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Beste leden van Lutra,
Het jubileumjaar 2014 waarin Lutra vijftig jaar bestond is voorbij. Het leek mij nu dan ook een ideale
gelegenheid om dat nog maar eens in het kort te overzien. In dit jaar hebben we verschillende jubileum
activiteiten gehad welke in het kader stonden van dat jubileum.
Het begon al direct in het begin van het jaar met de Nieuwjaarsduik in het zwembad op
4 januari 2014. Het was een schitterend gezicht: de vele zwemmers en zwemsters van groot naar klein en
van jong tot oud al dan niet verkleed, de meeste met een roze bril met 50 op het montuur. Er werd
afgerond met vele brandende kaarsjes op plateaus in het water.
De tweede activiteit was bestemd voor de groep die vaak tussen de wal en het schip valt, namelijk de
groep tussen 14 en 17 jaar. Deze hadden op 16 februari een Kart- en Laserschietactiviteit. Door
miscommunicatie verliep de organisatie minder prettig. Uiteindelijk kwam het allemaal wel weer op de
pootjes terecht en was het ook nog een zeer geslaagde activiteit.
Op 29 maart was er de vrijwilligersavond welke gehouden werd in de kantine van de Schietclub. Op deze
avond werden door wethouder van den Heuvel 3 leden geëerd met de Helmondse vrijwilligerspenning, te
weten: Elma Bogers-Janssen, Tineke van Asten en Piet Gielen. De wethouder sprak lovende woorden uit
naar de vrijwilligers. Het was een gezellige avond en weer eens geheel iets anders als dat we gewoon
waren.
In het voorjaar is Kees Maas door de KNZB benoemd tot “vrijwilliger van het jaar” bij de KNZB. Kees
was namelijk inmiddels al 50 jaar vrijwilliger bij Lutra en ook binnen de KNZB zijn deze mensen niet
echt dik gezaaid. En zoals van Kees verwacht mag worden, sprak hij ook de KNZB vergadering toe,
waarna een welgemeend applaus zijn deel was.
Op 7 juni hadden we een zeskamp op het programma staan welke openstond voor alle
Leden, oud-leden en ouders van jeugdleden. We boften enorm dat de weergoden ons zo goed gezind
waren. We hadden schitterend weer en het was ook een schitterend gebeuren. Deze happening werd
afgesloten met een barbecue en ook hier waren de weergoden ons wederom bijzonder goed gezind. Al
met al een zeer geslaagde dag welke voor herhaling vatbaar is als ik al de signalen welke later mij bereikt
hebben tenminste mag geloven. Een bijzonder woord van dank aan de korfbal vereniging OEC is hier
zeker op zijn plaats deze hebben namelijk geheel belangeloos haar accommodatie ter beschikking gesteld.
OEC nogmaals bedankt.
Daarna gingen we de vakantie periode in. In deze periode zou het zwembad en dan
met name de Oranje zaal eventjes gerenoveerd worden. Nou, dat hebben we geweten. Wat gepland was
om binnen twee maanden uit te voeren heeft uiteindelijk een half jaar gevergd. Dat was niet leuk. Een
gedeelte van de door ons geplande activiteiten heeft daar bijzonder veel hinder aan ondervonden. De
geprogrammeerde wedstrijd ( begin september ) voor het wedstrijd zwemmen moest worden afgelast en
kon derhalve in zijn geheel geen doorgang meer vinden, bijzonder jammer. Uiteindelijk heeft in december
een zwaar afgewaardeerde activiteit plaats gevonden. Nogmaals bijzonder sneu dat dit op deze manier
opgelost moest worden. Als zwemvereniging hebben we hier echter geheel geen invloed op.
Op 13 september was er een waterpolo toernooi waaraan ook door vele oud-leden
werd deelgenomen. Ook dit was een zeer geslaagde middag met een gezellige verlenging later die middag
in de horeca van De Wissen.
Op 28 september de wandel/puzzeltocht wederom een goede bezetting en een aardige
tocht door en in de omgeving van de wijk Rijpelberg, met een bijzonder woord van dank aan Carin
Verheijen en Tineke van Asten.
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Op 12 oktober waren er twee uitvoeringen van de synchroonzwemshow “ The Lion King”. Ook dit was
een grandioos opgezette en uitgevoerde activiteit. Aan deze show werd deel genomen door aspirant leden
en ook oud leden. Het geheel zat goed in elkaar en werd ook bijzonder gewaardeerd door het talrijke
aanwezige publiek (te merken aan het geweldige applaus wat regelmatig te beluisteren was).
Op 17 oktober het jubileumjeugdkamp. Ook dit verliep niet geheel zonder strubbelingen. Er was een flink
aantal inschrijvingen waaronder ook een fors aantal jeugdige waterpoloërs en hier ontstond nou net het
probleem. Door een stevige miscommunicatie vanuit de zwembond zou deze niet aan dit evenement
hebben kunnen deelnemen echter mede door bemoeienis van onze accountmanager bij de KNZB is dit
alsnog bevredigend opgelost. Ik zelf vond het een gezellig kamp en naar ik mocht vernemen werd het
kamp bijzonder gewaardeerd.
Dan het jubileum zelf wat op 22 november gevierd werd in “De Molen”,gelegen aan de
Molenstraat te Helmond. Er waren globaal 160 personen op deze avond aanwezig. Tevens was op deze
avond ook een vertegenwoordiger van de Gemeente Helmond in de persoon van onze sportwethouder
dhr. F. Stienen aaanwezig. Ook de KNZB was vertegenwoordigd en wel door de voorzitter van Regio
Zuid. Daarnaast waren er ook vertegenwoordigers van onze zuster verenigingen uit de stad en de directe
omgeving alsmede van Laco. Allen hadden ze wel een of andere leuke attentie bij zich.
Tevens hebben deze avond gebruikt om een aantal leden eens echt in het zonnetje te zetten. Als eerste
was onze penningmeester Truus Verbakel-Aarts aan de beurt. Het bestuur had besloten Truus tot lid van
verdienste te benoemen voor al haar verdienstelijk werk wat ze in de loop der jaren voor Lutra heeft
gedaan. Een bos bloemen en een welgemeend applaus was haar deel.
Ons erelid dhr. Kees Maas al net zo lang lid van onze vereniging als de vereniging oud is, derhalve een
lid van het eerste uur. Kees werd geëerd met het in het leven roepen van de Kees Maas wisselbeker voor
de vrijwilliger van het jaar binnen onze club. Kees was ook gelijk zelf de eerste houder van deze beker.
Karin Sprengers en Henk van Goch waren de volgende op het lijstje en beiden waren 40 jaar lid en kregen
dan ook het gouden speldje wat daar aan verbonden is. Dan waren er ook nog drie leden die al gedurende
25 jaar lid zijn van onze club, te weten: Gerrie van Hout, Jory Gielen en Judith van de Rijdt. Zij kregen de
bijbehorende pen met Lutra inscriptie uitgereikt. Uiteraard hoorde bij de kleinoden ook een bos bloemen
in de Lutra kleuren. Het was een bijzonder geanimeerde avond welke op heel prettige manier van muziek
werd voorzien door de Five 4 You en eigenlijk was de avond veel te snel voorbij.
In december hebben we dan uiteindelijk een zeer sterk versoberde zwemwedstrijd binnen onze eigen
gelederen kunnen houden, uitgesmeerd over twee zaterdagen.
Afgesloten werd op 20 december met het clubkampioenschap wat ook zeer geslaagd was.
Alles bij elkaar op geteld mogen we wel stellen dat we ondanks de kleine onvolkomenheden een zeer
geslaagd jubileumjaar hebben afgesloten. Echter een afsluiting is pas compleet wanneer ook aan al de
mensen die erbij betrokken zijn geweest onze bijzondere dank uit te spreken voor hun bijdrage.
Onze hartelijke dank!!!!
De voorzitter,
René van Lierop.
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Verslag jaarvergadering d.d. 20 februari 2014
1. Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
Er wordt 1 minuut stilte in acht genomen vanwege het overlijden van Dolly Huystee. Zij is bijna 50 jaar
lid van Lutra geweest.
Bericht van verhindering is ontvangen van: Petra Bos, Ine van Lierop, Jory Gielen en Delphie Meeuws.
Lusanne Rutjens en Kees Maas komen later De vergadering wordt bijgewoond door 20 Lutra-leden.

2. Ingekomen berichten en bestuursmededelingen
- Geen ingekomen berichten
- Ten aanzien van declaraties zijn de volgende afspraken gemaakt:
- vergaderkosten kunnen alleen gedeclareerd worden als er een verslag van die vergadering
naar alle bestuursleden gestuurd wordt(binnen 1 maand na die vergadering).
- declaraties moeten zo veel mogelijk per kwartaal ingediend worden en niet per jaar.
- kosten die in 2014 gemaakt worden, kunnen alleen in 2014 gedeclareerd worden en niet in
2015.
- declaraties zonder rekening en/of bonnetjes worden niet meer gehonoreerd

3. Verslag van de algemene vergadering van 19 april 2013
- Antje van de Nieuwenhof geeft aan dat er best wat meer reclame voor de Vriendenloterij gemaakt mag
worden. René van Lierop zal op de komende bijeenkomsten van Lutra informatie vermelden t.a.v. de
Vriendenloterij.
- De vlooienmarkt op 25 mei 2014(blz. 5) gaat niet door.
- Het verslag wordt goedgekeurd.

4. Jaarverslagen 2013
- Geen opmerkingen.
- De verslagen worden goedgekeurd.

5. Behandeling financiën 2013
- Geen opmerkingen.
- Hierna besluit de vergadering in te stemmen met het financieel verslag over 2013 en decharge te
verlenen over het in 2013 gevoerde financieel beleid.

6. Begroting 2014
- Geen opmerkingen
- De financiële commissie bestond uit Gwen van den Heuvel-Gielen en Delphie Meeuws. Delphie
Meeuws blijft in de financiële commissie. Gwen van den Heuvel-Gielen treedt af als lid van de
financiële commissie. Suzanne Schuurmans is bereid om voor 2 jaar zitting te nemen in de financiële
commissie.

7. Bestuursverkiezing
Elma Bogers-Janssen, Peter Stassar en Piet Gielen zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar. Elma
Bogers-Janssen, Peter Stassar en Piet Gielen worden opnieuw tot bestuurslid gekozen.
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8. Rondvraag
- Het nieuwe tenue van Lutra bestaat uit een oranje shirt en een groene broek. De kosten zijn in 2014
€ 36, daarna € 45 tot € 50
- Helen Baker vraagt naar de situatie van Waterpolo in het nieuwe seizoen. Op dit moment is dat nog niet
duidelijk. Er zijn volgens Daniëlle Ermes-Derksen 4 à 5 scheidsrechters nodig.
- Kees Maas vraagt of iemand hem het 1e uur op de woensdagavond kan opvolgen als instructeur. Kees
wil dit jaar nog legeven, maar daarna wil hij er echt mee stoppen. Jack Hendriks is bezig om een
opvolger voor Kees te zoeken.
- Kees Maas bedankt het bestuur, de commissie en alle vrijwilligers voor hun inzet voor Lutra.

9. Sluiting
*********************************************************************************************

Jaarverslag van de secretaris over 2014
Het bestuur
Op het einde van 2014 was de bestuurssamenstelling als volgt:
functie
naam
Voorzitter, tevens personeelszaken
Hr. R. van Lierop
Vice voorzitter
Hr. P. Stassar
Secretaris, tevens AC-zaken
Hr. P. Gielen
Penningmeester
Mevr. T. Verbakel
Lid, tevens polozaken
Mw. D. Ermes-Derksen
Lid, tevens SZC-zaken
Mw. E. Bogers-Janssen
Lid, tevens CREZ-zaken
Hr. J. Hendriks
Lid, tevens Masters/Wedstrijdzaken
Hr. J. Kocken

roepnaam
René
Peter
Piet
Truus
Daniëlle
Elma
Jack
Jeroen

aftredend
2015
2017
2017
2016
2015
2017
2016
2015

In de jaarvergadering van 20 februari 2014 werden Elma Bogers-Janssen, Peter Stassar en Piet Gielen als
bestuurslid herkozen.

Jubileum
Op 25 november 2014 bestond Lutra 50 jaar. Er waren veel activiteiten in het kader van dit jubileum.
Iedereen heeft van deze activiteiten kunnen genieten(zie hiervoor het woordje van de voorzitter).
Voor het organiseren van al deze activiteiten willen wij de jubileumcommissie hartelijk bedanken.
De jubileumcommissie bestond uit: Tineke van Asten, Jory Gielen, Gwen van den Heuvel, René van
Lierop(afgevaardigde van het bestuur), Natasja Tersteeg, Antje van de Nieuwenhof, Steffie van der Wijst
en Emrah Yerlikaya.

Contributie 2015
Per 1 januari 2014 ging de contributie, als gevolg van de in ons huishoudelijk reglement opgenomen
koppeling van de contributie met het CBS-indexcijfer, met 1,7 % omhoog, waardoor de contributie voor
de twee belangrijkste tarieven ging bedragen:
€ 138,25 + € 2,35= € 140,50 (afgerond € 140) voor leden die 1 keer per week zwemmen en geen
startvergunning hebben en
€ 243,06+ € 4,13 = € 247,19 (afgerond € 247) voor overige (zwemmende) leden.
Voor leden met een startvergunning werden de volgende extra kosten in rekening gebracht:
Onder 12 jaar(geboren na 31 december 2001):
€ 13,95 - € 12,25 = € 1,70 per jaar
12 jaar en ouder(geboren voor 1 januari 2002):
€ 44,95 - € 12,25 = € 32,70 per jaar
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Op 1 januari 2015 wordt de contributie verhoogd met 1,0 %, zodat dan de nieuwe tarieven worden:
€ 140,50 + € 1,41= € 141,91 (afgerond € 142) voor leden die 1 keer per week zwemmen en geen
startvergunning hebben en
€ 247,19+ € 2.47 = € 249,66 (afgerond € 250) voor overige (zwemmende) leden.
Voor leden met een startvergunning worden de volgende extra kosten in rekening gebracht:
Onder 12 jaar(geboren na 31 december 2002):
€ 14,10 - € 12,35 = € 1,75 per jaar
12 jaar en ouder(geboren voor 1 januari 2003):
€ 45,40 - € 12,35 = € 33,05 per jaar
Indexcijfers: 2014: 1,7 %
2015: 1,0 %

Zwemtijden
De zwemtijden in het jaar 2014 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
zaterdag
08.10 – 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

Samenstelling Vereniging
In onderstaande tabel en figuur staan de verdeling van de leden over de diverse activiteiten en de
leeftijdsopbouw.
Activiteit
Dames Heren Totaal
Zwemles
46
45
91
Diplomazwemmen
47
36
83
Recreant
60
23
83
Masters
7
20
27
Synchroonzwemmen
23
0
23
Waterpolo
33
46
79
Wedstrijdzwemmen
35
39
74
Niet Zwemmend
35
22
57
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Tenslotte willen wij alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar.
*************************************************************************************

Jaarverslag 2014 van de Commissie Recreatief & Elementair Zwemmen
Algemeen
In geheel 2014 bestond de commissie uit:
Voorzitter:
Coby Verberne
Secretaris:
Jack Hendriks
Leden:
Emrah Yerlikaya, Tineke van Asten
De activiteiten van de CREZ zijn in 2014 ongewijzigd.
Voordat U de verslagen van de coördinatoren van de verschillende groepen gaat lezen wil de commissie
iedereen bedanken voor de inzet gedurende 2014.
Namens de Commissie Recreatief en Elementair Zwemmen
Jack Hendriks

Zaterdag Doelgroepenbad Verstandelijk Gehandicapten (9:00 – 10:00)
Afgelopen jaar zijn er weer een aantal A-diploma’s behaald. Daarnaast hebben we 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 zwemmers en de instructeur.
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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. Dit jaar zijn 5 leerlingen doorgestroomd vanuit de wachtlijst.
De groep met gevorderde zwemmers is afgelopen jaar opgesplitst en we hebben naast Yoni Stassar en
Marjorie Winters ook Tineke van Asten bereid gevonden om ons te ondersteunen in de begeleiding van
de leerlingen naar het A-diploma.
Al met al hebben we 2 leuke groepen met kinderen Er is voldoende uitdaging voor 2015. We hebben op
dit moment namelijk nog 8 kinderen op de wachtlijst. Laten we hopen dat we die met de juiste en
voldoende begeleiding in 2015 allemaal kunnen laten instromen.
Marjorie Winters
Coördinator Verstandelijk Gehandicapte Kinderen.

Zaterdag Doelgroepenbad (10:05 – 12:05)
Het afgelopen jaar hebben we een redelijke doorstroming van de kinderen gehad. We hebben 45 nieuwe
kinderen kunnen laten starten.
In december 2014 hebben we nog een wachtlijst van 33 kinderen.
Ook dit jaar hebben we elke 3 maanden een kijkles gehad. Ouders mogen dan vanaf de badrand aan het
badje van hun kind meekijken. Zowel de ouders als de instructeurs ervaren dit als positief.
Dit jaar hebben we wel een wisseling van coördinator gehad. Danielle Ermes-Derksen is gestopt als
coördinator. Dit heeft Eric van Kilsdonk van haar overgenomen.
Qua instructeurs hebben er geen wisselingen plaats gevonden. Teun Hermans en Tim Vogels zijn
begonnen met maatschappelijk stage lopen.
Verder zijn de activiteiten zoals Sinterklaas en Pasen goed verlopen. Ook hebben de kinderen vanwege
het jubileum een extra activiteit gehad. Er was een waterglijbaan waarop ze konden spelen. De kinderen
vonden dit erg leuk.
Eric van Kilsdonk en Daniëlle Ermes-Derksen
Coördinatoren Zaterdag Doelgroepenbad.

Zaterdag Wedstrijdbad (10:05 – 12:05)
In 2014 is het aanbod aan activiteiten hetzelfde gebleven.
In het wedstrijdbad wordt verder gegaan op de basis die in het doelgroepenbad is gelegd. Uiteindelijk
halen de kinderen dan het ABC nivo. De meeste kinderen blijven gelukkig ook na het A diploma nog
zwemmen en gaan door voor B. Helaas stoppen er nog veel kinderen voordat ze C halen.
Na het ABC is er de mogelijkheid om met zwemvaardigheid verder te gaan waar helaas de groepen
kleiner worden. Voor de gevorderde zwemmers is er daarna nog de mogelijkheid om de eigen Lutra 1, 2
en 3 diploma’s te gaan halen. Deze programma’s zijn een mix van zwemmen, reddend zwemmen,
snorkelen en water balvaardigheid.
Ook is nog steeds plaats voor de 2 groepen instromers van het wedstrijdzwemmen. Ook dit jaar zijn er
weer diverse ‘diplomazwemmers’ in deze groepen ingestroomd.
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Voor de volledigheid hier nog even de aantallen geslaagden voor de diverse diploma’s:
19 Januari 2014
Diploma A: 16
Zwemvaardigheid 1: 1

Diploma B: 11
Zwemvaardigheid 2: 5

Diploma C: 8
Zwemvaardigheid 3: 6

17 en 31 mei, 14 Juni 2014
Lutra-1 Diploma: 10
Lutra-2 Diploma: 5

Lutra-3 Diploma: 3

5 Juli 2014
Diploma A: 20
Zwemvaardigheid 1: 4

Diploma C: 6
Zwemvaardigheid 3: 4

Diploma B: 17
Zwemvaardigheid 2: geen

Jack Hendriks
Coördinator Diplomazwemmen

Dinsdag Wedstrijdbad (21:30-22:15 uur)
Vrijdag Wedstrijdbad (20:30-21:15 uur)
Deze beide trainingsavonden worden begeleid door Eelco Buijs op de dinsdag en Ton van Mierlo op de
vrijdagavond.
Voor de dinsdagavond wordt oogluikend toegestaan dat we een heel bad gebruiken, terwijl we op de
vrijdagavond de beschikking hebben over 3 banen van 25mtr. We zijn en blijven een hechte groep van 18
leden waarvan er 16 trouw op de vrijdag komen trainen. De trainingsprogramma’s blijven het zelfde de
zwemtijden daarentegen zijn wat afgevlakt. We trainen wel in een fanatieke samenstelling. We hebben
zelfs aspirant kandidaten voor de vrijdagavond op de wachtlijst staan. Maar zolang er niemand afvalt is er
nu nog geen ruimte om mee te trainen. Op de dinsdag is nog wel ruimte om mee te trainen. Er is vanuit de
vrijdagavondgroep een vraag gesteld aan het bestuur om een extra baan er bij te mogen gebruiken. Even
afwachten dus.
We zwemmen allemaal op eigen niveau, training op maat dus. Naast het zwemmen delen enkele nog
andere gezamenlijke passies zoals een ¼ triatlon, hardloopwedstrijden, mudruns, Cross-fit en ATB
toertochten. Dit is dan ook een van de reden dat wij als groep over “goddelijke” lichamen beschikken.
Jaarlijks hebben we ook altijd 1 à 2 groepsactiviteiten buiten het zwemmen om, zo zijn we afgelopen jaar
gezamenlijk gaan koken onder leiding van onze chef-kok Willem. Ook zijn we bezig om met andere
Helmondse verenigingen een uitwisseling voor elkaar te krijgen. Dit gaat mogelijk in 2015 zijn aanvang
krijgen
Eelco Buijs en Ton van Mierlo
De coördinatoren dinsdag en vrijdagavond

Woensdag Verstandelijk Gehandicapten (20:00 – 21:10)
Wat is er allemaal gebeurd, het afgelopen jaar. Nou best wel veel, vooral veel gezelligheid. Dat is toch
wel het belangrijkste bij onze zwemmers. Trouw komen ze elke week naar het zwembad. Ze worden
gebracht met een taxi, gebracht door een ouder/verzorger of ze komen op eigen gelegenheid naar het
zwembad toe. Om samen met anderen de nodige baantjes te zwemmen.
Bij de eerste groep die in het doelgroepenbad zwemt van 20.00 tot 20.30 uur, gaat dat heel rustig aan. Er
zijn al een paar zwemmers die de 70 zijn gepasseerd. Zij zwemmen rustig wat schoolslag en rugslag, een
beginnende borstcrawl, maar dan houd het ook op. Vooral grapjes maken en kletsen over wat ze allemaal
hebben meegemaakt, is erg belangrijk. In maart hebben we een nieuwe vrijwilliger mogen verwelkomen.
En zo kunnen we wat vaker één op één met onze groep zwemmen. Dat is wel zo fijn voor deze groep.
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De tweede groep die wij begeleiden is de groep die in de Oranjezaal zwemt, van 20.30 tot 21.10 uur.
Deze groep zwemmers is wat jonger en zij willen en kunnen ook wat meer. De meeste van onze
zwemmers zijn dan ook in het bezit van een A en B diploma. Één van onze jeugdige zwemmers, die in
1 jaar zijn A, B en C diploma bij ons heeft gehaald, is zelf doorgegaan en is bij de wedstrijdgroep gaan
zwemmen. Dat is toch wel leuk om te zien. De anderen willen ook graag hun C diploma halen, maar dat
is toch best wel lastig. We gaan dan ook in het nieuwe jaar flink aan de slag, om de zwemslagen van het
C diploma onder de knie te krijgen.
Groetjes Rogér en Anneke van Lieshout
Begeleiders van het Gehandicapten Zwemmen

Woensdag Wedstrijdbad (20:30 – 22:30)
Het jaar is weer rustig begonnen. Er zijn leden weggegaan maar er zijn ook weer nieuwe leden
bijgekomen.
Per 1 mei 2014 heeft Kees Maas zijn functie als instructeur wegens zijn hoge leeftijd neer gelegd. Wel
komt hij nog zijn baantjes zwemmen. Ik hoop dat hij dat nog vele jaren kan doen.
Kees heel hartelijk bedankt voor 50 jaar trouwe dienst.
De heer Pierre van Kuyen heeft Kees opgevolgd. Pierre welkom bij de club.
Mieke Jacobs
Coördinator Wedstrijdbad Woensdagavond
*************************************************************************************

Jaarverslag 2014 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 2014 heeft de AC weer diverse activiteiten georganiseerd. Hieronder wordt per activiteit een
korte toelichting gegeven.

Verrassingsuitje 14 t/m 17 jaar
Met een kleine groep uit deze leeftijdscategorie hebben we een erg leuke en gezellige middag gehad in
Uden met karten en lasergamen.

Pasen
Op de zaterdag voor Pasen deelde de Paashaas paaseieren uit aan onze Lutraleden.

Vrijwilligersactiviteit
De vrijwilligersactiviteit vond plaats op zaterdag 29 maart 2014 bij HSV de Helm. Een groot aantal
vrijwilligers heeft zijn schietkunsten kunnen vertonen. Tevens waren er heerlijke hapjes. Een aantal van
onze vrijwilligers werd tijdens deze avond door de wethouder beloond voor het vrijwilligerswerk bij HZV
Lutra.

Zeskamp en barbecue
Het eerste weekend van juni werd de jaarlijkse barbecue gecombineerd met de zeskamp in het kader van
het 50-jarig jubileum. Dit was mede door het mooie weer en de goed verzorgde barbecue een groot
succes.

10

Lutra jeugdkamp
Het jaarlijkse Lutrakamp was dit jaar wederom één groot succes. Van 17 oktober tot en met 20 oktober
2014 vond het jubileumkamp plaats. Voor 26 Lutraleden tussen de 7 en 14 jaar werden allemaal
verschillende activiteiten georganiseerd, zoals een vossenjacht, een nachtspeurtocht door het bos, een
speurtocht met opdrachten, levend stratego en een avondvullende show van the voice of Eersel. Op
maandag stond de kinderen nog een verrassing te wachten en zijn wij in de Wissen gaan zwemmen. Bij
deze willen wij de Plus nogmaals bedanken voor het sponsoren van de boodschappen.

Sinterklaas
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 leuk cadeautje.
De Activiteitencommissie.
*************************************************************************************

Jaarverslag WaterpoloCommissie 2014
Teams
Heren 1
Ook in het seizoen 2013-2014 speelde het 1e herenteam in de 2e klasse van district 5. Hun doel is
klassenbehoud. Ze eindigden op de 9de plek aan het einde van het seizoen, waarmee hun doelstelling werd
behaald.
In seizoen 2014-2015 staan ze tijdens de winterstop op een 6de plaats.
Heren 2
Sinds lange tijd heeft Lutra weer een tweede herenteam. Dit team bestaat zowel uit jongens afkomstig uit
het jongens < 17 jaar team (seizoen 2013-2014) en heren die vorig seizoen in het 1e herenteam speelden.
Op de helft van het seizoen staan ze helaas onderaan in de 3e klasse.
Dames 1
Het eerste damesteam sloot de competitie af met een 7e plek van de 1e klasse van District 5. Ook dit jaar
hebben er aan het begin van het seizoen 2014/2015 enkele wijzingen plaatsgevonden in de samenstelling
van het team. Met 1 wedstrijd minder gespeeld, staan de dames op een 9de plek tijdens de winterstop.
Dames 2
Het tweede damesteam eindigde op een mooie 4de plek in de 4de districtsklasse in seizoen 2013-2014.
Door het verdwijnen van de 4e klasse, start dit damesteam in seizoen 2014-2015 in de 3e klasse.
Halverwege het seizoen staan ze daar wederom op de 4e plaats.
Jongens < 17 jaar
In het seizoen 2013-2014 was er een jongensteam onder 17 actief. Zij sloten het seizoen af op 7e plaats. In
het volgende seizoen zijn de jongens uit dit team, wegens de leeftijd, overgestapt naar een herenteam.
Jeugd <13 / < 15 jaar
Vanwege leeftijdsgrenzen zijn de jongens en meisjes in seizoen 2013-2014 doorgezet naar een team < 15
jaar. Omdat er geen apart meisjesteam gevormd kon worden, zijn de jongste meisjes ook in dit team
geplaatst. Helaas eindigden zij in dit seizoen op de laatste plaats.
Met ingang van seizoen 2014-2015 start er weer een team in de klasse onder <15 jaar. Dit is een
jongensklasse waar de meiden met dispensatie mee mogen spelen. Tijdens de winterstop staan zij op een
mooie 3e plaats in het klassement.
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Toernooien:
Naast de competitiewedstrijden wordt door Lutra ook deelgenomen aan verschillende toernooien.
 In het weekend van 24/25 mei vond in Nijmegen het toernooi van Hydrofiel plaats. Hieraan hebben 2
teams deelgenomen : een damesteam en een team van jongere heren en jongens.
 In augustus 2014 heeft een combinatie van Dames 1 en 2 meegedaan aan een 2-daags internationaal
toernooi in Hasselt.
 In september is het dames 1 team op voorbereidingstoernooi gegaan in Nijmegen.
 In de Kerstvakantie heeft de jeugd meegedaan aan het professionele Winter Waterpolo Toernooi van
PSV.

Trainingen
De trainingen op maandag werden in 2014 gegeven door Sanne Sonnemans. De trainersgroep voor de
woensdagtrainingen bestond uit 3 trainersgroepen (Rogier, Helen en Jory, Marloes en Lusanne).
Deze groep is na de zomervakantie aangevuld met Thom, Lisanne en Jody.
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 conditietrainingen worden gegeven in 3 banen, waarbij een grote
groep spelers en ouders volgens een schema als trainer op de kant staan. De coördinator hiervan is Chérie
en Tom.
Op zaterdag worden de spelers in groepen verdeeld, waarbij de indeling zoveel mogelijk gebaseerd is op
de teams. Het C-team (< 15 jaar) wordt getraind door Frans en Chérie. Helen, Lusanne en Tom geven
training aan de oudere jeugd en de instroomgroep wordt begeleid door Mike, Julia, Jory en Jody.

Opleidingen
Lusanne Rutjens heeft de opleiding ‘Assistent Trainer WP2’ succesvol afgerond.

WOC (Waterpolo Opleidings Centrum)
In Eindhoven vinden op zaterdagochtend de WOC-trainingen plaats van regio Zuid. Ook dit jaar zijn er
vanuit Lutra enkele talentvolle jongens en meisjes die aan deze trainingen deelnemen en soms zelfs mee
mogen spelen met het Districtsteam in de landelijke competitie.

W-official cursus
In november/december 2014 is er samen met de Punderman en Thalassa, een jurytafelcursus
georganiseerd in Helmond. Het examen vond plaats op 17 december 2014. Begin 2015 verwachten we de
uitslag, zodat we weten hoeveel nieuwe jurytafelleden er bij komen.

Scheidsrechters
Halverwege het jaar is Mike Verbruggen geslaagd voor de scheidsrechterscursus. Hiermee komt het totaal
aantal scheidsrechters op 5. Ook Gwen, Marloes, Guido en Frans zijn nog actief als scheidsrechter.
Helen Baker en Regina Faber zijn met ingang van het waterpoloseizoen 2014/2015 gestopt met fluiten.
In november heeft de RWPC aangegeven dat ze volgend jaar nog 100 scheidsrechters extra willen zodat
er op meer niveaus twee scheidsrechters aan de badrand staan.
Voor aankomend jaar verwachten we dat we weer meer scheidsrechters moeten leveren. Duidelijkheid
hierover verwachten we begin 2015.

De waterpolo commissie
Lusanne Rutjens, Daniëlle Ermes, Chérie Vloet, Kim Martens en Cindy Verhofstad
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Jaarverslag van de Synchroonzwemcommissie over 2014
2014 is voor de synchroonzwemploeg een goed jaar geweest. Er zijn 15 diploma’s behaald, waarbij 1
zwemster die 3 diploma’s heeft gehaald en 1 zwemster 2 diploma’s heeft 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 1-1-2014 stond het ledenaantal op 27. Er zijn gedurende het jaar 9
zwemsters gestopt, waaronder 1 niet actief zwemmend lid en er zijn 5 nieuwe zwemsters bijgekomen.
Door de mutaties staat het aantal zwemsters op 31-12-2014 op 24. Maar begin 2015 zijn er al weer 3
zwemsters begonnen, waarvan 1 zwemster die na de show gestopt was en het nu al niet meer kon missen.

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 en per november in gymzaal bij basisschool de
Toermalijn in de Reigerlaan/Raafstraat
Zaterdag 9.25-10.05 uur
Techniek en uitvoeringen training in het 25m bad.
De conditietraining gaat door zoals vorig jaar. Er wordt tegelijkertijd 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. Tot de zomervakantie helpen er moeders/vaders
mee tijdens deze conditietraining, zodat de zwemsters op het eigen niveau training kunnen krijgen. Na de
zomervakantie komt Pierre de synchroonzwemgroep ondersteunen bij de conditietraining. Hij brengt een
enorme dosis aan ervaring en kennis mee en de zwemsters krijgen wisselend training van hem en 3 andere
trainsters. De ouders, die meehielpen, worden hierbij nogmaals bedankt voor de trainingen.
In het begin van het jaar zijn er 7 actieve, enthousiaste trainsters, die er afwisselend voor zorgen dat de
trainingen goed verlopen en de muziek gedraaid wordt. Zij zijn ook het hele jaar actief.

De synchroonzwemcommissie
De synchroonzwemcommissie bestaat heel 2014 uit:
Voorzitter
Delphie Meeuws
Secretaris
Antje van de Nieuwenhof
Bestuursafgevaardigde
Elma Bogers-Janssen
Leden:
Ingrid Kocken, Anja Toirkens, Ingrid Verberne.

Juryleden
Per 1 januari zijn er 16 juryleden. Op 31 december zijn er 13 juryleden actief dit komt omdat er een aantal
zwemsters zijn gestopt, waarvan de ouder jurylid was. Zij zijn nog een jaar actief geweest als jurylid,
maar geven nu aan toch te willen stoppen. Ook hen willen we bedanken voor de inzet voor de vereniging.
Begin 2015 beginnen er 6 nieuwe mensen met jurycursussen, om het aantal juryleden weer te vergroten.
Dit is nodig om alle zwemsters te kunnen laten zwemmen bij de wedstrijden.

Diploma’s en limieten:
In 2014 zijn de volgende diploma’s behaald tijdens diplomasessies in o.a. ons eigen bad:
Basishoudingdiploma: 2 zwemsters, Zeilbootdiploma: 1 zwemsters, Balletbeendiploma: 3 zwemsters,
Spagaatdiploma: 3 zwemsters, Barracudadiploma: 5 zwemsters. Daarnaast heeft 1 zwemster tijdens
wedstrijden het age 1 diploma gehaald. Tenslotte had Mythe Toirkens 2 limieten gehaald voor de Synchro
Beat (=Nederlands Kampioenschap voor age 1 en age 2). Zij heeft daar dit jaar aan deelgenomen. Ze
vond het erg spannend, maar wel heel erg leuk om een keer tegen de beste meisjes van Nederland te
mogen zwemmen.
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Competitiewedstrijden Kring Noord-Brabant
Tijdens de competitiewedstrijden op in 9 november en 14 december hebben de zwemsters hun beste
beentje voor gezet. We hebben ervoor gekozen om de wedstrijd op 5 oktober, week voor de show, over te
slaan. 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 is 1
diploma gehaald en de nodige verenigingspunten voor de verenigingscompetitie binnen de kring.

Brabantse Kampioenschappen synchroonzwemmen (=BK):
Dit jaar weer deelname aan dit kampioenschap. Gwen, Margo, Maud en Myrthe hadden hard gewerkt om
hier de ploeg Kauwauw te laten zien. Ze zwommen voor de eerste keer op junioren niveau. Ze werden
met de ploeg 6e. Daarnaast kwamen Margo en Maud uit op onderdeel duet. Ze werden daarmee ook 6e.
Myrthe mocht omdat ze ook nog qua leeftijd op age 2 mee mocht doen, haar solo zwemmen op de
Brabantse kampioenschappen. Ze werd daarmee 5e. Een knappe prestatie gezien de beperkte trainingstijd
die we als vereniging hebben in vergelijking met andere verenigingen.

Uitvoeringen aanloopniveaus en wedstrijdniveaus tijdens openingsgala Regio Zuid
Op 14 april was het moment waarop er voor het synchroonzwemmen een openingsgala werd
georganiseerd in verband met de oprichting van de Regio Zuid. Aangezien Zeeland geen
synchroonzwemverenigingen heeft, waren het de verenigingen uit Noord-Brabant en Limburg die er
samen een mooie dag vol mooie uitvoeringen van maakten. Van Lutra werden er 2 ploegen bij de
aanloopniveaus gezwommen. Daarnaast mochten de uitvoeringen van de BK gezwommen worden. En de
ploeg van de junioren werd aangevuld tot 6 zwemsters, die vanwege de leeftijd niet mee mochten doen
met de BK. Alle uitvoeringen waren al in het thema van de show van oktober. Iedereen straalde en liet
spetterende uitvoeringen zien. Naderhand was er voor iedere deelnemer een medaille. Kortom een super
geslaagde dag.

Show “De Leeuwenkoning”
Er is in 2013 en 2014 hard getraind voor de jubileumshow van 12 oktober 2014. De muziek van de
musical werd helemaal uitgebeeld door de zwemsters in het water. Als echte leeuwen, hyena’s en andere
dieren, lieten de meisjes hun kunsten zien in het water. Daaromheen werd alles uit de kast getrokken, om
zowel in als rondom het water een ware savanne en jungle te presenteren. Met zo’n 600 bezoekers tijdens
de 2 shows was het een waar spektakel. Alle badpakken werden (op)gemaakt door ouders/zwemsters en
andere vrijwilligers. Het was een hele klus, maar iedereen kijkt er met een mooi gevoel op terug.
Het was voor de synchroonzwemploeg het hoogtepunt van 2014!

Andere jubileumactiviteiten:
- Clinic van Anouk Horrevorts met Bregje en Noortje de Brouwer op 18 mei
Anouk maakte tot afgelopen seizoen deel uit van de Nationale selectie en is ook trainster van het
Nederlandse jeugdduet van Bregje en Noortje. Eerst werden onze meisjes in de gymzaal uitgedaagd in
lenigheid en rompstabiliteit. Daarna werden allerlei basishoudingen/bewegingen en figuren getraind in
het zwembad. Ook kregen de zwemsters en trainsters allerlei nieuwe tips en oefeningen om nog beter te
worden, Een leuke middag met een demo van Bregje en Noortje als afsluiting en inspiratie.
- 28 november was er weer een gezellig avondje voor de zwemsters, trainsters en commissieleden, met
pakjes van iedereen voor iedereen. Dit jaar is het gevierd bij Jessica.

Kortom:
2014 is een goed jaar geweest voor de synchroonzwemploeg, iedereen is heel enthousiast en actief bezig
binnen de ploeg. Iedereen is heel enthousiast om van 2015 een spetterend jaar te maken voor de
synchroonzwemploeg. Op naar de wedstrijden, de Brabantse Kampioenschappen en alle andere
activiteiten in 2015! 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 2014
Afgelopen jaar werd natuurlijk gekenmerkt door het 50-jarige jubileum van onze vereniging. We hadden
een mooie clinic van Hinkelien Schreuder. Er waren perikelen rondom de verbouwing van de Wissen en
de jubileumwedstrijd. Daarnaast hebben we afscheid moeten nemen van 2 gewaardeerde vrijwilligers.

Competitie
Het seizoen 2013/2014 is goed verlopen voor de wedstrijdploeg. Dit was het eerste seizoen in de D1. In
deze zware competitie wisten alle zwemmers nog steeds goed te presteren. Het huidige seizoen zwemmen
we in de D2. De eerste twee wedstrijden zijn inmiddels geweest. Momenteel bezetten we de 4e plaats. Dit
zou betekenen dat we volgend seizoen weer in de D1 zwemmen.

Minioren-, Swimkick- & limietwedstrijden
Bij de Swimkick/minioren gaat het goed, de resultaten worden daar steeds beter. We nemen regelmatig
medailles mee naar Helmond. Deze wedstrijden zijn ideaal voor de jonge zwemmers om de nodige
wedstrijdervaring op te doen.
Het afgelopen jaar heeft de commissie besloten dat de zwemmers zelf het startgeld moeten betalen voor
de limietwedstrijd. Dit houdt tevens is dat er geen aanvullende eisen zijn om hieraan deel te mogen
nemen. Hierdoor kunnen ook zwemmers die niet dicht in de buurt zitten van een limiet, wedstrijdervaring
opdoen.

Training
De trainingen werden in 2014 zeer goed bezocht, de opkomst blijft groot. Vooral op de donderdag en
zaterdag is de opkomst nog steeds enorm. Ook de dinsdag en de landtraining 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. Bij de CREZ hadden ze ruimte over en wij hebben
twee banen van de CREZ te leen gekregen. Hierin zwemmen nieuwe (jeugd) leden.
Op 5 juli was er een zeer bijzondere training. Op die dag kwam topzwemster Hinkelien Schreuder een
clinic verzorgen. Hinkelien werd enthousiast ontvangen en voor zowel de zwemmers als de trainers was
dit een leerzame dag.

Jubileumwedstrijd
In het kader van het jubileum zou er op 7 september een jubileum wedstrijd gehouden worden in de
Wissen. Door het uitlopen van de verbouwing van het zwembad kon deze toen niet doorgaan. Door het
drukke wedstrijdseizoen was het niet mogelijk om op een andere datum een wedstrijd te organiseren. Er is
er toen voor gekozen om een interne sprint wedstrijd te organiseren, waaraan ook nieuwe zwemmers mee
konden doen. Zij konden hierdoor in een veilige omgeving hun eerste wedstrijdervaring opdoen. De
wedstrijd is erg goed verlopen.

Vrijwilligers
Afgelopen jaar zijn 2 gewaardeerde vrijwilligers gestopt. De voorzitter van de commissie, Wilfred
Houtappels, heeft in september zijn functie neergelegd. Hij was een echte kartrekker en zal dan ook erg
gemist worden. Gelukkig blijft hij nog wel actief als vrijwilliger binnen de vereniging.
Eind 2014 heeft de hoofdtrainer, Johan Brouwer, besloten om te stoppen als vrijwilliger bij Lutra. Johan
heeft altijd veel tijd in de wedstrijdploeg gestoken en zal dan ook erg gemist worden. De taken van Johan
zijn door de overige trainers opgepakt.
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Controleverslag Financiële Commissie Lutra over het jaar 2014
Aan:
C.C.:
Van:

De algemene ledenvergadering van H.Z.V. Lutra
Bestuursleden
Financiële commissie bestaande uit Delphie Meeuws en Suzanne Schuurman

Betreft:

Verslag 2014 van de financiële commissie

Helmond, 18 februari 2015

Geachte leden van Lutra,
Op woensdag 18 februari 2015 is de controle verricht van de financiële administratie over het boekjaar
2014 van H.Z.V. Lutra, gevoerd door de penningmeester Truus Verbakel (en Nelly Boogaarts).
Decharge beleid penningmeesters
 Het begin- en eindsaldo van de kas is gecontroleerd en komt overeen met het kasgeld op de balans
per 31 december 2014.
 De banksaldi in de balans per 31 december 2014 stemmen overeen met de saldi van de laatst
aanwezige bankafschriften in de administratie van 2014.
 De bedragen van de in de jaarrekening over 2014 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
Delphie Meeuws

Suzanne Schuurman
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Jaarrekening 2014.
Geachte Leden.
Bijgevoegd treft u de balans en resultatenrekening aan van 2014.
Het aantal leden per 01-01-2014 bedroeg 470
per 31-12-2014 bedroeg.458
Ik bedank iedereen die mij weer met raad en daad heeft bijgestaan in het afgelopen jaar, in het bijzonder
Nelly Boogaarts - de Jong.
Het bestuur van HZV Lutra.
Namens deze,
Truus Verbakel – Aarts

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

BALANS PER 31 DECEMBER 2014
PostNr.
101
107
108
111
118
120
130
1020

Omschrijving
Materiaal
Postbank
Depo KNZB
ING Zakelijke Spaarrekening
Nog te ontvangen
Debiteuren
Clubkleding afbetaling
Kasgeld
Totaal

2013
1.110
4.179
184
66.081
916
61

119 Nog te betalen
121 Verenigingsvermogen
155 Vooruitontvangen bedragen
resultaat

20.000
53.368
61
-760
72.669

138
72.669

2014
377
1672
500
57494

1756
76
61875

52608
9267
61875

PostNr. Toelichting
101 Materiaal
Scorebord
130 Clubkleding afbetaling
Betreft clubkleding die nog door leden afbetaald moet worden.
Tevens zit hier een deel voorraad in voor nieuwe leden
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Resultatenrekening 2014
rekening 2013

begroting 2014

rekening 2014

rekening 2014
exclusief jubileum

61.041

61.000

65.878

65.878

926

1.350

1.040

1.040

204 Medewerkers

2.527

2.500

3.281

3.281

206 KNZB/Kring

11.603

12.000

12.065

12.065

1.797

2.000

269

269

418

600

359

359

221 Kosten competitiewedstrijden

2.418

2.500

2.268

2.268

222 Kosten overige wedstrijden

PostNr

Omschrijving

202 Huren
203 Boeken/abonnementen

211 Kosten activiteiten commissie
212 Kosten clubblad

1.887

2.000

1.218

1.218

223 Kosten wateractiviteiten

231

500

521

521

224 Kosten bijzondere activiteiten

250

500

565

565

231 Drukwerk/administratiekosten

248

300

263

263

232 Vergaderkosten

94

300

135

135

233 Representatiekosten

15

100

72

72

292

292

234 Niet te verhalen contributies

172

235 Materiaalkosten

923

1.500

897

897

236 Opleidingen

2.389

2.500

722

722

237 Porti/telefoon

101

150

75

75

238 Reiskosten

338

350

121

121

240 Boetes

295

32

32

241 Dagstartvergunningen

13

242 Kosten GroteClubactie

182

245 Kosten jubileum
246 Kosten Caps(inkoop)
250 Afschrijvingskosten materiaal

98

98

200

98

98

20.000

14.150

430

400

400

733

733

733

733

88.602

111.513

105.552

91.402

302 Donaties

466

500

558

558

303 Interest

623

913

914

914

304 Inschrijfgeld

820

1.000

870

870

11.872

11.800

12.286

12.286

311 Opbrengsten activiteiten commissie

704

500

312 Opbrengsten clubblad

290

360

240

240

18

18

305 Subsidie

321 Opbrengsten competitiewedstrijden

55

323 Opbrengsten wateractiviteiten

609

600

633

633

324 Opbrengsten bijzondere activiteiten

614

600

288

288

342 Opbrengst GroteClubactie

830

800

829

829

343 Opbrengst Sponsorzwemmen

861

256

256

345 Inkomsten jubileum
346 Inkomsten caps(aanschaf lid)

20.000

24.904

300

120

120

3010 Alg contributie

54.633

55.000

57.382

57.382

3011 Plus uitbreiding

14.456

14.500

14.955

14.955

3012 Administratiekosten

26

0

22

22

3014 Medewerkerskorting

-2.020

-2.000

2.445-

2.445-

3015 Gezinskorting
3016 Startvergunningen
<< Verlies >>

-175

-250

126-

126-

3.178

3.200

3.116

3.116

760

3.690

<< Winst >>
TOTAAL

1.487
9.267

88.602

18

111.513

105.552

91.402

Toelichting op de Resultatenrekening
202
203

Laco en Gymzaal
O.a. kosten Ing., Splash, NZR, Davilex, Mijn Album, Telefoongids.

204
206
211
212
221
222
223
224
231
232
233

Medewerkers-avond, Kerstpresent, Bloemen, Kaarten, Voorraad verenigingsruimte.
Contributie KNZB.
St. Nicolaas, Pasen. Kosten activiteiten in het kader jubileum zie 245.
Drukkosten Clubblad.
Inleggelden WP, WZ, SZ.
Speedo, Swimkickwedstrijden, Toernooien en Limietwedstrijden.
NRZ-diploma's
Helft van de kosten Synchroon-show, Prijzen en Clubkampioenschappen.
O.a. Papier, Enveloppen, Toner.
Vergaderkosten.
O.a. Jubileum Punderman.

234
235

Teruggestorte contributies. (Opzeggingen)
O.a. WP.-ballen, Sleutels, Zwemvliezen.

236
237
238
240
241
242
245
246

Cursussen.
Telefoon en Portokosten.
Reiskosten (Vergaderingen).
Boetes.
Dagstartvergunningen (Wordt verrekend met contributie).
Grote Clubactie. (Loten).
Kosten Jubileum. O.a. Zeskamp, Kamp, Synchroonzwem-show, Feestavond.
Aankoop Caps WP.

250

Afschrijvingen Materialen. (Balans)

302
303
304
305
312
321
323
324
342

Vriendenloterij. ( 7 leden.)
Rente 2014 (Zakelijke spaarrekening).
Inschrijfgeld nieuwe leden.
Subsidie Laco en Gemeente.
Advertenties clubblad.
Verkoop programma's. (Wedstrijden)
Examengeld en diploma's.
Opbrengst Kledingactie.
Opbrengst Grote clubactie.

343
345
346
3011
3012

Opbrengst Sponsorzwemmen.
Inkomsten Jubileum. (Eigen bijdragen) en Gemeente Helmond.€ 1250,--)
Verkoop Caps.
Leden die meerdere keren zwemmen.
In rekening gebrachte administratiekosten i.v.m. acceptgiro's.

19

Begroting 2015
PostNr

Omschrijving

begroting 2014

rekening 2014

begroting 2015

61.000

65.878

66.000

203 Boeken/abonnementen

1.350

1.040

1.250

204 Medewerkers

2.500

3.281

3.200

206 KNZB/Kring

12.000

12.065

12.500

2.000

269

2.350

202 Huren

211 Kosten activiteiten commissie
212 Kosten clubblad

600

359

600

221 Kosten competitiewedstrijden

2.500

2.268

2.500

222 Kosten overige wedstrijden

2.000

1.218

1.800

223 Kosten wateractiviteiten

500

521

700

224 Kosten bijzondere activiteiten

500

565

500

231 Drukwerk/administratiekosten

300

263

300

232 Vergaderkosten

300

135

300

233 Representatiekosten

100

72

100

234 Niet te verhalen contributies

292

235 Materiaalkosten

1.500

897

1.600

236 Opleidingen

2.500

722

5.100

237 Porti/telefoon

150

75

150

238 Reiskosten

350

121

125

240 Boetes

32

241 Dagstartvergunningen

98

242 Kosten GroteClubactie
245 Kosten jubileum

200

98

100

20.000

14.150

246 Kosten Caps(inkoop)

430

400

250 Afschrijvingskosten materiaal

733

733

377

111.513

105.552

99.552

302 Donaties

500

558

500

303 Interest

913

914

652

304 Inschrijfgeld
305 Subsidie

1.000

870

1.000

11.800

12.286

10.805

311 Opbrengsten activiteiten commissie

500

312 Opbrengsten clubblad

360

240

323 Opbrengsten wateractiviteiten

600

633

650

324 Opbrengsten bijzondere activiteiten

600

288

150

342 Opbrengst GroteClubactie

800

829

800

345 Vrijval voorziening jubileum

20.000

24.904

346 Inkomsten caps(aanschaf lid)

300

120

3010 Alg contributie

55.000

57.382

57.000

3011 Plus uitbreiding

14.500

14.955

15.000

825

321 Opbrengsten competitiewedstrijden

18

343 Opbrengst Sponsorzwemmen

256

3012 Administratiekosten
3014 Medewerkerskorting
3015 Gezinskorting
3016 Startvergunningen
<< Verlies >>

22
-2.000

2.445-

2.500-

-250

126-

125-

3.200

3.116

3.200

3.690

11.475

<< Winst >>
TOTAAL

120

9.267
111.513

105.552

20

99.552

