioenschap. Bij de age 1 en hoger is er deelgenomen met 3 solisten en 2 duetten.
Iedereen genoot van de prestaties van de zwemsters. Naderhand was er voor iedere deelnemer een
medaille. Kortom een super geslaagde dag.
Show “Mamma Mia”: 18 maart 2012
Er is in 2011 en 2012 hard getraind voor de show van 18 maart 2012. In de voorbereidingen gingen de
zwemsters een weekend op trainingskamp. Bijna het hele jaar is er elke week bij Delphie hard gewerkt
aan de badpakken, kroontjes en andere versieringen en aankleding voor de uitvoeringenwedstrijden en de
show. Naast de zwemsters en trainsters, zijn er gelukkig ook ouders die mee hielpen met de
voorbereidingen. De show werd 2 keer opgevoerd en was een super spektakel met veel toeschouwers.

12

Andere activiteiten:
In november hebben de zwemsters de eigen geschreven uitvoeringen laten zien tijdens het open podium.
Het duet van Emma en Majorie werd beloond met de eerste prijs. Half december was er weer een gezellig
avondje voor de zwemsters, trainsters en commissieleden, met pakjes van iedereen voor iedereen. Dit jaar
gevierd bij Ingrid.
Kortom:
2012 is een goed jaar geweest voor de synchroonzwemploeg, iedereen is heel enthousiast en actief bezig
binnen de ploeg. Iedereen is heel enthousiast om van 2013 een nog beter jaar te maken voor de
synchroonzwemploeg. Op naar de wedstrijden, de show op 21 april 2013 en alle andere activiteiten in
2013! De synchroonzwemcommissie dankt via deze weg iedereen die zich dit jaar voor het
synchroonzwemmen heeft ingezet!
Namens de synchroonzwemcommissie, Delphie Meeuws
*************************************************************************************

Jaarverslag wedstrijdzwemmen 2012
Competitie
Het seizoen 2011/2012 is zeer goed verlopen voor de wedstrijdploeg. Door onder de 8.000 punten te
blijven, wisten we de eerste plaats te bemachtigen in de D3 competitie. Hierdoor startte we het huidige
seizoen in de D2 competitie. De doelstelling was om in de D2 te blijven. Tijdens de eerste twee
wedstrijden is er echter zo goed gezwommen dat we de tweede plaats wisten te bemachtigen. We
verwachten dat we deze plaats kunnen vasthouden, wat mogelijk betekent dat de wedstrijdploeg dit
seizoen zou promoveren naar de D1 competitie. Momenteel beschikken we over een grote groep
zwemmers, echter zijn de groepen dames senioren en de jeugd 15-17 jaar dun bezet. De keerzijde van de
grote groep zwemmers is de drukte in het bad.
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. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar voor het eerst zelf een Speedo & Swimkick
wedstrijd georganiseerd. Deze is goed verlopen en we hebben dan ook de intentie om het komende jaar
weer een Speedo & Swimkick wedstrijd te organiseren.
Training
De trainingen werden in 2012 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. Momenteel
hebben we op de zaterdagochtend het maximum aantal zwemmers bereikt. We zijn nu dan ook op zoek
naar mogelijkheden om meer plaats te creëren voor de zwemmers. Willen we structureel in de D2 blijven
dan moeten we groeien, helaas kan dat niet vanwege het ‘volle’ zwembad.
Vrijwilligers
In 2012 zijn er een paar vrijwilligers bijgekomen. Hierdoor beschikken we over een redelijk grote groep
trainers. Daarnaast is Mariska Gammoun begonnen met een opleiding tot zwemtrainer. Helaas hebben we
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ook afscheid genomen van Helga Nouwens, lid van de zwemcommissie. Als versterking van de
commissie is Anette Sauren toegetreden tot de zwemcommissie. De commissie bestaat nu uit:
- Wilfred Houtappels
- Rianne Sevat
- Jeroen Kocken
- Frans Vogel
- Anette Sauren
Doelstellingen op langere termijn
 In D2 blijven
 Zwemploeg van 60 zwemmers, goed verdeeld over de verschillende leeftijdsgroepen
Het hoofddoel is trainen met plezier en daarbij ook nog prestaties leveren; tevens een sportief draaiende
vereniging te waarborgen !
*************************************************************************************

Controleverslag Financiële Commissie Lutra over het jaar 2012
Aan:
C.C.:
Van:

De algemene ledenvergadering van H.Z.V. Lutra
Bestuursleden
Financiële commissie bestaande uit Orthe Meeuws en Gwen van den Heuvel - Gielen

Betreft:

Verslag 2012 van de financiële commissie

Helmond, 22 februari 2013

Geachte leden van Lutra,
Op donderdag 21 februari 2013 is de controle verricht van de financiële administratie over het boekjaar
2012 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 2012.
 De banksaldi in de balans per 31 december 2012 stemmen overeen met de saldi van de laatst
aanwezige bankafschriften in de administratie van 2012.
 De bedragen van de in de jaarrekening over 2012 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

Gwen van den Heuvel - Gielen
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Jaarrekening 2012.
Geachte Leden.
Bijgevoegd treft u de balans en resultatenrekening aan van 2012.
Het aantal leden per 01-01-2012 bedroeg 478
per 31-12-2012 bedroeg.458
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 2012
PostNr.
101
107
108
110
112
120
1020

ACTIVA
Materiaal
Postbank
Depot KNZB
ING Zakelijke Spaarrekening
ING deposito
Debiteuren
Kasgeld

2011

2012

396
1.273
343
20.514
45.000

713
2886
201
68958

518

21
590

TOTAAL

68.043

73368

PostNr.
PASSIVA
119 Nog te betalen
121 Verenigingsvermogen

15.000
52.906

20000
53043

137

325

68.043

73368

Resultaat (winst)
TOTAAL
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Resultatenrekening 2012
rekening
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 GroteClubactie
Afschrijvingskosten materiaal

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

begroting
2012
55.000
1.250
2.500
11.000
2.000
600
2.250
1.000
1.800
400
300
500
1.500
2.000
250
700

175
875
84.100

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

479
1.403
970
11.237
1.125
105
449
672
393
1.606
53.909
13.500
95
-1.920
-152
2.685
0
-137

54.000
12.000
75
-2.000
-150
2.700
525

TOTAAL

86.418

84.100
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1.500
1.000
11.000
700
200
650
400
1.500

rekening
2012
56562
1260
3047
10739
2415
604
2104
1130
912
5313
425
273
107
-26
916
1444
169
393
31
50
160
752
88781
919
1944
900
10900
925
320
33
577
538
834
1298
54568
14510
84
-2085
-242
3085
0
-325
88781

Toelichting op resultatenrekening
202
203
204
206
211
212
221
222
223
224
231
232
233
234
235
236
237
238
241
242

Laco en Gymzaal.
0.a.Kosten Ing-bank, Splash, Davilex.
O.a Medewerkersavond, Kerstpresentjes, Bloemen.
Contributie Kring en KNZB.
O.a. Kamp, St. Nicolaas en Pasen.
Drukken Clubblad.
O.a. Inleggelden WP., Competitie WZ. en SZ.
O.a. Speedo en Swimkickwedstr., Tournooien en Limietwedstr.
O.a. Clubkamp. en NRZ-diploma's.
Show Synchroon en reservering Jubileum € 5000,--.
O.a. Advocaatkosten, Papier en enveloppen.
Vergaderkosten.
Attenties.
Terug te betalen opzeggingen.
O.a. Waterpoloballen, Caps (worden door leden terugbetaald.), Cd-speler (SZ).
Kosten Cursussen.
Postzegels en Tel. Kosten.
Reiskosten: Cursussen en vergaderingen.
Dagstartvergunningen (Wordt verrekend met de contributie).
Aankoop loten Grote Clubactie.

302
303
305
311
312
321
323
324
342
343

Vriendenloterij (€153,-- ( 2 leden) en Donaties.
Rente ( € 45000 Deposito tot 16 Nov.) en Rente 2011.
Subsidie Gem. Helmond en Laco.
O.a. Inschrijfgeld Kamp.
Advertenties Clubblad.
Verkoop Programma's Wedstrijden.
Diploma's.
Kleding opbrengst en Potje Show SZ.
Opbrengst Grote Clubactie.
Opbrengst Sponsorzwemmen.
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Toelichting Afschrijving Materialen
Post

Omschrijving/Mutatieregel
101 Materiaal
Laptop Boekhouding
Laptop Wedstrijdzwemmen
Onderwatercamera
Toebehoren
onderwatercamera
Koffiezetapparaat

Datum
mutatieregel

MutatieNr Debet

24-6-2010
12-10-2010
23-11-2010

stand 2010
249,00
934
612,00
1765
300,00
1834
229,75

27-12-2010

1885

239,13
1.629,88

aanschaf 2011 en eerder
afschrijving 2012
aanschaf 2012
onderwaterluidspreker
kopieerapparaat (50%)

99,00
408,00
123,00
229,75

80,00
611,00

159,13
1.018,88

afschr
eindsaldo
2011
2012 2012
99,00
0,00
0,00
204,00 204,00
0,00
123,00
0,00
0,00
117,00 112,75
0,00
80,00 79,13
623,00 395,88
395,88

afschrijving

13-4-2112
16-11-2012

stand
1-1-2012
762,19
307,10
1.069,29

aanschaf 2012
totaal 2012
beginstand
aanschaf 2012
afschrijving 2012
geboekt naar rek 250

Credit
afschr
2010
150,00
204,00
177,00
0,00

2012
254,06
102,37

2013 2014
254,06 254,06
102,37 102,37

356,43
356,43

356,43 356,43

752,31
0,00
0,00
-752,31
-752,31
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0,00
0,00

Begroting 2013
begroting rekening
2012
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 GroteClubactie
Afschrijvingskosten materiaal

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

55.000
1.250
2.500
11.000
2.000
600
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
-2.000
-150
2.700
525
84.100

19

begroting
2013
Toelichting

56562
1260
3047
10739
2415
604
2104
1130
912
5313
425
273
107
-26
916
1444
169
393
31
50
160
752
88781

58000
1250
3000
11000
2500
600 bij 4 clubbladen
2250
1000
1000
400
400
300
150

919
1944
900
10900
925
320
33
577
538
834
1298
54568
14510
84
-2085
-242
3085
0
-325
88781

150 2 leden Vriendenloterij
623
1000
11000
750
360

1000
2000
250
700

175
875
86850

550
500
1000
54000
13000
85 acceptgiro’s
-2000
-250
3000
3082
86850

