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Voorwoord Voorzitter 
 

Beste leden van H.Z.V. Lutra  

Het jaar 2020 was voor eenieder van ons een ander jaar dan alle andere jaren. Een ongekend bewogen 
onwerkelijk jaar, waarin we voor het eerst met een lockdown voor zwembaden werden geconfronteerd. 
Wedstrijden werden afgelast en competities per direct stil gelegd. De uitbraak van het coronavirus raakte ook 
onze zwemvereniging wat wij allen als onwennig aanvaarden als watersportliefhebbers. 
 
Een woord van dank aan alle leden voor jullie geduld en vertrouwen in en begrip voor de genomen maatregelen 
die we moesten nemen en dat jullie ons bleven steunen. Ik ben ervan overtuigd dat het bestuur samen met u 
allen, na afloop van deze barre tijden de maximale inspanning zal leveren om al haar verenigingsactiviteiten 
weer op pakken. De hele grote en sterk verbonden achterban heeft dit de voorbije jaren en ook het afgelopen 
jaar weer laten zien. Denk aan het creatief omgaan met de ontstane situatie, de initiatieven die keer op keer 
weer werden ontplooid om de voorgeschreven protocollen maar zo goed mogelijk op te volgen. Een applaus 
hiervoor. Dit geeft eens te meer weer de kracht die wij als H.Z.V. Lutra met elkaar uitstralen en hoe we met 
elkaar omgaan, in één woord geweldig. 
 
Ook dit jaar is het ons jammer genoeg weer niet gelukt om een sluitende begroting te krijgen. Er zal wederom 
een beroep gedaan moeten worden op ons eigen vermogen. 
 
Het huidige gevoerde beleid en visie doen mij dan ook te besluiten om mezelf niet meer herkiesbaar te stellen 
als uw voorzitter. Wel kan ik u allen mededelen dat ik met veel plezier terug kan kijken op mijn bestuurs-jaren 
binnen H.Z.V. Lutra, waarin we toch met elkaar heel wat mooie zaken hebben gedaan en bereikt. Ik wil dan ook 
eenieder bedanken voor het vertrouwen in mij en de prettige samenwerking. 
 

Met vriendelijke sportieve groeten, 

Wim van den Heuvel 

Voorzitter H.Z.V. Lutra 
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Verslag jaarvergadering d.d. 5 maart 2020 
 
Voordat de vergadering begint, neemt Marijke Soeter, coördinator van de Grote Clubactie, het woord. Zij vertelt 
dat er zo’n 5000 verenigingen aan de Grote Clubactie hebben meegedaan. Ook is er een extra actie geweest: 
maak een mooie foto met de opbrengst van jullie vereniging.  
De meiden van Lutra Synchroonzwemmen hebben een foto ingestuurd en daarmee een bonus van € 500 
gewonnen.  
Marijke overhandigt de cheque van € 500 en een bloemetje aan onze penningmeester. Ook worden er nog 
foto’s gemaakt. 

1. Opening 
• Wim van den Heuvel, voorzitter, heet iedereen van harte welkom. 
• Er wordt 1 minuut stilte in acht genomen voor alle overleden leden en onze overleden naasten in het 

afgelopen jaar. 
• De voorzitter bedankt alle vrijwilligers voor hun bijdrage in het afgelopen jaar. 

2019 was het jaar waarin Lutra 55 jaar bestond en waarin een nieuwe website gelanceerd werd. 
Om de begroting sluitend te krijgen, moeten we het verenigingsvermogen aanspreken. Daarom zal in 2020 
gekeken moeten worden naar een nieuw contributiestelsel of een contributieverhoging. 
Het blijft moeilijk om voldoende technisch kader en vrijwilligers te vinden. 
Verder waren er in 2019 een succesvolle borstcrawl clinic (georganiseerd door Ton van Mierlo) en een EHBO 
cursus (verzorgd door Joost van den Raak). 

• De vergadering wordt bijgewoond door 23 Lutra-leden. 

2. Ingekomen berichten en bestuursmededelingen 
• Geen ingekomen berichten 
• Bericht van verhindering is ontvangen van: René van Lierop, Petra Bos, Gwen van den Heuvel, Eric van 

Kilsdonk, Guido Kruisbrink, Lauri van de Laar, Petra Verbeek, Luuk van Veggel, Melanie Vorstenbosch en Ingrid 
Verberne. 

3. Verslag van de algemene vergadering van 5 maart 2019 
• Geen opmerkingen 
• Het verslag wordt goedgekeurd. 

4. Jaarverslagen 2019 
• Blz.6: training waterpolo op zaterdag van 12.05 uur is niet in het WB, maar in het DGB. 
• Blz.14: de eerste zin bij toernooien staat er dubbel in. 
• Blz.17: in de laatste zin bij “Competitie” staat D1. Dit moet zijn D2. 
• De verslagen worden goedgekeurd. 

5. Behandeling financiën 2019 
• Monique geeft de volgende toelichting: 

De kosten van 2019 zijn vooral m.b.t. huur aanzienlijk gestegen Dit komt deels door btw verhoging die in 
rekening is gebracht, maar ook omdat we de laatste jaren steeds meer zwembaduren zijn gaan gebruiken. 
Verder is het zo dat de meeste posten om en nabij hetzelfde blijven. Een aantal dingen zijn lager zijn 
uitgevallen dan begroot. We moeten steeds beter gaan kijken waar we geld aan uitgeven. In overleg met het 
bestuur is ervoor gekozen om volgend jaar dingen anders te gaan doen. Daarmee is al een begin gemaakt: 
- Andere kostenverdeling voor de huren, zodat we een duidelijker beeld hebben. 
- Eerst was het 4x per jaar aan Laco betalen: pieken en dalen. Nu is dat wat vlakker uitgesmeerd. 
- Daarnaast is ervoor gekozen om posten samen te voegen. Geen aparte post voor kosten en opbrengsten 

t.a.v. wedstrijdzwemmen, maar gewoon één post: wedstrijdzwemmen. Het netto resultaat is belangrijk. 
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Als alles doorberekend wordt naar volgend jaar, dan ontstaat er een gat in de begroting. Omdat er voldoende 
eigen vermogen is, is er afgesproken dat het begrotingstekort in 2020 via het eigen vermogen aangevuld wordt. 
Omdat er ook nog steeds geen duidelijkheid is m.b.t. de btw kwestie, moet er in 2020 bekeken worden of de 
contributie verhoogd moet worden. Daarbij zal ook onderzocht worden of er een nieuw contributie stelsel moet 
komen. 

• De vergadering besluit in te stemmen met het financieel verslag over 2019 en decharge te verlenen over het in 
2019 gevoerde financieel beleid. 

6. Begroting 2020 
• Monique geeft aan dat er verschillende posten anders uitzien, licht dat toe en beantwoordt enkele vragen uit 

de vergadering 
• De financiële commissie bestond uit Daniëlle Ermes-Derksen en Mieke Jacobs. Daniëlle Ermes-Derksen blijft in 

de financiële commissie. Mieke Jacobs treedt af als lid van de financiële commissie. Jory Gielen is bereid om 
voor 2 jaar zitting te nemen in de financiële commissie. 

7. Contributie 
• Gezien de huidige ontwikkelingen is het bestuur genoodzaakt om de contributie te herzien. De voorzitter geeft 

aan dat het bestuur inmiddels gestart is met een onderzoek naar contributieverhoging of een nieuw 
contributiestelsel met ingang van 1 januari 2021. Het is de bedoeling dat er vóór de zomervakantie een 
voorstel van het bestuur naar de commissies gaat. Dan kan het in de commissies besproken worden. In het 
najaar zal dan een extra ledenvergadering gehouden worden om de contributieverhoging of een nieuw 
contributiestelsel aan de leden voor te leggen. 
Tom van Kaathoven vraagt of er dan ook gekeken kan worden naar vergoedingen voor vrijwilligers. Hij geeft 
een specifiek voorbeeld: vergoeding voor vrijwillige ouders of korting voor hun kinderen. 

8 Bestuursverkiezing 
• Chérie Vloet en Piet Gielen zijn aftredend en herkiesbaar. Chérie Vloet en Piet Gielen worden opnieuw tot 

bestuurslid gekozen. 

9. Rondvraag 
• Mieke Jacobs stelt voor om de volgende keer een microfoon te gebruiken om het beter te kunnen verstaan. 
• Tom van Kaathoven vraagt of Lutra ooit van plan is om trainingsvergoeding te geven. De voorzitter geeft aan 

dat hierop nu nog geen antwoord gegeven kan worden. 
• Delphie Meeuws en René van Lierop bedanken het bestuur en alle vrijwilligers voor hun inzet in het afgelopen 

jaar. 

10. Sluiting 
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Jaarverslag van de secretaris over 2020 
Het bestuur 
Op het einde van 2020 was de bestuurssamenstelling als volgt: 
functie naam roepnaam aftredend 
Voorzitter, tevens personeelszaken Hr. W. van den Heuvel Wim 2021 
Secretaris, tevens AC-zaken Hr. P. Gielen Piet 2023 
Penningmeester Mw. M. Calado-Smits Monique 2022 
Lid, tevens polozaken Mw. C. Vloet Chérie 2023 
Lid, tevens SZC-zaken Mw. J. Vogels Jacqueline 2021 
Lid, tevens CREZ-zaken/Wedstrijdzaken a.i. Hr. J. Hendriks Jack 2022 
Lid, algemene zaken Hr. A. van Mierlo Ton 2022 

 
In de jaarvergadering van 5 maart 2020 werden Chérie Vloet en Piet Gielen als bestuurslid herkozen. 

Contributie 2021 
Per 1 januari 2020 ging de contributie, als gevolg van de in ons huishoudelijk reglement opgenomen koppeling 
van de contributie met het CBS-indexcijfer, met 2.5 % omhoog, waardoor de contributie voor de twee 
belangrijkste tarieven ging bedragen: 
€ 150,03 + € 3,75 = € 153,78 (afgerond € 154)  voor leden die 1 keer per week zwemmen en geen 

startvergunning hebben en 
€ 263,94 + € 6,60 = € 270.54 (afgerond € 270)  voor overige (zwemmende) leden. 
Voor leden met een startvergunning worden de volgende extra kosten in rekening gebracht: 
Geboren in 2008 of later: € 15,25 - € 13,45 = €   1,80 per jaar 
Geboren in 2007 of eerder: € 49,20 - € 13,45 = € 35,75 per jaar  
 
Op 1 januari 2021 wordt de contributie verhoogd met 2,0 %, zodat dan de nieuwe tarieven worden: 
€ 153,78 + € 3,08 = € 156,86 (afgerond € 156)  voor leden die 1 keer per week zwemmen en geen 

startvergunning hebben en 
€ 270,54 + € 5,41 = € 275,95 (afgerond € 276)  voor overige (zwemmende) leden. 
Voor leden met een startvergunning worden de volgende extra kosten in rekening gebracht: 
Geboren in 2009 of later: € 15,55 - € 13,70 = €   1,85 per jaar 
Geboren in 2008 of eerder: € 50,20 - € 13,70 = € 36,50 per jaar 
 
Indexcijfers: 2020: 2,5 % 
 2021: 2,0 % 

Nieuw zwembad 
Aan het einde van 2020 is duidelijk waar het nieuwe zwembad op de Braak gebouwd zal wordend worden: nl op 
het terrein van Con Brio. In 2021 zal bepaald worden welke organisatie het zwembad gaat bouwen. We blijven 
samen met de andere (zwem)verenigingen in gesprek met de gemeente t.a.v. de realisatie van het nieuwe 
zwembad. 

Vrijwilligers 
Wij willen alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. 
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Zwemtijden 
De zwemtijden in het jaar 2020 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 – 21.30 u. 
(in 1e helft 2020 tot 21:15) 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 
WB instroomgroepen wedstrijdzwemmen 

12.05 – 13.00 u. WB training waterpolo 
09.00 – 10.00 u. DB leszwemmen voor kinderen met een beperking 
10.05 – 12.05 u. DB leszwemmen voor kinderen 

 

Samenstelling Vereniging 
In onderstaande tabel staat het totaal aantal leden (dames/heren) en de verdeling van de leden over de diverse 
activiteiten (tussen haakjes de aantallen van de voorgaande 4 jaren 2019, 2018, 2017, 2016) per 31-december 
2020.  
 

Activiteit  

Dames 
225 (243, 249, 236, 249) 

Heren 
207 (215, 218, 219, 202) 

Totaal 
432 (458, 467, 455, 451)  

Zwemles 28 (40, 40, 32, 36) 49 (52, 52, 52, 52) 77 (92, 92, 84, 88) 
Diplomazwemmen 41 (40, 43, 40, 45) 32 (43, 38, 40, 31) 73 (83, 81, 80, 76) 
Recreant 49 (52, 56, 58, 62) 19 (18, 18, 23, 20) 68 (70, 74, 81, 82) 
Masters 8 (9, 10, 8, 7) 17 (15, 19, 21, 22) 25 (24, 29, 29, 29) 
Synchroonzwemmen 24 (21, 18, 20, 19) 0 (2, 0, 0, 0) 24 (23, 18, 20, 19) 
Waterpolo 29 (23, 32, 27, 29) 59 (55, 63, 55, 51) 88 (78, 95, 82, 80) 
Wedstrijdzwemmen 26 (34, 33, 35, 39) 31 (31, 35, 41, 44) 57 (65, 68, 76, 83) 
Niet Zwemmend 41 (41, 41, 37, 35) 19 (23, 19, 20, 22) 62 (64, 60, 57, 57) 
Totaal Activiteiten 207 (260, 273, 257) 208 (239, 244, 252) 415 (499, 517, 509) 
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In de volgende grafiek de leeftijdsopbouw onderverdeeld naar geslacht. 
 

 
 

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

Jaarverslag 2020 Recreatief & Elementair Zwemmen 
Algemeen 
In 2020 is de samenstelling van de commissie niet gewijzigd.  
Secretaris:  Jack Hendriks 
Leden:  Tineke van Asten, Eric van Kilsdonk 
 
De groep van ruim 40 instructeurs verzorgt de wekelijks zwemlessen en recreatieve zwemuren voor jong (4 jaar) 
tot oud (89 jaar). Zeker in het afgelopen jaar was het lesgeven en begeleiden van activiteiten niet altijd even 
makkelijk. Met de inzet van iedereen en de nodige flexibiliteit (overnemen van taken als iemand een periode 
niet kon komen) is het ondanks alles toch goed blijven doorlopen in de periodes dat we mochten/konden 
zwemmen. 
 
Namens de Commissie Recreatief en Elementair Zwemmen 
Jack Hendriks 
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Zwemles voor kinderen met een beperking (zaterdag DGB 9:00 – 10:00) 
Afgelopen jaar was natuurlijk een bijzonder jaar door de wereldwijde uitbraak van het COVID-19 oftewel 
Coronavirus. We zijn gewoon opgestart met 12 leerlingen en 9 (hulp)instructeurs, verdeeld over 2 “lesuren”. Dit 
jaar zijn er geen nieuwe leerlingen ingestroomd, zijn er geen leerlingen doorgestroomd naar de reguliere 
zwemles en is er 1 leerling gestopt. Helaas hebben we wel afscheid genomen van een instructeur. 
 
In de periode 11 maart 2020 t/m 17 mei 2020 zijn alle activiteiten van HZV Lutra afgelast. We zijn 18 mei 2020 
weer opgestart rekening houdend met veel maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het virus. Dit 
betekende voor onze leerlingen (maar ook de instructeurs) veel verandering maar ze hebben zich er dapper 
doorheen geslagen. Niet alle (ouders van) leerlingen durfden de stap te zetten om al te starten en we hopen dat 
we in 2021 wel weer een veilige omgeving voor hen kunnen creëren. Gezien de doelgroep hebben we ervoor 
gekozen om tijdens de zomervakantie niet door te gaan. 
 
In juli 2020, net voor de zomervakantie, hebben we gekeken naar, en toestemming gekregen voor, een 
uitbreiding van lesuren naar woensdagavond in samenwerking met Roger en Anneke van Lieshout om de 
overstap voor onze oudere leerlingen naar de volwassenen groep gemakkelijker te maken. Hierdoor kunnen we 
zorgen voor meer doorstroom in de reeds aanwezige lesuren en creëren we ruimte om kandidaten van de 
wachtlijst op te roepen. Ook betrokken ouders zijn hierover al geïnformeerd en hebben veelal positief 
gereageerd. Helaas hebben de Corona maatregelen ervoor gezorgd dat we dit plan nog niet tot uitvoer hebben 
kunnen brengen. We hopen dan ook op positieve resultaten in 2021. 
 
We zijn na de zomervakantie weer opgestart op 29 augustus 2020 en met een korte onderbreking van 2 weken 
in november werden op 14 december wederom alle activiteiten afgelast tot nader order. 
 
Vooral plezier moet voorop staan bij het zwemmen. Dit komt het leerproces alleen maar ten goede. Het moet 
leuk zijn voor de zwemmer en de instructeur. In 2017 zijn we gestart met het aanbieden van diverse trainingen 
op het gebied van waterpolo, survival en zwemmend redden. Hier werden goede vorderingen gemaakt en dit 
hebben we ook in 2020 gecontinueerd. Ook zullen we hier in 2021 mee doorgaan omdat zowel instructeurs als 
leerlingen er veel plezier in hadden. 
 
Het -leren zwemmen- vindt (in principe) 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. Ook voor maatschappelijke stages zijn we een goede basis en we hopen dat er in 2021 weer 
nieuwe aanmeldingen komen. 
 
Al met al hebben we 2 leuke groepen met kinderen en voldoende uitdaging voor 2021. Afgelopen jaar hebben 
we zoals aangegeven weer een wachtlijst opgebouwd. We hebben op dit moment 12 kinderen op de wachtlijst. 
Voor 2021 is het doel om weer (een aantal van) deze kinderen met de juiste en voldoende begeleiding te 
kunnen laten instromen. 
 
Marjorie Winters 
 
  



JAARBOEK 2020 
 
HELMONDSE ZWEMVERENIGING LUTRA 
   V20210311 
 

10 

Zaterdag Doelgroepenbad (10:05 – 12:05) 
In 2020 zijn er ondanks Corona 22 nieuwe kinderen kunnen beginnen met de zwemles. Ook de doorstroom naar 
de A-baan is met een iets kleiner aantal doorgegaan. De Corona tijd heeft van iedereen de nodige aanpassingen 
gevraagd, maar dankzij de inzet van instructeurs hebben we de periodes dat er gezwommen mocht worden alles 
zo normaal mogelijk kunnen laten doorgaan. Helaas is de wachtlijst inmiddels aangegroeid naar ruim 80 
kinderen en een wachttijd van ongeveer tenminste 18 maanden. 
 
Ondanks Corona heeft ook het afgelopen jaar iedereen weer met plezier lesgegeven en komen de kinderen 
graag wekelijks naar de zwemles. 
 
Eric van Kilsdonk 
Coördinator Zaterdag Doelgroepenbad / Zwemlessen 
 

Zaterdag Wedstrijdbad (10:05 – 12:05) 
De zwemlessen in het wedstrijdbad zijn in 2020 voortvarend gestart en 25 januari 2020 was er dan ook weer 
een examenmoment. Daarbij zijn alle kandidaten netjes geslaagd en konden de toekijkend (groot) ouders trots 
zijn. Hoe anders werd alles vanaf midden maart. Even geen zwemmen mogelijk, daarna puzzelen zodat de 
groepen Corona proof werden ingedeeld. Al met al is dit goed gelukt en konden we zelfs in de zomervakantie de 
zwemlessen blijven aanbieden. Daarbij kwam er toch nog een mogelijkheid tot afzwemmen. Zaterdag 10 
oktober konden we weer examens afnemen, maar nu zonder publiek en dus minder gezellig. Net op tijd, want 
de week erna was het zwembad weer 2 weken dicht. Daarna hebben we bijna tot het einde van 2020 kunnen 
zwemmen maar eindigden we op het droge met de start van de 2e Corona lockdown. 
 
Voor de volledigheid hier nog even de aantallen geslaagden voor de diverse diploma’s: 
 
25 Januari 2020 
Diploma A: 8   Diploma B: 12   Diploma C: 11 
Zwemvaardigheid 1: 8  Zwemvaardigheid 2: 3  Zwemvaardigheid 3: 1 
 
10 Oktober 2020 
Diploma A: 17   Diploma B: 5   Diploma C: 9 
Zwemvaardigheid 1: 1  Zwemvaardigheid 2: -   Zwemvaardigheid 3: 2 
 
Jack Hendriks, Coördinator Zaterdag Wedstrijdbad / Diplomazwemmen 
 

Woensdag Verstandelijk Gehandicapten (20:00 – 21:10) 
Het jaar zwemmend begonnen, maar met de Corona maatregelen en daarna de te volgen regels om afstand te 
bewaren zijn deze groepen eigenlijk slechts van september t/m december kunnen komen zwemmen. Ook de 
jaarlijkse barbecue heeft niet kunnen plaatsvinden. Laten we hopen dat het in de loop van 2021 ook voor deze 
groepen mogelijk wordt om wekelijks te komen zwemmen. 
 
Groetjes van: Rogér en Anneke van Lieshout (vrijwilligers van de gehandicapten groep) 
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Woensdag Wedstrijdbad (20:30 – 22:30) 
2020 begon zoals 2019 was geëindigd “lekker zwemmen”. In maart kwam de klad erin CORONA. We mochten 
niet zwemmen en dat 6 weken lang. Wat was dat balen. In mei mochten we weer langzaam beginnen maar we 
moesten ons wel aanmelden en de looproute volgen, thuis onze badkleding al aan en na het zwemmen niet 
douchen. In de grote vakantie konden we, weliswaar met dezelfde regels, gelukkig blijven zwemmen. Na de 
vakantie werden de regels versoepeld en kon ook de groep gehandicapten weer lekker komen zwemmen. Maar 
de tweede golf van CORONA kwam eraan en daarmee was het zwemmen weer afgelopen. Wanneer we nu 
mogen komen zwemmen, weten we niet. Samenvattend dus een vervelend zwemjaar. Hopelijk wordt 2021 
beter en kunnen we in elk geval zwemmend eindigen. 
 
Mieke Jacobs 
Coördinator Wedstrijdbad Woensdagavond 
 

Masters 
De Masters zwemmen op: 
Dinsdagavond van 21:30 t/m 22:15 
Vrijdagavond van 20:30 t/m 21:30 
 
Binnen de Masters zijn actief: 
Eelco Buijs trainer en coördinator voor de dinsdagavond, lid van de activiteiten commissie. 
Yoni Stassar gaf les aan gehandicapten zaterdagochtend. 
Bert Talens actief als adviseur IT aan bestuur, actief in de oude kleding commissie. 
Ton van Mierlo, bestuurslid, trainer en coördinator op de vrijdag, actief in de oude kleding commissie 
 
Het was een jaar van vallen en opstaan of was het nu stilstaan en weer opstarten? 
Vol ambitie begonnen we dit jaar weer met onze trainingen. Doelen waren gesteld als heldere stippen op de 
horizon. Voor de een was het de voorbereiding op een triatlon voor de ander gewoon trachten zichzelf te blijven 
verbazen. 
De zwaarste inspanning werd dan ook in de kantine na de training geleverd. Hier werden netwerken opgebouwd 
en informatie uitgewisseld. Tevens werd met vaste regelmaat teruggekeken naar de eindejaar inspanning 2019: 
de 100 x 100mtr. 
 
Maar ja, toen kwam Covid-19 in maart en dit gooide al onze ambities aan diggelen. De deuren van het bad 
gingen dicht. We moesten ons heil ergens anders zoeken. De een ging in Berkendonk zwemmen, de ander 
windsurfen, hardlopen of fietsen. Immers onze lijven moesten in vorm blijven. Tot dat het verlossende bericht 
kwam, we kunnen weer zwemen! Maar toilet, douchen en omkleden moest thuis gebeuren. 
Andere beperkingen waren: niet meer als 30 personen in de zwemzaal, zwemmen met 1,5mtr afstand tot de 
ander. Kortom zwemmen was mogelijk maar een echte training afwerken was lastig. We moesten immers 
verschillende zwemniveaus clusteren. 
 
De trainingen bleven beperkt tot setjes van 25 x 100 of veelvouden van 400mtr. Voor een selecte groep bleef 
Berkendonk inspireren en werden daar toch wekelijk forse afstanden gezwommen.  
Om toch weer naar het zwembad te gaan vonden enkele Masters het toch weer wennen, het voelde vreemd, 
het voelde onwennig. Sommigen vonden het ook niet “veilig” en bleven thuis. 
 
De versoepelingen kwamen en de opkomst en de trainingen kregen weer meer vorm tot dat we in november 
wederom het bad de rug toe moesten keren. Voor ons als Masters voelde dat toch weer als terug bij af. 
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Op zondag 24 oktober 2020 bereikte ons het zeer droevige nieuws dat Jeroen Leuwerink (28jaar) tijdens het 
uitvoeren van zijn werk als politieman in Nuenen was overleden. Dit voorval heeft een enorme “deuk geslagen” 
in de masters familie. Velen van ons hebben het verlies van Jeroen onwezenlijk en als een groot verlies ervaren. 
Jeroen was erg actief binnen vereniging. De online begrafenis is dan ook door bijna de voltallige groep 
bijgewoond. Ook is op een zeer warme manier bij de moeder van Jeroen stilgestaan bij het leven van Jeroen. 
 
Nu Covid-19 nog steeds weelderig om zich heen grijpt is ook de eindejaar traditie, 100 x 100 meter afgeblazen. 
Wat 2021 gaat worden is nog afwachten. 
Hopelijk wordt 2021 een jaar waarin we weer meer sociale contacten kunnen aanhalen en onze vertrouwde 
zwemtrainingen weer kunnen oppakken.  
 
Ton van Mierlo & Eelco Buijs 
 
******************************************************************************************* 

Jaarverslag 2020 Activiteitencommissie 
 
In 2020 waren Emrah Yerlikaya (voorzitter), Jory Gielen (secretaris), Lauri van de Laar, Eelco Buijs en Luuk van 
Veggel lid van de activiteitencommissie (hierna: AC). Door de maatregelen ten gevolge van corona is 2020 een 
heel ander jaar geworden dan van tevoren verwacht. Mede hierdoor heeft de AC helaas maar weinig kunnen 
organiseren. Hieronder wordt een korte toelichting gegeven.  
 

Wat is wel doorgegaan? 
Online is via Instagram een Lutra quiz georganiseerd. De winnaars hebben een “prijs” gekregen. Op zaterdag 28 
november 2020 hebben onze jongste leden een zakje pepernoten gekregen. Helaas hebben de Pieten het 
zwembad niet kunnen bezoeken. Tot slot hebben wij aan het einde van het jaar de vrijwilligers iets extra’s willen 
geven. In samenwerking met de vrijwilligerscoördinator is een mooi pakket samengesteld en binnen iedere 
discipline – met hulp van de disciplines – rondgebracht. 

 

Wat is niet doorgegaan? 
Pasen, de barbecue, de drakenbootrace, de vrijwilligersavond, het Lutrakamp en de oliebollenrace zijn helaas 
allemaal niet doorgegaan. Na de vakantie leek het er even op dat het Lutrakamp wel door kon gaan met een 
aantal wijzigingen in het programma. We hebben daarom geprobeerd met een verlaging van de leeftijd, minder 
deelnemers en minder vrijwilligers het Lutrakamp toch door te laten gaan. Een aantal weken voor het 
Lutrakamp werden de maatregelen strenger, waardoor het Lutrakamp uiteindelijk toch nog is afgeblazen. 

De Activiteitencommissie 
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Jaarverslag 2020 Waterpolo 
Leden en medewerkers 
In 2020 is het aantal leden en medewerkers binnen de discipline waterpolo ongeveer gelijk gebleven. Bijna alle 
zwemmers die lid werden in 2020 of hun lidmaatschap beëindigden, waren jonger dan 18 jaar. De belangrijkste 
redenen om te stoppen zijn verschuiving van interesses en meer focus op de studie. 
 

Opbouw ledenbestand aantal leden waarvan alleen medewerkers jeugdleden 
Peildatum 01-01-2020 104 17 44 

Nieuw in 2020 15 5 9 
Gestopt in 2020 13 2 7 

 
commissie taakverdeling 

Aron Rooijackers vrijwilligerscoördinator, communicatie herenteams 
Chérie Vloet bestuursafgevaardigde, algemene communicatie 
Helen Baker scheidsrechtercoördinator, technische commissie, communicatie damesteams 

Jeroen Benders waterpolo-secretaris, communicatie herenteams 
Lusanne Rutjens jeugdcoördinator, technische commissie, communicatie jeugdteams 

 

Competitie 
Als gevolg van de coronacrisis en de eerste lockdown eindigde het waterpoloseizoen 2019-2020 half maart 
2020. In overleg met alle verenigingen heeft de KNZB besloten om het seizoen opnieuw te starten in september. 
Om de wedstrijden coronaproof te kunnen laten doorgaan, werd een protocol opgesteld voor spelers, officials 
en publiek (uit en thuis) met regels omtrent het bezoek aan en gebruik van de accommodatie. Door de tweede 
golf en daaropvolgende lockdown ligt het huidige seizoen echter al sinds half oktober stil. 

Trainingen 
Sinds half maart 2020 is er tijdens de lockdowns niet getraind en buiten de lockdowns in aangepaste vorm 
waarbij de regels van het RIVM gevolgd werden: voor volwassenen is ook in het water 1,5 meter afstand 
verplicht en zijn de groepen opgesplitst in bubbels van maximaal 4 personen. De trainingen voor de jeugd tot 18 
jaar konden op de normale manier gegeven worden. Tijdens de lockdowns zijn er door een aantal teams 
alternatieve trainingen gehouden, allemaal buiten en volgens de regels van het RIVM.  

Vrijwilligers 
De commissie heeft het vrijwilligersbeleid om mensen actief aan te sporen om vrijwilliger te worden, tijdens de 
coronacrisis op een laag pitje gezet.  

Scheidsrechters 
In januari 2020 zijn Eline Seelen, Kyra Spierings en Laura Driessen geslaagd voor de opleiding W-official/SR-1 (zie 
Opleidingen). Eline is daarna nog begonnen aan de opleiding SR-3. Jody Rutjens is gestopt als scheidsrechter. 
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WOC (Waterpolo Opleidings Centrum) 
In Eindhoven vinden op zaterdagochtend de WOC-trainingen plaats van regio Zuid. De trainingen zijn bedoeld 
ter bevordering van talent onder jeugdspelers. In 2020 zijn vanuit Lutra Marjolijn Verleg en Lucas Boon 
doorgegaan met hun opleiding bij de WOC. Marjolein is na de zomer met de opleiding gestopt omdat ze in 
seizoen 2020-2021 zowel voor het Lutra C-team als het Njord eredivisie C-team ging spelen. In september 
hebben Finn van Nuenen en Tim van Vijfeijken meegedaan aan een proeftraining bij de WOC en dat is door 
beide kanten goed ontvangen. 

Toernooien 
Er was dit jaar in de zomermaanden even weer wat meer mogelijk waardoor Lutra met 2 damesteams in 
september kon meedoen aan het Karel Ockers toernooi in Nijmegen.  

Korte terugblik 
2020 was door de coronacrisis een erg zwaar jaar voor iedereen in de zwemsport. Sinds maart is er bijna niet 
getraind en zijn er ook maar een paar wedstrijden gespeeld. Gelukkig blijft het gros van de leden trouw aan 
Lutra en merken we dat iedereen er naar uitziet om in 2021 weer te kunnen zwemmen. 
 
Jaarverslag 2020, goedgekeurd door de Commissie Waterpolo 
Aron Rooijackers, Chérie Vloet, Helen Baker, Jeroen Benders en Lusanne Rutjens 
 
******************************************************************************************* 
 

Jaarverslag 2020 Synchroonzwemmen 
 
Het jaar 2020 is voor iedereen een bewogen jaar geweest. Vanwege corona was alles anders, dit geldt ook voor 
de synchroonzwemploeg. We hebben een periode vanaf medio maart helemaal niet mogen zwemmen. Vanaf 
eind mei mochten we weer het zwembad in. Uiteraard waren er regels waar we ons aan dienden te houden 
maar we mochten weer zwemmen!! Tijdens de zomervakantie kregen we het aanbod om door te trainen en 
hebben we voldoende trainsters bereid gevonden om training te willen geven tijdens deze periode. Mede 
dankzij hen hebben we gedurende de hele zomervakantie 2 keer per week kunnen trainen. Daar werd door een 
grote groep zwemsters dankbaar gebruik van gemaakt!  
Er is dit jaar slechts 1 wedstrijd in februari geweest, alle overige wedstrijden zijn vanwege corona afgelast.  
 

Algemeen 
Er is dit jaar geen wachtlijst. Op 1-1-2020 stond het ledenaantal op 23. Er zijn dit jaar 6 nieuwe leden bij 
gekomen en 5 leden zijn gestopt waarvan er 1 vrijwilliger is geworden op zaterdag. Helaas hebben wij afscheid 
moeten nemen van onze 2 mannelijke synchroonzwemmers. Zij hebben beiden om verschillende redenen 
besloten om te stoppen.  
Door deze mutaties staat het aantal zwemsters op 31-12-2020 op 24. 
 

Trainingstijden 
Woensdag 17.45-18.30 uur Duurtraining 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.  
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Trainingen 
 
Duurtraining 
De duurtraining gaat door zoals vorig jaar. Er wordt tegelijkertijd met een jeugdgroep van de waterpoloploeg 
getraind. Hierbij zwemt ieder in een eigen half bad. Jony Stassar was wekelijks aanwezig tijdens de duurtraining 
maar heeft na de zomervakantie aangegeven hiermee te willen stoppen. Naar aanleiding hiervan is er 
geïnventariseerd wie er zou willen meehelpen tijdens de duurtraining. Helaas kwam hier te weinig respons op 
waardoor de commissie heeft besloten alle ouders a.d.h.v. een roulatieschema naar rato van het aantal 
zwemmende dochters in te delen. Ouders die al wekelijks een rol hebben aan de badrand, worden niet 
meegenomen in dit roulatieschema. 
 
Techniek/muziek training 
Na de zomervakantie van 2020 zijn we begonnen met het trainen van nieuwe nummers voor de show die in 
maart 2021 zal gaan plaats vinden. En uiteraard hebben we ook techniek getraind. Vanwege corona hebben we 
veel trainingen gemist. Ook zijn er veel maatregelen, met name voor 18+, waardoor het trainen van 
muzieknummers lastig is. Hierdoor is de show in maart 2021 niet haalbaar en hebben we de beslissing genomen 
om deze te verplaatsen.  
 

De synchroonzwemcommissie 
De synchroonzwemcommissie bestaat tijdens seizoen 2019/2020  uit: 
Voorzitter   Ingrid Kocken 
Secretaris    Melanie Vorstenbosch 
Bestuursafgevaardigde   Jacqueline vogels  
Leden: Ingrid Kocken, Sacajawea Ooms, Melanie Vorstenbosch, Ingrid Verberne, 

Jacqueline Vogels, Anja Toirkens 
Vanaf September 2020 heeft Anja Toirkens zich bij de commissie gevoegd voor een proefperiode van 3 
maanden. Van beide kanten is dit goed bevallen en daardoor is onze commissie nu compleet met 6 
commissieleden. 
 

Juryleden en opleidingen 
Per 1 januari zijn er 13 juryleden. Op 31 december zijn er 13 juryleden actief. Helaas komen wij met name 9 en 8 
juryleden tekort. Vanwege corona zijn er geen nieuwe jurycursussen gestart. Petra Verbeek is eind 2019 gestart 
met de 9 cursus en heeft die helaas niet kunnen afronden omdat vanwege corona alles stil kwam te liggen. Er 
waren geen wedstrijden en dus kon de cursus niet worden afgerond. Ditzelfde geldt ook voor Mark Peters, hij 
was bezig met de C cursus en heeft deze om dezelfde reden niet kunnen afronden. 
 

Competitiewedstrijden Kring Zuid en diplomasessies 
Er was dit jaar maar 1 competitiewedstrijd. Er zijn diploma’s, limieten, verenigingspunten en medailles te 
behalen. 
Voor de aanloop worden deze wedstrijden niet meer door de KNZB georganiseerd maar is het de bedoeling dat 
1 of 2 verenigingen dit samen gaan organiseren. Zwemsters van de aanloopniveaus krijgen een certificaat met 
daarop de prestaties. Diplomasessies voor de aanloop kunnen worden georganiseerd in eigen bad. Wel dient 
daar een jurylid van een andere vereniging bij aanwezig te zijn. We hebben dit seizoen geen wedstrijd en geen 
diplomasessie voor de aanloop gehad. Er zijn dus geen diploma’s behaald maar wel hebben wij zwemsters 
beoordeeld op niveau en daardoor zijn er zwemsters doorgeschoven naar een niveau hoger.  
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Uitvoeringen aanloopniveaus en wedstrijdniveaus tijdens uitvoeringenwedstrijd 
Ook deze wedstrijd is afgelast vanwege corona. 
 

Sjors Sportief 
Dit jaar hebben we verschillende zwemsters kennis mogen laten maken met synchroonzwemmen via Sjors 
Sportief. Voor ons is dit een goede manier gebleken om nieuwe zwemsters binnen te halen: we hebben via Sjors 
Sportief 4 nieuwe synchoonzwemsters welkom mogen heten. 
 

Kortom 
We proberen door middel van een plan van aanpak per seizoen doelen te stellen om langzaamaan te kunnen 
groeien naar meer leden en een betere kwaliteit van de trainingen binnen het synchroonzwemmen.  
De synchroonzwemcommissie dankt via deze weg iedereen die zich dit jaar voor het synchroonzwemmen heeft 
ingezet! 
 
Namens de synchroonzwemcommissie: 
Ingrid Kocken, Melanie Vorstenbosch, Sacajawea Ooms, Jacqueline Vogels, Anja Toirkens, Ingrid Verberne. 
 
******************************************************************************************* 
 

Jaarverslag 2020 Wedstrijdzwemmen 
Wat als een normaal jaar begon werd na enkele maanden al een heel bijzonder jaar door het Coronavirus. 
Trainingen moesten stilgelegd worden en wedstrijden konden niet of met de nodige maatregelen doorgaan. 

Het wedstrijdseizoen 2019-2020 begon goed en bleef goed lopen. We hadden zicht op eerste plek in de 
nationale zwemcompetitie Regio Zuid Klasse 2 en zouden dan gaan promoveren. Helaas is de laatste wedstrijd, 
thuis in ons eigen bad, waarbij we dit kampioenschap konden behalen door Corona niet door kunnen gaan. Dus 
helaas geen feestje in eigen huis om dit te vieren. 

Gelukkig konden we midden mei de trainingen met de nodige aanpassingen weer hervatten en begon 
wedstrijdseizoen 2020-2021 na de zomervakantie met een wedstrijd in eigen huis. Daarbij uiteraard ook weer 
de nodige aanpassingen. Een protocol/draaiboek was nodig met daarin aangepaste routing en de nodige 
beperkingen. Geen publiek op de tribune en zwemmers niet langs de badrand, maar in het doelgroepenbad. 
Deze wedstrijd zwommen we weer tegen de ons welbekende poule verenigingen, Thalassa en Punderman (DBD 
had zich uit de competitie teruggetrokken), en verliep organisatorisch en sportief heel goed, de nodige 
medailles voor Lutra zwemmers. Maar na deze wedstrijd zijn er helaas door de beperking als gevolg van Corona 
niet meer wedstrijden geweest. 

Aan het einde van zwemseizoen 2019-2020 was het aantal wedstrijdzwemmers dat deelnam aan wedstrijden 
40, 23 dames en 17 Heren. In het begin van zwemseizoen 2020-2021 waren dat 38 wedstrijdzwemmers, 20 
dames en 18 heren, welke met het team aan de nationale competitie mee deden. Aan de wedstrijden van de 
KNZB wedstrijdencircuits doen altijd minder zwemmers mee, omdat die maar voor een beperkte aantal 
leeftijdscategorieën zijn. Daarbij hebben we alleen deelgenomen aan een minioren-junioren wedstrijd in januari 
2020, die we bovendien zelf organiseerden. Veel meer wedstrijden zijn er niet meer georganiseerd en ook zijn 
we niet naar limietwedstrijden gegaan. Als gevolg van Corona zijn ook de regionale kampioenschappen niet 
meer georganiseerd. 
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Trainingen zijn in het begin van het jaar normaal van start gegaan. Door de Coronamaatregelen en 1e lockdown 
zijn de trainingen gedurende van half maart tot half mei niet kunnen doorgaan en is er beperkt getraind via 
Zoom. Half mei zijn we weer kunnen starten en hebben we met een korte onderbreking van 2 weken tot half 
december kunnen trainen. Nu zitten we in de 2e lockdown en wachten we weer totdat zwemmen weer kan/mag 
en pakken we dan de draad weer op. 
 
Commissie wedstrijdzwemmen, 
Jack Hendriks 
Eric van Kilsdonk 
René Sauren 
 
******************************************************************************************* 
 

Jaarrekening 2020 
Geachte Leden. 
 
Bijgevoegd treft u de balans en resultatenrekening van 2020 aan en de begroting voor 2021. 
Het aantal leden per 01-01-2020 bedroeg 458 
                               per 01-01-2021 bedroeg 432 
In de balans, de resultatenrekening en de begroting zijn bedragen afgerond op hele euro's. Hierdoor 
kan het voorkomen dat de balans, de resultatenrekening en de begroting afrondingsverschillen tonen. 
 
Het bestuur van HZV Lutra. 
Namens deze, Monique Calado-Smits 
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Balans per 31 december 2020 
 

 

 
 
Toelichting afschrijving materialen 

 Aanschafwaarde Afschrijving 2019 
Afschrijving 

2020 
Huidige 

restwaarde 
Tablet Synchro 180,99 60,33 60,33 0 
Tablet 
Wedstrijdzw. 180,99 60,33 60,33 

0 

Accu Synchro 380,95 126,98 126,98 126,99 

 742,93 120,66 247,64 126,99 

  

PostNr. Omschrijving 2019 2020 
    

0101 Materiaal 374 127 
0102 Kas 295                           335 
0107 Lopende rekening ING 217 19460 
0108 Depot KNZB Vervalt - 
0110 Overlopende kosten 45207                        25797 
0111 ING Zakelijke Spaarrekening 60959                    58959 
0118 Nog te ontvangen 1031                   0 
0120 Debiteuren 0         193 
0132 Clubkleding voorraad 3571 3830 

 Totaal 111656 108702 
    
    

0119 Nog te betalen 0 0 
0121 Verenigingsvermogen 68202 71291 
0122 Reservering verenigingsactiviteiten 4000 4000 
0140 Depot wedstrijdzwemmen 657 566 
1700 Crediteuren 34758 32845 

 Totaal 111656 108702 
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Resultatenrekening 2020 
 
 
Post nr. Omschrijving Resultaat 2019 Begroting 2020 Resultaat 2020 
     
  Algemene Kosten      

202 Huren 62342 69408 66966 
203 Boeken/abonnementen 1350 1150 740 
204 Medewerkers 1285 1300 819 
206 Kring/KNZB 13117 13445 13698 
207 Wedstrijdzwemmen - 700 159 
208 Waterpolo - 3360 1694 
209 Crez* -  -600 107 
210 Synchroonzwemmen - 150 101 
211 Activiteitencommissie 5827 4787 1910 
221 Kosten competitie WP 3205 wordt post 208 - 
222 Kosten overige wedstrijden 30 vervalt - 
223 Kosten Crez 5 wordt post 209 - 
224 Kosten bijzondere activiteiten 430 vervalt - 
226 Kosten competitie WZ 729 wordt post 207 - 
227 Kosten competitie SZ 145 wordt post 210 - 
231 Printkosten/administratiekosten 110 100 0 
232 Vergaderkosten 0 0 0 
233 Representatiekosten 135 170 199 
234 Terugbetaalde contributie 564 vervalt - 
235 Materiaalkosten 1978 2850 327 
236 Opleidingen 571 2000 190 
237 Porti/telefoon 8 wordt post 231 - 
238 Reiskosten 150 100 0 
240 Boetes - - - 
241 Dag startvergunningen - - - 
242 Kosten Grote Clubactie 112 100 8 
244 Reservering Verenigingsact. - - - 
250 Afschrijving materiaalkosten 247 227 248 

3014 Medewerkerskorting 2550 2400 1935 
3015 Gezinskorting 95 100 25 

  Subtotaal algemene kosten 94985 102347 89125 
         

 

* In 2020 is voor Crez een positief resultaat begroot, vandaar het minteken in het kostenoverzicht.  
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Resultatenrekening 2020 (vervolg) 
 
 
Post nr. Omschrijving Resultaat 2019 Begroting 2020 Resultaat 2020 
  Inkomsten      

224 Bijzondere activiteiten 0 0 467 
240 Boetes 35 0 0 
300 Kledinginzameling 310 300 335 
301 Sponsoracties 297 1000 65 
302 Vriendenloterij 568 515 647 
303 Interest 13 13 0 
304 Inschrijfgeld 740 670 300 
305 Subsidies 10702 10977 11958 
311 Opbrengsten AC 1830 wordt post 211 - 
312 Opbrengsten nieuwsbrief 80 80 - 
323 Opbrengsten Crez 642 wordt post 209 - 

324 
Opbrengsten bijzondere 
activiteiten 25 vervalt - 

326 Opbrengsten competitie WZ 422 wordt post 207 - 
327 Opbrengsten competitie SZ 107 wordt post 210 - 
342 Opbrengsten Grote Clubactie 1031 900 536 
350  Inleg verenigingsvermogen  7014 4089 

3010 Algemene contributie 61878 60420 58582 
3011 Plus uitbreiding 16768 16539 12037 
3012 Administratiekosten 12 0 6 
3016 Startvergunning 3492 3500 3349 
3017 Dag startvergunning 76 0 0 

  Subtotaal inkomsten 99033 102348 92372 
        
   Winst/Verlies 4036  3248 
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Controleverslag Financiële Commissie Lutra over het jaar 2020 

Aan: De algemene ledenvergadering van H.Z.V. Lutra  

C.C.: Bestuursleden  

Van: Financiële commissie bestaande uit Daniëlle Ermes-Derksen en Jory Gielen.  

Betreft: Verslag 2020 van de financiële commissie  

Helmond, 27 januari 2021 

Geachte leden van Lutra,  

Op woensdag 27 januari 2021 hebben we de controle verricht van de financiële administratie over het 
boekjaar 2020 van H.Z.V. Lutra, gevoerd door de penningmeester Monique Calado-Smits.  

Decharge beleid penningmeester  

• Het begin- en eindsaldo van de kas is gecontroleerd en komt overeen met het kasgeld op de 
balans per 31 december 2020.  

• De banksaldi in de balans per 31 december 2020 stemmen overeen met de saldi van de laatst 
aanwezige bankafschriften in de administratie van 2020.  

• De bedragen van de in de jaarrekening over 2020 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  

Jory Gielen       Daniëlle Ermes-Derksen    
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Begroting 2021* 
     
     
Post nr. Omschrijving Begroting 2020 Resultaat 2020 Begroting 2021 
     
  Algemene Kosten      

202 Huren 69408 66966 69408 
203 Boeken/abonnementen 1150 740 1150 
204 Medewerkers 1300 819 1000 
206 Kring/KNZB 13445 13698 13971 
207 Wedstrijdzwemmen 700 159 700 
208 Waterpolo 3360 1694 3200 
209 Crez -600 **                      107 300 
210 Synchroonzwemmen 150 101 400 
211 Activiteitencommissie 4787 1910 4787 
221 Kosten competitie WP wordt post 208 - - 
222 Kosten overige wedstrijden vervalt - - 
223 Kosten Crez wordt post 209 - - 
224 Kosten bijzondere activiteiten - - 1000 
226 Kosten competitie WZ wordt post 207 - - 
227 Kosten competitie SZ wordt post 210 - - 
231 Printkosten/administratiekosten 100 0 100 
232 Vergaderkosten 0 0 0 
233 Representatiekosten 170 199 150 
234 terugbetaalde contributie vervalt - - 
235 Materiaalkosten 2850 327 2000 
236 Opleidingen 2000 190 1000 
237 Porti/telefoon wordt post 231 - 0 
238 Reiskosten 100 0 100 
242 Kosten Grote Clubactie 100 8 100 
250 Afschrijving materiaalkosten 227 248 127 
260 Compensatie zwemuren 2020 - - 12249 

3014 Medewerkerskorting 2400 1935 2640 
3015 Gezinskorting 100 25 70 

  Subtotaal algemene kosten 102347 92372 114453 
          

* Gezien het afwijkende jaar 2020 is de begroting voor 2021 is gebaseerd op de gemiddelde kosten over de jaren 2017, 
2018 en 2019 in combinatie met de bekende inflatieverhoging. 

** In 2020 is voor Crez een positief resultaat begroot, vandaar het minteken.  
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Begroting 2021 (vervolg) 
     
     
Post nr. Omschrijving Begroting 2020 Resultaat 2020 Begroting 2021 

  
 
Inkomsten       

224 Bijzondere activiteiten 0 467 0 
240 Boetes 0 0 0 
300 Kledinginzameling 300 335 335 
301 Sponsoracties 1000 65 200 
302 Vriendenloterij 515 647 600 
303 Interest 13 0 0 
304 Inschrijfgeld 670 300 600 
305 Subsidies 10977 11958 11177 
311 Opbrengsten AC wordt post 211 - - 
312 Opbrengsten nieuwsbrief 80 0 100 
323 Opbrengsten Crez wordt post 209 - - 
324 Opbrengsten bijzondere activiteiten vervalt - - 
326 Opbrengsten competitie WZ wordt post 207 - - 
327 Opbrengsten competitie SZ wordt post 210 - - 
342 Opbrengsten Grote Clubactie 900 536 800 
350 Inleg verenigingsvermogen 7014 4089 21573 

3010 Algemene contributie 60420 58582 60060 
3011 Plus uitbreiding 16359 12037 15600 
3012 Administratiekosten 0 6 12 
3016 Startvergunning 3500 3349 3396 
3017 Dagstartvergunning      

  Subtotaal inkomsten 102348 92372 114453 
         
   Winst/Verlies 0  0 
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