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Verslag jaarvergadering d.d. 19 maart 2015
1. Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
Bericht van verhindering is ontvangen van: Truus Verbakel, Jory Gielen en Gwen van den Heuvel. Kees
Maas komt later. De vergadering wordt bijgewoond door 23 Lutra-leden.

2. Ingekomen berichten en bestuursmededelingen
- Geen ingekomen berichten
- Vanuit het bestuur wordt medegedeeld dat er in de toekomst wellicht een VOG(verklaring omtrent
gedrag) van vrijwilligers gevraagd zal worden. Dit is voor de vrijwilligers kosteloos.
- Ook wordt aangegeven dat er het nodige gaat veranderen ten aanzien van het diplomazwemmen.
- informatie over deze onderwerpen zal via e-mail verspreid worden.

3. Verslag van de algemene vergadering van 20 februari 2014
- Geen opmerkingen
- Het verslag wordt goedgekeurd.

4. Jaarverslagen 2014
- Geen opmerkingen.
- De verslagen worden goedgekeurd.

5. Behandeling financiën 2014
- Kees Maas stelt voor om bij post 3011 niet “contributie van leden die meerdere keren zwemmen” te
vermelden, maar “leden die meerdere keren zwemmen”.
- Ook wordt voorgesteld om het verslag van de financiële commissie na de jaarrekening en voor de
begroting in het jaarboek te plaatsen.
- Verder wordt gevraagd of De Vriendenloterij apart vermeld kan worden.
- Hierna besluit de vergadering in te stemmen met het financieel verslag over 2014 en decharge te
verlenen over het in 2014 gevoerde financieel beleid.

6. Begroting 2015
- Geen opmerkingen
- De financiële commissie bestond uit Delphie Meeuws en Suzanne Schuurman . Suzanne Schuurman
blijft in de financiële commissie. Delphie Meeuws treedt af als lid van de financiële commissie. Ingrid
Kocken is bereid om voor 2 jaar zitting te nemen in de financiële commissie.

7. Bestuursverkiezing
- Daniëlle Ermes-Derksen en Jeroen Kocken zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar. Daniëlle ErmesDerksen en Jeroen Kocken worden opnieuw tot bestuurslid gekozen.
- Truus Verbakel stopt als penningmeester en wordt bedankt voor haar inzet in de afgelopen jaren.
Daniëlle Ermes-Derksen zal haar taken overnemen.
- Voorzitter René van Lierop is aftredend en niet herkiesbaar. De hierdoor ontstane vacature is nog niet
ingevuld. René zal op de achtergrond nog werkzaamheden voor Lutra blijven verrichten.
Vanwege zijn verdiensten voor Lutra heeft het bestuur besloten hem tot erelid te benoemen. De
vergadering stemt hiermee in.
- In het jubileumjaar 2014 is de nieuwe “Kees Maas beker” aan Kees Maas uitgereikt. Deze beker is
bestemd voor de vrijwilliger van het jaar bij Lutra. Dit jaar is deze beker voor Eric van Kilsdonk. Kees
Maas overhandigt de beker aan Eric van Kilsdonk.
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8. Rondvraag
- Guido Kruisbrink stelt voor om volgend jaar de uitnodiging via e-mail naar alle leden van Lutra te
sturen.
- Kees Maas is blij met zijn opvolger Pierre van Kuijen op de woensdagavond.
- Kees Maas bedankt het bestuur, de commissie en alle vrijwilligers voor hun inzet voor Lutra.

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

Jaarverslag van de secretaris over 2015
Het bestuur
Op het einde van 2015 was de bestuurssamenstelling als volgt:
functie
naam
Voorzitter, tevens personeelszaken
Vacature
Vice voorzitter
Hr. P. Stassar
Secretaris, tevens AC-zaken
Hr. P. Gielen
Penningmeester
Mw. D. Ermes-Derksen
Lid, tevens polozaken
Mw. C. Vloet
Lid, tevens SZC-zaken
Mw A. van de Nieuwenhof
Lid, tevens CREZ-zaken
Hr. J. Hendriks
Lid, tevens Masters/Wedstrijdzaken
Hr. J. Kocken

roepnaam
Peter
Piet
Daniëlle
Chérie
Antje
Jack
Jeroen

aftredend
2018
2017
2017
2016
2018
2017
2016
2018

In de jaarvergadering van 19 maart 2015 stelden René van Lierop(voorzitter) en Truus Verbakel-Aarts
zich niet verkiesbaar en traden af. Daniëlle Ermes-Derksen en Jeroen Kocken werden als bestuurslid
herkozen.
De vacature van voorzitter is nog niet ingevuld.
Daniëlle Ermes-Derksen werd benoemd tot penningmeester. Chérie Vloet nam de taken van Daniëlle over
ten aanzien van polozaken.
Elma Bogers-Janssen is op 10 september 2015 gestopt als bestuurslid. Wij bedanken Elma voor haar inzet
in de afgelopen jaren. Haar taken werden overgenomen door Antje van de Nieuwenhof.
Op 21 december 2015 is ons erelid Kees Maas overleden. Kees was één van de oprichters van onze
verenigingen was al meer dan 50 jaar een trouw lid. Hij is jarenlang voorzitter en trainer geweest. Hij was
altijd heel erg betrokken bij onze vereniging. Op de jaarvergaderingen had hij altijd het laatste woord.
Lutra verliest met Kees een zeer gewaardeerd lid.
Wij willen alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar.

Contributie 2016
Per 1 januari 2015 ging de contributie, als gevolg van de in ons huishoudelijk reglement opgenomen
koppeling van de contributie met het CBS-indexcijfer, met 1,0 % omhoog, waardoor de contributie voor
de twee belangrijkste tarieven ging bedragen:
€ 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 werden 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
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Op 1 januari 2016 wordt de contributie verhoogd met 1,1 %, zodat dan de nieuwe tarieven worden:
€ 141,91 + € 1,56 = € 143,47 (afgerond € 144) voor leden die 1 keer per week zwemmen en geen
startvergunning hebben en
€ 249,66 + € 2,75 = € 252,41 (afgerond € 252) voor overige (zwemmende) leden.
Voor leden met een startvergunning worden de volgende extra kosten in rekening gebracht:
Onder 12 jaar(geboren na 31 december 2003):
€ 14,25 - € 12,50 = € 1,75 per jaar
12 jaar en ouder(geboren voor 1 januari 2004):
€ 45,90 - € 12,50 = € 33,40 per jaar
Indexcijfers: 2015: 1,0 %
2016: 1,1 %

Zwemtijden
De zwemtijden in het jaar 2015 waren als volgt:
maandag 20.30 – 22.00 u. WB training waterpolo
dinsdag
18.00 – 18.30 u. WB techniektraining wedstrijdzwemmen
21.30 – 22.15 u. WB trimzwemmen volwassenen en training masters
woensdag 17.45 – 18.30 u. WB conditietraining synchroonzwemmen en waterpolo
18.30 – 19.30 u. WB training synchroonzwemmen
19.30 – 20.30 u. WB training waterpolo
20.30 – 21.50 u. WB recreatief zwemmen volwassenen
20.00 – 20.30 u. DB leszwemmen voor gehandicapten
donderdag 18.00 – 19.00 u WB training wedstrijdzwemmen
vrijdag
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

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
41
44
85
Diplomazwemmen
37
30
67
Recreant
53
19
72
Masters
8
19
27
Synchroonzwemmen
23
0
23
Waterpolo
29
46
75
Wedstrijdzwemmen
41
43
84
Niet Zwemmend
35
22
57
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*************************************************************************************

Jaarverslag 2015 van de Commissie Recreatief & Elementair Zwemmen
Algemeen
In de loop van 2015 is de commissie van samenstelling gewijzigd.
Na jarenlang voorzitter te zijn geweest heeft Coby Verberne aangegeven te stoppen, omdat ze,nu ze niet
meer regelmatig in het bad is, geen goede binding meer heeft met de activiteiten van de CREZ.
Ook Emrah Yerlikaya is gestopt. Combineren van een drukke baan en gezinsleven met de nodige tijd
voor de vereniging is lastig.
Coby en Emrah beiden nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet in de vele jaren dat jullie in de CREZ en
bij het elementair zwemmen actief zijn geweest.
Daarop hebben de overgebleven 2 leden van de commissie snel gezocht naar een eerste aanvulling en
deze gevonden bij Eric van Kilsdonk de coördinator van zaterdag doelgroepenbad.
Samenstelling van de commissie per 1-november-2015 is geworden
Secretaris:
Jack Hendriks
Leden:
Tineke van Asten, Eric van Kilsdonk
Voordat u de verslagen van de coördinatoren van de verschillende groepen gaat lezen wil de commissie
iedereen bedanken voor de inzet gedurende 2015.
Namens de Commissie Recreatief en Elementair Zwemmen,
Jack Hendriks
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Zaterdag Doelgroepenbad Verstandelijk Gehandicapten (9:00 – 10:00)
Afgelopen jaar zijn er geen A-diploma’s maar wel weer een drietal B-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 zwemmer en de 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. Dit jaar zijn geen leerlingen doorgestroomd vanuit de wachtlijst, maar
zijn er wel 2 extra hulpinstructeurs gestart. Zij zijn nu zover dat ze in 2016 zelfstandig een leerling
kunnen gaan begeleiden.
Al met al hebben we 2 leuke groepen met kinderen en we voldoende uitdaging voor 2016. We hebben op
dit moment nog 12 kinderen op de wachtlijst. We zullen in 2016 starten met het instromen van 3
leerlingen hiervan Laten we hopen dat we de rest met de juiste en voldoende begeleiding in 2016 allemaal
kunnen laten instromen.
Marjorie Winters
Coördinator Verstandelijk Gehandicapte Kinderen.

Zaterdag Doelgroepenbad (10:05 – 12:05)
Het jaar is mooi verlopen en er zijn 39 nieuwe kinderen kunnen starten. Ook zijn er weer diverse kinderen
doorgestroomd naar de A baan en hebben inmiddels bijna allemaal hun eerste diploma gehaald.
Helaas zijn er in de loop van het jaar ook 16 kinderen gestopt met de zwemles om allerlei redenen
(verhuizen, tijdstip niet handig i.v.m. andere sporten, te trage vorderingen).
Ook al is het goed verlopen toch gaan wij in de loop van 2016 dingen veranderen met het oog op de
nieuwe eisen als gevolg van het licentie ABC wat per 1-januari-2018 van kracht wordt.
Het was een gezellig en leuk jaar en wij hebben 3 jong volwassenen die maatschappelijke stage lopen.
Ook is een van onze jeugdige instructeurs geslaagd voor KNZB Leszwemmen nivo 2 en zullen diverse
instructeurs 20 januari 2016 beginnen met hun cursus KNZB leszwemmen nivo 2.
Eric van Kilsdonk
Coördinator Zaterdag Doelgroepenbad.

Zaterdag Wedstrijdbad (10:05 – 12:05)
In het wedstrijdbad wordt verder gegaan op de basis die in het doelgroepenbad is gelegd en worden de
kinderen op het eindnivo gebracht van het zwem ABC.
Gelukkig blijven de meeste kinderen ook na het A diploma nog zwemmen en gaan door voor B. Helaas
gaat het merendeel niet door met C.
Vanwege de vrije ruimte in de lesblokken kan er ook plaats gegeven worden aan de jeugdige instromers
van het wedstrijdzwemmen en waterpolo. Zij kunnen dan werken aan de basis vaardigheden van hun
zwemslagen en conditie opbouwen.
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Voor de volledigheid hier nog even de aantallen geslaagden voor de diverse diploma’s:
31 Januari 2015
Diploma A: 10
Zwemvaardigheid 1: 9

Diploma B: 14
Zwemvaardigheid 2: 3

Diploma C: 11
Zwemvaardigheid 3: geen

11 Juli 2015
Diploma A: 16
Zwemvaardigheid 1: 7

Diploma B: 9
Zwemvaardigheid 2: 1

Diploma C: 8
Zwemvaardigheid 3: geen

3 Oktober 2015
Lutra-2 Diploma: 2

Lutra-3 Diploma: 9

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.
2015 zit er ook voor ons als zwemmers weer op. Terug kijken gaat sneller dan vooruit kijken. We hebben
zowel als dinsdag en vrijdagavond groep weer een sportief jaar achter de rug. Ondanks dat we zwemmen
op niveau, komt iedereen goed aan zijn trekken. De prestatiedrang is wat minder geworden maar het
halen van de zwemtijden blijft toch een leuke en sportieve bezigheid.
De opkomst varieert nog al eens, maar dat zijn gezonde afwezigheidredenen. Vaak zijn dat
familieredenen dat het even niet mogelijk is, zoals oppassen op de kleinkinderen, voorbereiding op
obstakelrun en gewoon omdat de kinderen een tennistoernooi hebben. Maar als het lukt, zijn we graag
met zijn allen sportief bezig in het wedstrijdbad.
Nieuw dit jaar voor ons als groep was de deelname aan de drakenbootrace op de Zuid-Willemsvaart. Als
groep hebben we Lutra op een juiste manier vertegenwoordigd. Jammer alleen van de 1,5 seconde die we
te kort kwamen om in de finale mee te mogen roeien.
Eelco Buijs en Ton van Mierlo
De coördinatoren dinsdag en vrijdagavond

Woensdag Verstandelijk Gehandicapten (20:00 – 21:10)
Het afgelopen jaar was een heel bijzonder jaar. We hadden dit jaar namelijk 2 jubilarissen in ons midden.
Twee mensen die allebei 25 jaar lid zijn van Lutra. Dat zijn Marco van der Heijden en Anneke van
Lieshout. Zij werden voor deze gelegenheid in het zonnetje gezet, tijdens de jaarlijkse BBQ, bij Anneke
en Rogér thuis. Orthe Maas (vrijwilligerscoördinator) en Peter Stassar (voorzitter) spraken de twee
jubilarissen vol lof toe en overhandigden de jubilarissen een mooie bos bloemen en de wel bekende Lutra
pen. Na de nodige foto’s gemaakt te hebben, ging de BBQ van start, want iedereen had inmiddels veel
honger gekregen.
Deze BBQ is altijd een gezellige uitje, waar reikhalzend naar wordt uitgekeken. Dat is altijd zo gezellig.
Gezelligheid staat dan bij ons ook altijd voorop. De meeste van onze zwemmers zijn al weer wat ouder en
voor hen is een gezellige avond hebben, met een beetje lichamelijk inspanning het belangrijkste. De
eerste groep zwemt hun baantjes en na 30 minuten zijn de meeste dan ook moe en gaan voldaan weer naar
huis. De tweede groep zwemt 40 minuten en heeft wat meer in hun mars. Onderwater zwemmen,
borstcrawl of wrikken. Ze kunnen het allemaal.
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Wat wel gezegd moet worden, is dat de laatste paar jaar het aantal zwemmers is afgenomen met de helft.
Ooit hadden we 16 zwemmers in het tweede groep en een paar op de wachtlijst. Nu zijn er helaas maar 8
zwemmers. We hebben dan ook het afgelopen jaar geprobeerd, om er nieuwe leden bij te krijgen, maar
dat is helaas niet gelukt. We hadden alle tehuizen, dagverblijven e.d. aangeschreven, maar het mocht niet
baten. Jammer, want het is natuurlijk leuker om aan meer van deze mensen les te geven. Het is en blijft
een leuke vrijwilligersbaan.
Groeten van: Rogér van Lieshout, Anneke van Lieshout, Henk Duymelings, Jos Groot en Bert van
Lieshout
Begeleiders van het Gehandicapten Zwemmen

Woensdag Wedstrijdbad (20:30 – 22:30)
Dit jaar eigenlijk geen veranderingen vergeleken met vorig jaar. Er zijn leden weggegaan maar er zijn ook
weer nieuwe leden gekomen.
Het blijft een hechte groep die rustig en gezond bezig zijn.
Mieke Jacobs
Coördinator Wedstrijdbad Woensdagavond
*************************************************************************************

Jaarverslag Activiteitencommissie 2015
De activiteitencommissie (hierna: AC) heeft al een aantal jaar dezelfde samenstelling. Mede daarom is er
in het tweede kwartaal van 2015 voor gekozen Lauri van de Laar te laten meelopen. Lauri heeft
aangegeven voortaan vast deel te willen gaan nemen in de AC. Natasja stopt per 1 januari 2016 als lid van
de AC. Bij deze willen wij haar bedanken voor haar vrijwilligerswerk en inzet. De AC bestaat voortaan
uit de volgende leden: Emrah Yerlikaya (voorzitter), Jory Gielen (secretaris), Suzanne Schuurman, Coby
Verberne en Lauri van de Laar.
In het jaar 2015 heeft de AC weer diverse activiteiten georganiseerd. Hieronder wordt per activiteit een
korte toelichting gegeven.

Uitje 14 t/m 17 jaar
Met maar liefst 24 deelnemers hebben we een erg leuke en gezellige middag gehad in Uden met karten en
lasergamen.

Vrijwilligersactiviteit
De vrijwilligersactiviteit vond plaats op zaterdag 7 maart 2015 bij partycentrum De Molen. Een groot
aantal vrijwilligers heeft tijdens de casino/spelletjesavond een gokje kunnen wagen. Tevens waren er
heerlijke hapjes.

Barbecue
Het eerste weekend van juni werd de jaarlijkse barbecue georganiseerd. Mede door het mooie weer en de
deelnemers resulteerde deze barbecue in een gezellige avond.

Lutra jeugdkamp
Het jaarlijkse Lutrakamp was dit jaar wederom één groot succes. Van 23 oktober tot en met 26 oktober
2015 vond het kamp plaats. Voor 31 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 Safari's got talent. Bij deze willen wij de Plus
nogmaals bedanken voor het sponsoren van de boodschappen.
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Feestdagen
Ook in de aanloop naar Pasen en Sinterklaas wordt er iets door de AC georganiseerd. Op de zaterdag voor
Pasen deelden twee Paashazinnen paaseieren uit aan onze Lutraleden. Op zaterdag 28 november 2015
hebben drie zwarte pieten het zwembad op stelten gezet. 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
leuk cadeautje.
De Activiteitencommissie
*************************************************************************************

Jaarverslag Waterpolocommissie 2015
Teams
Heren 1
Al sinds enkele jaren speelt het 1e herenteam in de 2e klasse van district 5. Hun doelstelling voor seizoen
2014-2015 was klassenbehoud. Ze eindigden op de 4e plaats in de poule, wat een stijging is van 5 plaatsen
t.o.v. vorig seizoen.
Ook tijdens de winterstop van het nieuwe seizoen 2015-2016 bezetten ze in een poule van 8 teams de 4e
plaats.
Heren 2
Dit is het tweede competitieseizoen van het nieuwe 2e herenteam. Dit team bestaat uit zowel jongens
afkomstig uit B-team van seizoen 2013-2014 en heren die 2 jaar geleden in het 1e herenteam speelden. Ze
spelen in de 3e klasse. Seizoen 2014-2015 eindigden ze op de laatste plaats in de poule. Ook op de helft
van het nieuwe seizoen staan ze onderaan in de 3e klasse.
Dames 1
Het eerste damesteam sloot de competitie van 2014-2015 af met een 9e plek in de 1e klasse van District 5.
Ook hun doelstelling was handhaving in deze klasse. Seizoen 2015-2016 is het team van start gegaan met
een ietwat afgeslankt team van slechts 9 spelers. Een paar spelers zijn o.a. vertrokken naar Dames 2 om
daar voor versterking te zorgen. Maar met 12 teams in de poule staan de dames op een mooie 6de plek
tijdens de winterstop.
Dames 2
Het tweede damesteam speelt in de 3e klasse en eindigde seizoen 2014-2015 op de 6e plaats in de poule.
Voor seizoen 2015-2016 heeft het team een flinke verandering doorgemaakt. Een aantal spelers zijn
gestopt, en 2 jeugdspelers kwamen erbij omdat dit de enige mogelijkheid voor hen was om dit seizoen
toch competitie te kunnen spelen. Door 2 spelers van Dames 1 toe te voegen aan het team heeft het team
een goede balans gekregen en dat is terug te vinden in de 2e plaats die het team inneemt tijdens de
winterstop.
B-Jongens < 17 jaar
In het seizoen 2014-2015 was er geen jongensteam onder 17 actief. Het huidige B-team speelde dat
seizoen in de C-klasse. Tijdens de winterstop van dit seizoen staat het team in de 2e klasse op de 7e plaats.
C-Jongens < 15 jaar
Omdat er geen competitie was voor C-meisjes, mochten meisjes meespelen met jongensteams met
speciale dispensatie. Het vorige C-team bestond uit 11 jongens en 3 meisjes. Zij sloten het seizoen af op
een uitstekende 3e plaats. In seizoen 2015-2016 zijn alle jongens naar het B-team gegaan en de meisjes
naar Dames 2.
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D-Gemengd <13 jaar
In seizoen 2015-2016 is na 2 jaar weer een team gestart in de klasse onder <15 jaar. Door een fout bij het
aanmelden van de dispensatiespelers, is het team het seizoen helaas van start gegaan met een paar
strafpunten. Ze staan nu op de 7e plaats in de poule, in plaats van de 6e.

Toernooien
Naast de competitiewedstrijden wordt door Lutra ook deelgenomen aan verschillende toernooien.
• In de eerste helft van 2015 hebben de jongste spelers meegedaan aan diverse minipolo toernooien.
• Op 19 april organiseerde Lutra een eigen minipolo toernooi met 19 teams waaronder 2 van Lutra.
• Eind mei vond het Gofferttoernooi in Nijmegen plaats. Hieraan hebben verschillende dames en
meisjes deelgenomen.
• In juli 2015 deed een combinatie van Dames 1 en 2 en Heren 2 mee aan het 2-daags internationaal
Moby Dick Waterpolotoernooi in de provincie Groningen.
• Begin september zijn de damesteams op voorbereidingstoernooi gegaan naar Steinfurt, Duitsland.
• In de Kerstvakantie hebben de B-jongens meegedaan aan het internationale en zeer professionele
Winter Waterpolo Toernooi bij PSV.

Trainingen
De trainingen op maandag werden in 2015 gegeven door Sanne Sonnemans, geassisteerd door Lusanne
Rutjens. De trainersgroep voor de woensdagtrainingen bestond uit 3 trainersgroepen (Rogier Beurskens,
Helen Baker en Jory Gielen, Marloes van der Loo, Thom Jongen, Colin Derkx en Lusanne Rutjens).
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 Vloet.
Op zaterdag worden de spelers in groepen verdeeld, waarbij de indeling zoveel mogelijk gebaseerd is op
de teams. De B-jongens worden getraind door Frans Stoffels, Colin Derkx en Patrick Derkx, met
ondersteuning van Helen Baker en Tim Faber. Trainer van het D-team en de instromers is Tom van
Kaathoven. Hij wordt ondersteund door Julia de Kogel, Jody Rutjens en Mike Verbruggen. Thomas
Snijders geeft training aan de keepers.

Opleidingen
In 2015 zijn er geen opleidingen gevolgd.

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 2015 is door DZT een cursus gegeven, waarbij 3 Lutra spelers konden aanschuiven. Zij
hebben alle 3 de cursus succesvol afgerond.
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Scheidsrechters
Met ingang van seizoen 2015-2016 zijn Gwen van den Heuvel-Gielen, Marloes van der Loo en Guido
Kruisbrink gestopt met fluiten. Mike Verbruggen en Frans Stoffels zijn nog wel actief. Daarnaast hebben
we begin 2015 gelukkig 6 nieuwe kandidaat-scheidsrechters gevonden, Thom Jongen, Tim Faber, Jody
Rutjens, Julia de Kogel, Lauri van de Laar en Lisanne Derkx, die de cursus medio dit jaar met goed
gevolg hebben afgerond.

De waterpolo commissie
Helen Baker, Kim Martens (tot juli 2015), Joep Ristenpatt (vanaf september 2015), Lusanne Rutjens,
Cindy Verhofstad en Chérie Vloet
*************************************************************************************

Jaarverslag van de Synchroonzwemcommissie 2015
2015 is voor de synchroonzwemploeg een uitdagend jaar geweest i.v.m. het stoppen van 2 belangrijke
commissie leden en de uitdaging die de overige commissieleden kregen door het gemis van deze 2 leden.
We hebben een terugloop aan zwemsters vaak wegens lichamelijke problemen en een tekort aan trainsters
met voldoende ervaring. Er zijn dit jaar 24 diploma’s behaald bij de diplomasessies en wedstrijden.

Algemeen
Er is dit jaar geen wachtlijst. Op 1-1-2015 stond het ledenaantal op 26. Er zijn gedurende het jaar 6
zwemsters gestopt, en er zijn 5 nieuwe zwemsters bijgekomen, waaronder 1 zwemster die gestopt was,
maar weer begonnen is omdat ze het zwemmen niet kon missen. Door de mutaties staat het aantal
zwemsters op 31-12-2015 op 25.

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 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. Helaas heeft Pierre aangegeven na de
zomervakantie geen conditietraining meer te komen geven aan de synchroonzwem groep. Vanaf
september hebben we ouders gevraagd om te komen helpen bij de conditietraining. We hebben een
roulatieschema gemaakt waar 3 ouders per training komen helpen. Verder heeft Marloes Verbeek dit jaar
geholpen bij de conditietraining t.b.v. haar maatschappelijke stage. Zij heeft deze met een voldoende
afgerond.
In het begin van het jaar zijn er 6 actieve, enthousiaste trainsters, die er afwisselend voor zorgen dat de
trainingen goed verlopen en de muziek gedraaid wordt. Delphie Meeuws is bij einde seizoen 2014-2015
gestopt met trainingen geven. Door een tekort aan trainsters hebben we per seizoen 2015-2016 in de
gymzaal bij de droogtraining voor een nieuwe aanpak gekozen en zijn er bij de droogtraining 3 trainsters
bijgekomen. Bij de trainingen aan het bad hebben we er 2 trainsters bijgekregen en viel er 1 trainster
tijdelijk weg i.v.m. zwangerschapsverlof.
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De synchroonzwemcommissie
De synchroonzwemcommissie bestaat tijdens seizoen 2014/2015 uit:
Voorzitter
Delphie Meeuws
Secretaris
Antje van de Nieuwenhof
Bestuursafgevaardigde
Elma Janssen
Leden:
Ingrid Kocken, Anja Toirkens, Ingrid Verberne.
Na ruim 28 jaar zwemmen, 20 jaar training geven en 18 jaar voorzitterschap heeft Delphie de moeilijke
beslissing genomen om te stoppen met haar activiteiten binnen het synchroonzwemmen van Lutra. Het
werd allemaal teveel voor haar en ze kwam nauwelijks nog toe aan quality time. Ook Elma heeft de keuze
gemaakt om te stoppen als commissie en bestuurs afgevaardigde van het synchroonzwemmen. Orthe
heeft aangegeven minder inzetbaar te zijn binnen het synchroonzwemmen. Zij zullen alle 3 wel actief
blijven als jurylid bij het synchroonzwemmen.
De synchroonzwemcommissie bestaat bij start seizoen 2015/2016 uit:
Voorzitter
Ingrid Verberne
Secretaris
Antje van de Nieuwenhof
Bestuursafgevaardigde
Antje van de Nieuwenhof
Leden:
Ingrid Kocken, Anja Toirkens.

Juryleden
Per 1 januari zijn er 13 juryleden. Op 31 december zijn er 19 juryleden actief. In 2015 beginnen er 6
nieuwe mensen met de jurycursussen 11 en 10, 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 2015 zijn de volgende diploma’s behaald tijdens diplomasessies in o.a. ons eigen bad:
Basishoudingdiploma: 6 zwemsters, Zeilbootdiploma: 7 zwemsters, Balletbeendiploma: 3 zwemsters,
Spagaatdiploma: 2 zwemsters, Barracudadiploma: 3 zwemsters. Daarnaast hebben er 3 zwemsters tijdens
wedstrijden het age 1 diploma gehaald. Tenslotte heeft Jamie Dekkers 1 limiet behaald tijdens de techniek
wedstrijd op 08-11-2015. Als zij nog een 2e limiet haalt tijdens de wedstrijd op 06-03-2016, mag zij
meedoen aan de Nederlandse kampioenschappen.

Competitiewedstrijden Kring Noord-Brabant
Tijdens de competitiewedstrijden op 8 februari, 18 oktober, 8 november en 13 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 verenigingspunten voor de
verenigingscompetitie binnen de kring.

Brabantse Kampioenschappen synchroonzwemmen (=BK)
Dit jaar weer deelname aan dit kampioenschap op 15 maart 2015. Jade Stassar en Loes Verberne hebben
meegedaan met hun duet ”Dan ben ik de baas” waarmee zij de eerste plaats hebben behaald op age 1
niveau. Margo Swinkels en Myrthe Toirkens zwommen mee met hun duet “Figaro” op junioren niveau en
hebben daarmee de 3e plaats behaald. Een knappe prestatie van alle 4 gezien de beperkte trainingstijd die
we als vereniging hebben in vergelijking met andere verenigingen.
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Uitvoeringen aanloopniveaus en wedstrijdniveaus tijdens uitvoeringenwedstrijd in
Oss
Op 7 juni hebben alle meiden meegedaan aan de uitvoeringenwedstrijd in Oss. Voor Delphie was dit de
laatste keer dat ze voor Lutra uitkwam als zwemster. Ze zwom een prachtige solo op het nummer
“remember me this way” wat voor haar en ons allen heel emotioneel was. Voor de vorm en omdat dit
haar laatste nummer voor Lutra was, kreeg ze van alle juryleden gemiddeld een 8.0. Verder heeft er één
ploeg gezwommen op age 1 niveau waarmee zij de 6e plaats behaald hebben. Twee ploegen zwommen
mee op junioren niveau en zij hebben de 4e en 5e plaats behaald. Van Lutra hebben er 2 ploegen bij de
aanloopniveaus gezwommen: één ploeg op basishouding en één ploeg op spagaat niveau. Iedereen
straalde en liet spetterende uitvoeringen zien. Naderhand was er voor iedere deelnemer een medaille.
Kortom een super geslaagde dag.

Open podium
11 november hebben we open podium gehad waar bijna alle meiden aan meegezwommen hebben. Ze
kregen de opdracht om zelf een solo, duet of ploeg te vormen en zelf aan de slag te gaan met het schrijven
(eventueel met hulp van oudere zwemsters) van een nummer en hierbij ook te letten op de aankleding.
Dus zelf badpakken en accessoires regelen. Zij hebben in zeer korte tijd dit nummer in hun eigen tijd
moeten trainen en desondanks hebben zij zeer mooie nummers gezwommen.

Kortom
2015 is gevoelsmatig een dubbel jaar geweest voor de synchroonzwemploeg i.v.m. het verlies van
meerdere personen met veel kennis en ervaring. De synchroonzwemploeg is ondanks dit gemis met goede
moed begonnen aan een nieuw seizoen. De synchroonzwemcommissie dankt via deze weg iedereen die
zich dit jaar voor het synchroonzwemmen heeft ingezet!
Namens de synchroonzwemcommissie,
Antje van de Nieuwenhof
*************************************************************************************

Jaarverslag wedstrijdzwemmen 2015
Competitie

Het seizoen 2014/2015 is goed verlopen voor de wedstrijdploeg. We hebben de 4e plaats in de D2
competitie weten te bemachtigen, waardoor we gepromoveerd zijn naar de D1. Het huidige seizoen zijn
we goed gestart. Na één wedstrijd bezette wij de 12e plaats. De tweede wedstrijd verliep minder goed,
doordat relatief veel zwemmers zich hadden afgemeld. Wij zijn hierdoor twee plaatsen gezakt en bezetten
momenteel de 14e plaats. We zitten hierdoor net boven de degradatiegrens. Komend voorjaar zullen we er
dan ook alles aan doen om enkele plaatsen te stijgen.
In 2015 heeft de wedstrijdcommissie wederom een vervelende ervaring gehad met de vergoeding voor de
2e thuiswedstrijdorganisator. De vergoeding hiervoor was oneerlijk verdeeld. Dit kwam doordat het
vergoedingssysteem geen rekening hield met de verschillende groepen, waardoor de ene vereniging veel
meer vergoeding kreeg dan de andere. Lutra heeft hierdoor ook minder vergoeding gekregen. De regio
heeft toen besloten om het vergoedingssysteem om te gooien. Desondanks is er door ons besloten om
voortaan slechts 1 thuiswedstrijd te organiseren.

Minioren-, en Swimkickwedstrijden
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.
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Regionale/Brabantse Kampioenschappen
Aan de Brabantse zomerkampioenschappen, die gebruikelijk in mei in 2 weekenden gehouden worden,
konden dit jaar 5 zwemmers deelnemen.
Op de regionale sprintkampioenschappen in december hebben een 7 tal zwemmers deel kunnen nemen
omdat ze 1 of meerdere limieten hiervoor behaald hadden.

Training
De trainingen werden in 2015 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 deze manier
kunnen de nieuwe leden op een rustige manier kennis maken met het wedstrijdzwemmen.

Vrijwilligers
Afgelopen jaar zijn meerdere vrijwilligers gestopt, maar hebben we ook weer nieuwe vrijwilligers mogen
verwelkomen. Zo zijn er onder andere twee nieuwe tijdwaarnemers bijgekomen. Zij hebben in december
het examen behaald.

De wedstrijdcommissie
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Jaarrekening 2015
Geachte Leden.
Bijgevoegd treft u de balans en resultatenrekening aan van 2015.
Het aantal leden per 01-01-2015 bedroeg 458
per 31-12-2015 bedroeg.428

Het bestuur van HZV Lutra.
Namens deze,
Daniëlle Ermes-Derksen

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

BALANS PER 31 DECEMBER 2015
PostNr.
101
107
108
111
130
1020

Omschrijving
Materiaal
Postbank
Depo KNZB
ING Zakelijke Spaarrekening
Clubkleding afbetaling
Kasgeld
resultaat(verlies)
Totaal

119 Nog te betalen
121 Verenigingsvermogen
resultaat(winst)

2014
377
1672
500
57494
1756
76
61875

52608
9267
61875

2015
367
1652
649
54146
1624
0
3437
61875

61875
61875

Toelichting afschrijving materialen
Synchroon luidspreker
Kopieerapparaat
Scorebord
Geluidsinstallatie
Tablet
Totaal

2013
2014
€ 254,07
€ € 102,36
€ € 753,55
€ 376,78

€ 1.109,98 € 376,78

Aanschaf 2015

Afschr. 2015

Per 31/12/2015

€ 352,53
€ 198,25
€ 550,78

€ 376,78
€ 117,51
€ 66,08
€ 560,37

€ € 235,02
€ 132,17
€ 367,19
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Resultatenrekening 2015
PostNr

Omschrijving

rekening 2014

begroting 2015

rekening 2015

202 Huren

65.878

66.000

63.078

203 Boeken/abonnementen

1.040

1.250

1.021

204 Medewerkers

3.281

3.200

1.432

206 KNZB/Kring

12.065

12.500

12.229

269

2.350

3.423

211 Kosten activiteiten commissie
212 Kosten clubblad

359

600

488

221 Kosten competitiewedstrijden

2.268

2.500

2.646

222 Kosten overige wedstrijden

1.218

1.800

1.305

223 Kosten wateractiviteiten

521

700

711

224 Kosten bijzondere activiteiten

565

500

72

231 Drukwerk/administratiekosten

263

300

127

232 Vergaderkosten

135

300

178

72

100

39

233 Representatiekosten
234 Niet te verhalen contributies

292

235 Materiaalkosten

897

1.600

957

236 Opleidingen

722

5.100

1.878

237 Porti/telefoon

75

150

48

121

125

113

238 Reiskosten

469

240 Boetes

32

30

241 Dagstartvergunningen

98

165

242 Kosten GroteClubactie

98

245 Kosten jubileum

100

14.150

57
200

246 Kosten Caps(inkoop)

400

250 Afschrijvingskosten materiaal

733

377

560

105.552

99.552

91.227

302 Donaties

558

500

855

303 Interest

914

652

652

870

1.000

970

12.286

10.805

10.800

825

715

120

120

TOTAAL

304 Inschrijfgeld
305 Subsidie
311 Opbrengsten activiteiten commissie
312 Opbrengsten clubblad

240

321 Opbrengsten competitiewedstrijden

18

100

322 Opbrengsten overige wedstrijden

38

323 Opbrengsten wateractiviteiten

633

650

546

324 Opbrengsten bijzondere activiteiten

288

150

525

342 Opbrengst GroteClubactie

829

800

794

343 Opbrengst Sponsorzwemmen

256

345 Vrijval voorziening jubileum

24.904

346 Inkomsten caps(aanschaf lid)

120

30

3010 Alg contributie

57.382

57.000

54.974

3011 Plus uitbreiding

14.955

15.000

16.113

2.500-

2.790-

3012 Administratiekosten

22

3014 Medewerkerskorting

2.445-

3015 Gezinskorting
3016 Startvergunningen

126-

125-

138-

3.116

3.200

3.462

11.475

3437

99.552

91.227

<< Verlies >>
<< Winst >>

24

9.267

TOTAAL

105.552

17

Controleverslag Financiële Commissie Lutra over het jaar 2015
Aan:
C.C.:
Van:

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

Betreft:

Verslag 2015 van de financiële commissie

Helmond, 30 januari 2016

Geachte leden van Lutra,
Op zaterdag 30 januari 2016 is de controle verricht van de financiële administratie over het boekjaar 2015
van H.Z.V. Lutra, gevoerd door de penningmeester Danielle Ermes-Derksen.
Decharge beleid penningmeesters
• Het begin- en eindsaldo van de kas is gecontroleerd en komt overeen met het kasgeld op de balans
per 31 december 2015.
• De banksaldi in de balans per 31 december 2015 stemmen overeen met de saldi van de laatst
aanwezige bankafschriften in de administratie van 2015.
• De bedragen van de in de jaarrekening over 2015 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

Ingrid Kocken

Suzanne Schuurman
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Begroting 2016
PostNr

Omschrijving

Begroting 2015

Rekening 2015

Begroting 2016

66.000

63.078

64.000

203 Boeken/abonnementen

1.250

1.021

1.100

204 Medewerkers

3.200

1.432

1.400

206 KNZB/Kring

12.500

12.229

12.500

2.350

3.423

5.930

600

488

600

221 Kosten competitiewedstrijden

2.500

2.646

3.000

222 Kosten overige wedstrijden

202 Huren

211 Kosten activiteiten commissie
212 Kosten clubblad

1.800

1.305

1.500

223 Kosten wateractiviteiten

700

711

7.50

224 Kosten bijzondere activiteiten

500

72

420

231 Drukwerk/administratiekosten

300

127

200

232 Vergaderkosten

300

178

200

233 Representatiekosten

100

39

100

234 Niet te verhalen contributies

469

235 Materiaalkosten

1.600

957

2.000

236 Opleidingen

5.100

1.878

4.200

237 Porti/telefoon

150

48

75

238 Reiskosten

125

113

125

240 Boetes

30

241 Dagstartvergunningen

165

242 Kosten GroteClubactie

100

245 Kosten jubileum

57

75

200

246 Kosten Caps(inkoop)

215

250 Afschrijvingskosten materiaal

377

560

184

99.552

91.227

98.574

302 Donaties

500

855

700

303 Interest

652

652

318

1.000

970

1.000

TOTAAL

304 Inschrijfgeld
305 Subsidie

10.805

10.800

10.752

311 Opbrengsten activiteiten commissie

825

715

1.625

312 Opbrengsten clubblad

120

120

160

321 Opbrengsten competitiewedstrijden

100

322 Opbrengsten overige wedstrijden

38

323 Opbrengsten wateractiviteiten

650

546

500

324 Opbrengsten bijzondere activiteiten

150

525

500

342 Opbrengst GroteClubactie

800

794

750

30

420

3010 Alg contributie

57.000

54.974

54.500

3011 Plus uitbreiding

15.000

16.113

16.000

346 Inkomsten caps(aanschaf lid)

3012 Administratiekosten
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3014 Medewerkerskorting

2.500-

2.790-

2.800-

125-

138-

130-

3.200

3.462

3.500

<< Verlies >>

11.475

3.437

10.779

TOTAAL

99.552

91.227

98.574

3015 Gezinskorting
3016 Startvergunningen
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