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Voorwoord Voorzitter 

Beste allemaal, 

Fijn dat jullie de tijd nemen om het jaarboek van Lutra te lezen. Aan mij de eer om voor de eerste keer een 
voorwoord te schrijven. 

Dit was met name door Corona een heel bijzonder jaar. We hebben gelukkig regelmatig periodes kunnen 
zwemmen, maar helaas niet zoals in een normaal jaar. Ik hoop dat we nu echt het ergste achter de rug hebben, 
maar durf er geen voorspelling meer aan te wijden. Een hartelijk dank aan jullie flexibiliteit rondom dit thema. 
Wel of niet zwemmen, wel of niet scannen, wel of geen publiek, etc. Ik realiseer me dat we van vrijwilligers, 
leden en ouders veel gevraagd hebben. Gelukkig hebben we ook kunnen genieten van het zwemmen en elkaar 
in tijden dat het wel mogelijk was.  

Daarnaast heeft de gemeente daadwerkelijk de ontwikkeling van het nieuwe zwembad in gang gezet. Ik vind het 
heel fijn dat er een mooi gloednieuw zwembad in Helmond komt. Tijdens de ledenvergadering zal hier nog wat 
meer over worden verteld.  

Intussen heb ik Lutra van een heel andere kant leren kennen. Van waterpoloster naar voorzitter was best een 
stap. Ik vind het nog steeds erg leuk om deze rol binnen Lutra te vervullen. Gelukkig hebben we een ervaren 
bestuur waarin ik op een hele prettige manier ben geland. Hartelijk dank aan mijn professionele 
medebestuurders, daardoor voelde het voor mij heel vertrouwd om deze rol op te pakken.  

Op deze plek even een speciale dank aan degenen die na vandaag afscheid nemen van het bestuur. 
Ton van Mierlo die na zijn jarenlange inzet voor Lutra met 'zwempensioen' gaat en Daniëlle Ermes-Derksen die 
ons afgelopen jaar als interim penningmeester heeft geholpen.  

2022 gaat als het goed is ons laatste volledige kalenderjaar in zwembad “de Wissen” zijn. Laten we er met zijn 
allen een heel mooi jaar van maken! 

Groet,  
Gwen van den Heuvel 



JAARBOEK 2021 

HELMONDSE ZWEMVERENIGING LUTRA 
V20220227-3

4 

Verslag jaarvergadering d.d. 25 maart 2021(online) 

1. Online inloop

2. 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.
• Voorwoord van de voorzitter: zie jaarboek 2020 blz. 3.
• Peter Bakermans vraagt aan de voorzitter of hij wat meer duidelijkheid kan geven over het feit dat hij zich

niet verkiesbaar stelt vanwege beleid en visie. De voorzitter geeft aan dat hij het niet helemaal eens is met
de manier waarop geld uitgegeven wordt. Omdat hij hier niet achterstaat, stelt hij zich niet herkiesbaar.

• De vergadering wordt bijgewoond door 28 Lutra-leden.

3. Ingekomen berichten en bestuursmededelingen
• Contributieverhoging: op de vorige jaarvergadering is aangekondigd dat er in 2020 een contributieverhoging

zou plaatsvinden. Door de Corona Crisis heeft het bestuur besloten om op dit moment hiervan af te zien. We
komen hierop in een later stadium terug

• Bericht van verhindering is ontvangen van: René van Lierop, Gerda van Melis en Elma Janssen.

4. Verslag van de algemene vergadering van 5 maart 2020
• Geen opmerkingen
• Het verslag wordt goedgekeurd.

5. Jaarverslagen 2020
• Geen opmerkingen
• De verslagen worden goedgekeurd

6. Behandeling financiën 2020
• Monique geeft aan dat zij vanwege haar gezondheid uitgeschakeld is en dat Daniëlle Ermes-Derksen haar

taken als penningmeester zal waarnemen. Zij sluit vandaag aan om eventuele vragen beantwoorden. Zij
beantwoordt hierna de vragen die gesteld worden.

• Monique geeft aan dat het resultaat over 2020 positief is. Dit komt omdat er minder activiteiten hebben
plaatsgevonden, waardoor er minder geld uitgegeven is.

• Er zijn wel Corona Steunpakketten. Deze zijn beperkt beschikbaar. Voor Lutra is er tot nu toe alleen een
T.V.S.-regeling (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties). Omdat wij van Laco huren, loopt deze
regeling via Laco.

• De financiële commissie bestond uit Daniëlle Ermes-Derksen en Jory Gielen en zij hebben de financiële
administratie gecontroleerd en in orde bevonden.

• De vergadering besluit in te stemmen met het financieel verslag over 2020 en décharge te verlenen over het
in 2020 gevoerde financieel beleid.
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7. Financiën 2021 (begroting/financiële commissie)
• Monique geeft aan dat er verschillende posten anders uitzien, licht dat toe en beantwoordt enkele vragen uit

de vergadering.
• De begroting is gebaseerd op de uitgaven van de commissies in de jaren 2017, 2018 en 2019.  De kosten over

die jaren zijn minder dan er is begroot. Daarom zijn de kosten in de begroting aangepast. Truus Verbakel
constateert dat er in het verleden ook vaak meer begroot werd dan er uitgegeven werd.

• Peter Bakermans en Jeroen Kocken vragen wat het begrootte tekort is. Monique geeft aan dat het € 9000 is.
Peter vindt dat er een buffer voor de contributie van één jaar moet zijn. Monique geeft aan dat een buffer
van € 35.000/€ 40.000 voldoende is, omdat de contributie per kwartaal geïnd wordt.

• De begroting wordt goedgekeurd.
• In 2020 bestond de financiële commissie uit Daniëlle Ermes-Derksen en Jory Gielen. Jory Gielen blijft in de

financiële commissie. Daniëlle Ermes-Derksen treedt af als lid van de financiële commissie. Marloes van de
Loo is bereid om voor 2 jaar zitting te nemen in de financiële commissie.

8. Bestuursverkiezing
• Jacqueline Vogels is aftredend en herkiesbaar. Jacqueline Vogels wordt opnieuw tot bestuurslid gekozen.
• Wim van den Heuvel is aftredend en niet herkiesbaar. Hij wordt door de secretaris voor zijn inzet in de

afgelopen jaren bedankt en krijgt vanwege de vergadering online een bloemetje in een later stadium namens
het voltallige bestuur.

• Voor de vacature van voorzitter heeft Gwen van den Heuvel-Gielen zich aangemeld. Zij is al heel lang lid van
Lutra en stelt zich voor.

• Het bestuur stelt voor om Gwen van den Heuvel-Gielen te kiezen tot voorzitter. De vergadering gaat hiermee
akkoord.

9. Rondvraag
• Delphie Meeuws bedankt de Activiteitencommissie voor het leuke presentje voor de vrijwilligers. Zij spreekt

ook een woord van dank uit voor het bestuur en de vrijwilligers: zij hebben in 2020 extra inspanningen
moeten leveren t.a.v. de Corona crisis. Tevens bedankt zij Wim voor het voorzitterschap en wenst Gwen veel
succes als nieuwe voorzitter.

• Orthe Meeuws sluit zich hierbij aan en bedankt iedereen die in 2020 een steentje heeft bijgedragen aan onze
zwemvereniging.

10. Sluiting
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Jaarverslag van de secretaris over 2021 
Het bestuur 
Op het einde van 2021 was de bestuurssamenstelling als volgt: 
Functie naam roepnaam aftredend 
Voorzitter, tevens personeelszaken Mw. G. van den Heuvel Gwen 2024 
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 2024 
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 25 maart 2021 werd Jacqueline als bestuurslid herkozen.  
Wim van de Heuvel stelde zich niet verkiesbaar en wordt bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren. 
Gwen van den Heuvel heeft te kennen gegeven het voorzitterschap van Lutra op zich te willen nemen. Zij wordt 
door de algemene vergadering gekozen tot voorzitster van Lutra. 

Contributie 
Per 1 januari 2021 ging de contributie, als gevolg van de in ons huishoudelijk reglement opgenomen koppeling 
van de contributie met het CBS-indexcijfer, met 2.0 % omhoog, waardoor de contributie voor de twee 
belangrijkste tarieven ging bedragen: 
€ 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  

Op 1 januari 2022 wordt de contributie verhoogd met 2,4 %, zodat dan de nieuwe tarieven worden: 
€ 156,86 + € 3,76 = € 160,62 (afgerond € 160) voor leden die 1 keer per week zwemmen en geen 

startvergunning hebben en 
€ 275,95 + € 6,62 = € 282,57 (afgerond € 282) voor overige (zwemmende) leden. 

Voor leden met een startvergunning worden de volgende extra kosten in rekening gebracht: 
Geboren in 2010 of later: € 15,90 - € 14,05 = €   1,85 per jaar 
Geboren in 2009 of eerder: € 51,40 - € 14,05 = € 37,35 per jaar  

Indexcijfers: 2021: 2,0 % 
2022: 2,4 % 

Vrijwilligers 
Wij willen alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. 
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Zwemtijden 
De zwemtijden in het jaar 2021 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. 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 / DB training waterpolo instroom 
09.00 – 10.00 u. DB leszwemmen voor kinderen met een beperking 

10.05 – 12.05 u. DB leszwemmen voor kinderen 
DB techniektraining synchroonzwemmen (45min) 

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 2020, 2019, 2018, 2017) per 31-december 
2021.  

Activiteit 
Dames 
213 (225, 243, 249, 236) 

Heren 
190 (207, 215, 218, 219) 

Totaal 
403 (432, 458, 467, 455) 

Delta 
-29

Zwemles 32 (28, 40, 40, 32) 40 (49, 52, 52, 52) 72 (77, 92, 92, 84) -5
Diplomazwemmen 35 (41, 40, 43, 40) 33 (32, 43, 38, 40) 68 (73, 83, 81, 80) -5
Recreant 38 (49, 52, 56, 58) 19 (19, 18, 18, 23) 57 (68, 70, 74, 81) -11
Masters 12 (8, 9, 10, 8) 18 (17, 15, 19, 21) 30 (25, 24, 29, 29) +5
Synchroonzwemmen 23 (24, 21, 18, 20) 0 (0, 2, 0, 0) 23 (24, 23, 18, 20) -1
Waterpolo 29 (29, 23, 32, 27) 55 (59, 55, 63, 55) 84 (88, 78, 95, 82) -4
Wedstrijdzwemmen 27 (26, 34, 33, 35) 29 (31, 31, 35, 41) 56 (57, 65, 68, 76) -1
Niet Zwemmend 42 (41, 41, 41, 37) 17 (19, 23, 19, 20) 59 (62, 64, 60, 57) -3
Totaal Activiteiten 196 (207, 260, 273, 257) 194 (208, 239, 244, 252) 390 (415, 499, 517, 509) -25
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In de volgende grafiek de leeftijdsopbouw onderverdeeld naar geslacht. 
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Jaarverslag 2021 Recreatief & Elementair Zwemmen 
Algemeen 
In 2021 is de samenstelling van de commissie niet gewijzigd. 
Secretaris:  Jack Hendriks 
Leden:  Tineke van Asten, Eric van Kilsdonk 

Ook in het 2e Corona jaar was er regelmatig geen zwemmen mogelijk, maar de groep van ruim 40 instructeurs 
heeft de periodes dat de activiteiten wel mogelijk waren zich 100% ingezet om alles wat mocht door te laten 
gaan. 
Eind mei 2021 zijn 7 instructeurs gestart aan de cursus leszwemmen niveau 2. Onder begeleiding van Tineke van 
Asten zijn de meeste praktijkuren gedraaid en hoeven alleen nog een aantal verslagen ingeleverd te worden. 
Verwachting is dat de cursisten in april/mei 2022 klaar zijn. Met het oog op het nieuwe zwembad met een 
groter instructiebad zullen we die instructeurs in de toekomst goed kunnen inzetten. 

Namens de Commissie Recreatief en Elementair Zwemmen 
Jack Hendriks 

Zwemles voor kinderen met een beperking (zaterdag DGB 9:00 – 10:00) 
In 2021 ook weer een aantal periodes waarin door de steeds wisselende maatregelen de hele groep of soms de 
meer geoefende zwemmers van de groep niet mochten zwemmen. Gelukkig is die periode nu voorbij en is er 
weer plezier in het zwemmen en lesgeven. 

In juli 2021 zijn een 2-tal zwemmers voor diploma A geslaagd. Een daarvan is kort daarna doorgestroomd naar 
de reguliere zwemles en heeft het daar prima naar de zin. 

Marjorie Winters 

Zaterdag Doelgroepenbad (10:05 – 12:05) 
In 2021 zijn er 23 nieuwe kinderen kunnen beginnen met de zwemles. Door de periodes waarin niet 
gezwommen kon worden is de continuïteit weggevallen en is de doorstroom naar volgende badjes en naar de A-
baan simpelweg minder groot geweest. Gelukkig is de zwemles na de lockdown van begin 2021 gestart en 2021 
door blijven gaan. We zien aan het eind van 2021 dan ook weer meer de routine terugkomen in het aanleren, 
vorderingen boeken en doorstromen, zodat we in de toekomst weer veel kinderen kunnen leren zwemmen. 

Gelukkig is ondanks Corona iedereen met plezier blijven lesgeven en komen de kinderen ook graag wekelijks 
naar de zwemles. 

Eric van Kilsdonk 
Coördinator Zaterdag Doelgroepenbad / Zwemlessen 

Zaterdag Wedstrijdbad (10:05 – 12:05) 
De zwemlessen voor de ABC diploma’s hebben na de lockdown die tot maart 2021 duurde gelukkig niet meer 
stil gelegen. De zwemmers voor zwemvaardigheden mochten pas 22 mei weer starten. Daarom hebben we 
slechts een keer in 2021 een examenochtend gehad voor helaas alleen de kinderen van de ABC diploma’s. 
Op zaterdag 17-juli-2021 lieten zij gelukkig ook met beperkt aanwezigheid van publiek zien volledig zwemveilig 
te zijn en konden ze met een goed gevoel gaan genieten van de zomervakantie.  
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Voor de volledigheid hier nog even de aantallen geslaagden voor de diverse diploma’s: 

17 Juli 2021 
Diploma A: 14 Diploma B: 16 Diploma C: 2 

Jack Hendriks 
Coördinator Zaterdag Wedstrijdbad / Diplomazwemmen 

Woensdag Verstandelijk Gehandicapten (20:00 – 21:10) 
2021 is ook weer een jaar geweest waar de Corona maatregelen lange periodes de zwemmers uit het water 
heeft gehouden. Pas in mei zijn we kunnen gaan zwemmen en de jaarlijkse barbecue heeft ook nu niet kunnen 
plaatsvinden. De laatste weken konden we niet meer zwemmen, vanwege de 5 tot 5 lockdown. Laten we hopen 
dat 2022 alles weer teruggaat naar het (nieuwe) normaal.  

Groetjes van : Rogér en Anneke van Lieshout (vrijwilligers van de gehandicapten groep) 

Woensdag Wedstrijdbad (20:30 – 22:30) 
Ook in 2021 is het zwemmen op woensdag flink verstoord door de Corona maatregelen. Pas in mei mochten we 
weer starten en konden we zwemmen tot eind november. Hopelijk snel weer terug naar normaal, zodat we met 
zwemmen aan onze gezondheid kunnen werken.  

Mieke Jacobs 
Coördinator Wedstrijdbad Woensdagavond 

Masters (Dinsdag 21:30 – 22:15 / Vrijdag 20:30-21:30) 
Wat een jaar is dit geweest voor iedereen zeg. Het begon niet perfect, we mochten helemaal niets. Elkaar niet 
zien of spreken, contact alleen via de app of telefoon. Verder geen gezicht erbij alleen maar denken oh ja 
hopelijk zien we elkaar weer snel en kunnen we weer snel samen bitterballen eten (om verjaardagen te vieren 
onder elkaar) en een lekker drankje pakken in de kantine, zoals we al jaren doen. Maar helaas, dit heeft toch wel 
een hele tijd geduurd. Een vakantie duurt al lang maar dit…….niemand wist het. 
En Yes eindelijk het verlossende bericht we mochten weer een beetje maar hoe gaan we dat doen. Het is toch 
wat……maar iedereen heeft dit gehad natuurlijk! We hebben gelukkig nog een tijdje kunnen zwemmen (helaas 
wel met veel regels maar dat maakte voor ons niet uit. Eindelijk weer een beetje verantwoord kletsen, denken 
aan Jeroen (tenslotte ook alweer een jaar geleden). En in November eindelijk weer een glas drinken erbij. Het 
kon niet meer stuk, toch. maar helaas weer kwamen er nieuwe maatregelen waar we ons allemaal aan moesten 
houden! Hopelijk duurt het deze keer niet zo lang en kunnen we 2022 weer lekker zwemmen (trainen) en dat 
jaar tot een goed einde brengen met eindelijk weer een oliebollen wedstrijd! 

Groet namens Masters 
Saskia van Kooperen en Eelco Buijs 
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Jaarverslag 2021 Activiteitencommissie 

In 2021 waren Jory Gielen (voorzitter), Lauri van de Laar (secretaris), Emrah Yerlikaya, Eelco Buijs en Luuk van 
Veggel lid van de activiteitencommissie (hierna: AC). Door de maatregelen ten gevolge van corona is 2021, net 
als 2020, wederom een ander jaar geworden dan van tevoren verwacht. Mede hierdoor heeft de AC niet alle 
geplande activiteiten kunnen organiseren. In tegenstelling tot 2020 zijn echter wel een tweetal grote activiteiten 
(de vrijwilligersavond en het Lutrakamp) doorgegaan. Hieronder wordt een korte toelichting gegeven.  

Wat is wel doorgegaan? 
Creatieve activiteit 
Gelet op het feit dat er langere tijd geen zwemactiviteiten mochten plaatsvinden is door de AC aan alle 
Lutraleden gevraagd een creatieve inzending in te sturen. Uiteindelijk zijn er vier inzendingen beloond met een 
cadeaubon van de Zoete Inval. 

Pasen 
Twee weken voor Pasen kwam het bericht dat de Lutraleden die voor A, B en C aan het oefenen waren weer 
mochten gaan zwemmen. Vanuit waterpolo werd op het buitenterrein allerlei sport- en spelactiviteiten 
georganiseerd. Voor deze groepen lag er met Pasen een zakje paaseieren klaar. 

De vrijwilligersavond 
Gelukkig kon dit jaar de vrijwilligersavond wel doorgaan! Er is flink uitgepakt en bij Schevelingen werd een erg 
gave pub quiz georganiseerd. Er waren 77 vrijwilligers aanwezig. Gelet op de reacties had iedereen genoten! 

Het Lutrakamp 
In het eerste weekend van de herfstvakantie heeft de AC het Lutrakamp weer kunnen organiseren. Het aantal 
aanmeldingen viel tegen, waardoor is besloten de leeftijdgrens iets op te rekken. Het voordeel daarvan is dat 
een aantal kinderen toch nog een laatste kamp hebben gehad. Uiteindelijk hebben 26 kinderen genoten van 
spelletjes (binnen en buiten), workshops en speurtochten. Ook hierop heeft de AC veel positieve reacties 
ontvangen. Het was echt een fantastisch kamp! 

Sinterklaas 
Op zaterdag 27 november 2021 hebben drie roetveegpieten het zwembad bezocht. Zij hebben gekeken hoe 
goed onze Lutraleden kunnen zwemmen, zich met de trainingen bemoeid, een mooi cadeautje meegenomen 
voor de winnaars van de kleurwedstrijd en een zakje pepernoten achtergelaten voor onze leden. 

Wat is niet doorgegaan? 
De barbecue, de drakenbootrace, het jongerenuitje (13 tot en met 17 jaar) en de oliebollenrace zijn helaas 
allemaal niet doorgegaan.  

Wij hopen in 2022 weer veel leuke activiteiten te organiseren voor onze Lutraleden! 

De Activiteitencommissie 
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Jaarverslag 2021 Waterpolo 
Leden en medewerkers 
In 2021 is het aantal leden en medewerkers binnen de discipline waterpolo iets afgenomen. Bijna alle 
zwemmers die lid werden in 2021 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 15-12-2020 104 16 44 
Peildatum 15-12-2021 97 14 37 

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 meerdere lockdowns werd het waterpoloseizoen 2020-2021 vroegtijdig 
beëindigd. In overleg met alle verenigingen heeft de KNZB besloten om opnieuw voor een herstart te gaan. Na 
een nieuwe lockdown in december 2021 heeft de KNZB bekend gemaakt dat hetzelfde gaat gebeuren voor het 
huidige seizoen. Om de wedstrijden buiten de lockdowns coronaproof te kunnen laten doorgaan, is een protocol 
opgesteld voor spelers, officials en publiek (uit en thuis) met regels omtrent het bezoek aan en gebruik van de 
accommodatie. 

Trainingen 
Buiten de lockdowns is in aangepaste vorm getraind waarbij de regels van het RIVM gevolgd werden: voor 
volwassenen variërend van bubbels van maximaal 4 personen tot kleinere groepen, terwijl de trainingen voor de 
jeugd tot 18 jaar op de normale manier gegeven konden 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.  
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Scheidsrechters 
In 2021 zijn er geen wijzigingen m.b.t. scheidsrechters geweest. Ook is er niet actief gezocht naar nieuwe 
scheidsrechters omdat de commissie van mening is dat hier tijdens dit corona-jaar geen draagvlak voor is onder 
de leden. 

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 2021 zijn vanuit Lutra Lucas Boon, Finn van Nuenen en Tim van 
Vijfeijken doorgegaan met hun opleiding bij de WOC.  

Toernooien 
Er was dit jaar in de zomermaanden even weer wat meer mogelijk waardoor Lutra met een gemixt damesteam 
(aangevuld met een aantal spelers van buitenaf) begin september mee heeft gedaan aan het SBC 
waterpolotoernooi dat dit keer één dag duurde in plaats van – normaal gesproken – twee. 

Korte terugblik 
Na het eerste lockdown-jaar had iedereen hoop dat met de vaccinaties alles weer snel terug zou gaan naar 
normaal. In oktober 2021 werd echter duidelijk dat dit niet mogelijk bleek te zijn. Dat had zijn weerslag tijdens 
de laatste lockdown. Mede door het slechtere weer waren er minder initiatieven om op een andere manier toch 
iets samen te doen. Gelukkig blijft het gros van de leden nog steeds trouw aan Lutra en merken we dat iedereen 
ernaar uitziet om in 2022 zoveel mogelijk te kunnen zwemmen. 

Jaarverslag 2021, goedgekeurd door de Commissie Waterpolo 
Aron Rooijackers, Chérie Vloet, Helen Baker, Jeroen Benders en Lusanne Rutjens 

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

Jaarverslag 2021 Synchroonzwemmen 
Ook in het jaar 2021 speelde corona helaas een grote rol. We zijn het jaar begonnen met een lock down die 
inging op 15 december 2020. De zwembaden waren gesloten en alle activiteiten die in het zwembad plaats 
vonden waren per direct stilgelegd. Pas op woensdag 19 mei 2021 mochten we weer starten met alle 
activiteiten in het zwembad. Er werd dus een hele lange periode niet gezwommen, de show die in maart 2021 
gepland stond is geannuleerd. Een aantal synchroonzwemsters heeft in deze periode meegedaan met de online 
trainingen die Xander dagelijks verzorgde sinds de kerstvakantie. En voor de synchroonzwemploeg hebben we 
een online bingo avond georganiseerd in februari waar door veel zwemsters en trainsters enthousiast aan deel 
genomen is. Vanaf zaterdag 24 april kwam er de mogelijkheid vanuit waterpolo om mee te doen met Sport & 
Spel actief op het grasveld naast het zwembad. Ook hier heeft een aantal synchroonzwemsters enthousiast aan 
deel genomen. En toen eindelijk, op 19 mei 2021, mochten we weer starten met alle activiteiten in het 
zwembad op dezelfde manier als in december 2020! En wat waren wij trots op onze zwemsters! Want na 5 
maanden lock down hadden wij een prachtige grote groep enthousiaste zwemsters in het water liggen die 
allemaal vrij snel de draad weer hadden opgepakt! 
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De show waar we voor aan het trainen waren was Braziliaans carnaval maar vanwege corona hebben we niet 
kunnen trainen zoals normaal, langere periodes helemaal geen training gehad en allerlei restricties met name 
voor de 18+ zwemsters wat nogal wat creativiteit heeft vereist mbt het trainen van de nummers. De geplande 
datum van de show hebben we hierdoor 2 keer moeten annuleren en daarom heeft de synchrocommissie 
besloten om tijdens de laatste training voor de zomervakantie, op 21 juli 2021, de show Braziliaans carnaval te 
zwemmen. Helaas mocht er geen publiek aanwezig zijn vanwege de anderhalve meter afstandsregel maar we 
hebben de zwemzaal mooi versierd en er zijn foto’s gemaakt en de show is gefilmd. De zwemsters droegen 
prachtige badpakken in de mooiste kleuren met veel glitter en ze hebben fantastisch gezwommen!  
Na de zomervakantie hebben we de nadruk op de techniek gelegd want we hadden een diploma sessie gepland 
en er waren weer wedstrijden voor de wedstrijdniveaus. Vanaf eind oktober zijn we weer gestart met het 
trainen van de volgende show: the greatest showman. Maar helaas gooit corona weer roet in het eten….vanaf 
28 november is amateursport tussen 17.00 en 05.00 uur niet meer mogelijk en kan er dus alleen nog op de 
zaterdagen worden getraind.  

Algemeen 
Er is dit jaar geen wachtlijst. We zijn op 19 mei 2021 gestart met 24 zwemsters. Er zijn dit jaar 2 nieuwe leden bij 
gekomen en 3 leden zijn gestopt.  

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  08.00-09.00 uur Droogtraining en lenigheid/rompstabiliteit bij basisschool de Toermalijn in de 
Reigerlaan/Raafstraat 
Zaterdag  09.25-10.05 uur Techniek en uitvoeringen training in het 25m bad.  

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. Tijdens de duurtraining hebben we trainers aan de badrand 
nodig, dit gebeurde voorheen door het vrijwillig aanmelden van ouders die wilden helpen bij de duurtraining. 
Helaas was het animo dusdanig laag dat de synchrocommissie 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. Het blijkt helaas zo te zijn dat 
ingedeelde ouders het soms vergeten en niet komen opdagen. De synchrocommissie heeft besloten dat vanaf 
januari 2022 naast de ouders nu ook de zwemsters van 18+ worden ingedeeld in het roulatieschema. 

Techniek/muziek training 
De show Braziliaans carnaval hebben we afgerond. Vanwege het missen van trainingen gedurende langere 
periodes en de restricties voor de zwemsters van 18+ zagen we het niet zitten om nog langer door te trainen 
voor deze show en zijn de nummers, die tot dan toe getraind waren, gezwommen op 21 juli 2021.  
Na de zomervakantie van 2021 zijn we begonnen met het trainen van techniek en vanaf eind oktober de nieuwe 
nummers voor de show die waarschijnlijk over anderhalf jaar zal gaan plaats vinden.  
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De synchroonzwemcommissie 
De synchroonzwemcommissie bestaat tijdens seizoen 2020/2021  uit: 

Voorzitter Ingrid Kocken 
Secretaris  Melanie Vorstenbosch 
Bestuursafgevaardigde Jacqueline Vogels  
Leden: Ingrid Kocken, Ingrid Verberne, Jacqueline Vogels, Anja Toirkens, 

Sacajawea Ooms (tot 1 september 2021) 
Sacajawea Ooms heeft helaas besloten om per 1 september 2021 te stoppen met de commissie waardoor onze 
commissie nu uit 5 commissieleden bestaat. De synchrocommissie is daarom op zoek naar uitbreiding. 

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 waren dit jaar 2 competitiewedstrijden waar Lutra aan meedeed. Er zijn diploma’s, limieten, 
verenigingspunten en medailles te behalen. Tijdens deze 2 competitiewedstrijden hebben de 
synchroonzwemsters van Lutra 1 limiet en 3 diploma’s behaald. 
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 1 
diplomasessie voor de aanloop gehad. Tijdens deze diplomasessie zijn er 7 diploma’s behaald  

Uitvoeringen aanloopniveaus en wedstrijdniveaus tijdens uitvoeringenwedstrijd 
Ook deze wedstrijd is afgelast vanwege corona. 

Sjors Sportief 
Vorig 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: dit jaar hebben we 
via Sjors Sportief helaas geen nieuwe synchoonzwemsters welkom mogen heten. 

Kortom 
We proberen doormiddel 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, Jacqueline Vogels, Anja Toirkens, Ingrid Verberne 
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Jaarverslag 2021 Wedstrijdzwemmen 

Ook in 2021 gooide Corona weer roet in het eten. Door lockdowns e.d. kon er weinig gezwommen worden in 
het begin van het jaar, vanaf mei 2021 konden we weer het water in. Na de zomer leek het goed te gaan totdat 
we door de toenemende besmettingen van de Omicron variant eind november weer gedwongen werden door 
de maatregelen van de regering (geen activiteiten mogelijk tussen 17:00-05:00u) om het aantal trainingen naar 
1 keer per week terug te brengen en lagen we vanaf half december helemaal op het droge. 
In de tweede helft van Seizoen 2020-2021 zijn er maar heel weinig wedstrijden geweest en heeft Lutra aan geen 
enkele competitie/limiet wedstrijd als ook de regio kampioenschappen deelgenomen. 
Trainingen waren immers pas vanaf mei, na het einde van de 2021 lockdown mogelijk. 
Kortom een 2020-2021 is een mager wedstrijdseizoen geweest. 

Het aantal zwemmers dat in zwemseizoen 2020-2021 deelnam aan wedstrijden was 38, 20 dames en 18 Heren. 
Daarnaast trainen er nog een niet selectie zwemmers met de wedstrijdploeg mee.  

Seizoen 2021-2022 ging na de zomervakantie van start met nauwelijks maatregelen. Het eerste weekend van 
oktober zijn we enthousiast gestart met de 1e competitieronde in eigen huis; helaas zonder publiek maar 
gelukkig wel alle zwemmers langs de badrand. Deze wedstrijd die we weer met onze vertrouwde poule 
verenigingen, Thalassa, DBD en de Punderman, zwommen, verliep voor Lutra heel goed met veel medailles. Op 
21 november hebben we vervolgens de 2e competitiewedstrijd samen met Thalassa georganiseerd. Ook hierbij 
weer voldoende vrijwilligers die meehielpen rondom het bad en als official. Na deze 2 rondes staat Lutra op plek 
8 van de B-klasse Regio Zuid. Behalve deze 2 competitiewedstrijden is er verder geen deelname geweest aan 
andere wedstrijden. 

Helaas zijn we ook 2021 niet zwemmend geëindigd, als gevolg van de lockdown die 18 december startte. 
Hopelijk hervatten we in de 2e helft van seizoen 2021-2022 weer snel de trainingen en kunnen we mogelijk weer 
aan wedstrijden gaan deelnemen.  

Commissie wedstrijdzwemmen, 
Jack Hendriks 
Eric van Kilsdonk 
René Sauren 
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Jaarrekening 2021 

Geachte Leden. 

Bijgevoegd treft u de balans en resultatenrekening van 2021 aan en de begroting voor 2022. 
Het aantal leden per 01-01-2021 bedroeg 432 

 per 01-01-2022 bedroeg 403 

Het bestuur van HZV Lutra. 
Namens deze, Monique Calado-Smits en Daniëlle Ermes-Derksen 

In de navolgende tabellen van de Balans, Resultatenrekening en Begroting kunnen door afrondingen kleine 
verschillen in de totalen ontstaan. 

Balans per 31 december 2021 

Toelichting afschrijving materialen 
Restwaarde 

0 

PostNr. Omschrijving 2020 2021 

0101 Materiaal 127 
0102 Kas 335 603 
0107 Lopende rekening ING 19460 1418 
0110 Overlopende kosten 25797 41721 
0111 ING Zakelijke Spaarrekening 58959 84959 
0120 Debiteuren 193 1016 
0132 Clubkleding voorraad 3830 3830 

Totaal 108702 133547 

0121 Verenigingsvermogen 71291 68012 
0122 Reservering verenigingsactiviteiten 4000 4000 
0140 Depot wedstrijdzwemmen 566 566 
1700 Crediteuren 32845 31265 

Resultaat 29705 
Totaal 108702 133547 

Aanschafwaarde Afschrijving 2019 Afschrijving 2020 Afschrijving 2021 
Accu Synchro 380,95 126,98 126,98 126.98 
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Resultatenrekening 2021 

Post nr. Omschrijving Resultaat 2020 Begroting 2021 Resultaat 2021 

Algemene Kosten 
202 Huren 66966 69408 72097 
203 Boeken/abonnementen 740 1150 772 
204 Medewerkers 819 1000 501 
206 Kring/KNZB 13698 13971 15094 
207 Wedstrijdzwemmen 159 700 0 
208 Waterpolo 1694 3200 0 
209 Crez 107 300 65 
210 Synchroonzwemmen 101 400 159 
211 Activiteitencommissie 1910 4787 3142 
224 Kosten bijzondere activiteiten - 1000 0 
231 Printkosten/administratiekosten 0 100 98 
232 Vergaderkosten 0 0 0 
233 Representatiekosten 199 150 264 
235 Materiaalkosten 327 2000 226 
236 Opleidingen 190 1000 2929 
238 Reiskosten 0 100 0 
242 Kosten Grote Clubactie 8 100 8 
250 Afschrijving materiaalkosten 248 127 127 
260 Compensatie zwemuren 2020 12249 

3014 Medewerkerskorting 1935 2640 2550 
3015 Gezinskorting 25 70 72 

Subtotaal algemene kosten 89125 114453 98107 
Resultaat   29705 
Balanstotaal 127812 
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Resultatenrekening 2021 (vervolg) 

Post nr. Omschrijving Resultaat 2020 Begroting 2021 Resultaat 2021 
Inkomsten 

224 Bijzondere activiteiten 467 0 0 
240 Boetes 0 0 0 
300 Kledinginzameling 335 335 350 
301 Sponsoracties 65 200 569 
302 Vriendenloterij 647 600 487 
303 Interest 0 0 0 
304 Inschrijfgeld 300 600 540 
305 Subsidies 11958 11177 10215 
306 Corona Tegemoetkomingen 34785 
312 Opbrengsten nieuwsbrief - 100 0 
342 Opbrengsten Grote Clubactie 536 800 1588 
350  Inleg verenigingsvermogen 4089 21573 18347 

3010 Algemene contributie 58582 60060 46671 
3011 Plus uitbreiding 12037 15600 12458 
3012 Administratiekosten 6 12 12 
3016 Startvergunning 3349 3396 1776 
3017 Dag startvergunning 0 0 0 

Subtotaal inkomsten 92372 114453 127812 

 Resultaat 3248 0 29705 
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Controleverslag Financiële Commissie Lutra over het jaar 2021 

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

C.C.: Bestuursleden

Van: Financiële commissie bestaande uit Jory Gielen en Marloes van der Loo. 

Betreft: Verslag 2021 van de financiële commissie  

Helmond, 3 februari 2022 

Geachte leden van Lutra,  

Op woensdag 3 februari 2022 hebben we de controle verricht van de financiële administratie over het boekjaar 
2021 van H.Z.V. Lutra, gevoerd door de penningmeesters Monique Calado-Smits en Daniëlle Ermes-Derksen.  

Decharge beleid penningmeester 

• Het begin- en eindsaldo van de kas is gecontroleerd en komt overeen met het kasgeld op de balans per
31 december 2021.

• De banksaldi in de balans per 31 december 2021 stemmen overeen met de saldi van de laatst aanwezige
bankafschriften in de administratie van 2021.

• De bedragen van de in de jaarrekening over 2021 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 Marloes van der Loo 
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Begroting 2022 

Post nr. Omschrijving Begroting 2021 Resultaat 2021 Begroting 2022 

Algemene Kosten 
202 Huren 69408 72097 70926 
203 Boeken/abonnementen 1150 772 1000 
204 Medewerkers 1000 501 800 
206 Kring/KNZB 13971 15094 15395 
207 Wedstrijdzwemmen 700 0 900 
208 Waterpolo 3200 0 3300 
209 Crez 300 65 300 
210 Synchroonzwemmen 400 159 900 
211 Activiteitencommissie 4787 3142 4787 
224 Kosten bijzondere activiteiten 1000 - 1000
231 Printkosten/administratiekosten 100 98 100 
232 Vergaderkosten 0 0 0 
233 Representatiekosten 150 264 175 
235 Materiaalkosten 2000 226 1500 
236 Opleidingen 1000 2929 1800 
238 Reiskosten 100 0 100 
242 Kosten Grote Clubactie 100 8 75 
250 Afschrijving materiaalkosten 127 127 0 
260 Compensatie zwemuren 2020 12249 - 

3014 Medewerkerskorting 2640 2550 2640 
3015 Gezinskorting 70 72 70 

Subtotaal algemene kosten 114453 98107 105768 
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Begroting 2022 (vervolg) 

Post nr. Omschrijving Begroting 2021 Resultaat 2021 Begroting 2022 

Inkomsten 
224 Bijzondere activiteiten 0 0 0 
240 Boetes 0 0 0 
300 Kledinginzameling 335 350 350 
301 Sponsoracties 200 569 300 
302 Vriendenloterij 600 487 515 
303 Interest 0 0 0 
304 Inschrijfgeld 600 540 670 
305 Subsidies 11177 10215 11253 
306 Corona Tegemoetkomingen 34785 0 
312 Opbrengsten nieuwsbrief 100 0 80 
342 Opbrengsten Grote Clubactie 800 1588 1000 
350 Inleg verenigingsvermogen 21573 18347 18603 

3010 Algemene contributie 60060 46671 53920 
3011 Plus uitbreiding 15600 12458 15860 
3012 Administratiekosten 12 12 
3016 Startvergunning 3396 1776 3217 

Subtotaal inkomsten 114453 127812 105768 

 Resultaat 0 29705 0 
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