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Voorwoord 
 
Het bestuur van Zwem- en Waterpolovereniging Van Vliet-Barracuda presenteert u hierbij het 
jaarverslag 2011.  
 
In het jaar 2011 hebben een aantal gesprekken met het bestuur van Orka97 plaatsgevonden om te 
kijken of er een verdere samenwerking tussen de verenigingen mogelijk is. Dit naar aanleiding van 
de samenwerking met het waterpolo, welke onder de naam wsg Niemo van Vliet aan de 
waterpolocompetitie meedoet. Tijdens deze gesprekken is een commissie benoemd om te 
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Aan het begin van het jaar 2012 heeft de commissie 
gerapporteerd en heeft er een gesprek met de commissie en beide besturen plaatsgevonden. 
Tijdens de ALV zullen wij hier verder op ingaan. 
 
Het bestuur heeft gedurende het jaar 2011 diverse acties ondernomen om het aantal bestuursleden 
te kunnen uitbreiden. Maar hierbij zijn ze ook door de trainers en de leden van de zwemcommissie 
geholpen. Hierdoor hebben wij in het jaar 2011 Geerdien Meerwald binnen het bestuur als 
algemeen lid gekregen.  Helaas is Mia Boereboom gedurende het jaar 2011 als bestuurslid gestopt. 
Hierdoor was er aan het eind van het jaar een vacature voor het secretariaat. Door Geerdien is 
aangegeven dat zij een bepaald deel van die taken op zich gaat nemen. Tevens heeft aan het eind 
van het jaar 2011 Diana Meijer zich gemeld. Diana zal in het jaar 2012 toetreden binnen het 
bestuur. Door deze wijzigingen is het bestuur na het benoemen van Diana als bestuurslid weer op 
het statutaire minimum van 5 bestuursleden. . 
   
In het jaar 2011 heeft onze hoofdsponsor Van Vliet Automobielbedrijven B.V. het sponsorcontract 
met twee jaar verlengt. Hiervoor zijn wij van Vliet zeer dankbaar.  
Naast de onderhandelingen met van Vliet is de sponsorcommissie met de Rabobank in gesprek. 
  
Vele enthousiaste vrijwilligers hebben in 2011 hun medewerking verleend aan de activiteiten van de 
vereniging. Iedere week stonden velen aan de badrand om trainingen te geven of te helpen bij 
waterpolo- en zwemwedstrijden. Ook organiseerde Van Vliet-Barracuda – met behulp van 
enthousiaste vrijwilligers –  Bückeburg, NVO IJsselcup en via WSG NieMo – Van Vliet een 
miniwaterpolotoernooi. 
 
Deze prestaties zijn niet mogelijk zonder de hulp van de vele enthousiaste vrijwilligers! Toch blijf 
erbinnen de vereniging een behoefte aan vrijwilligers, zowel bij het waterpolo als het zwemmen. Het 
bestuur doet een dringende oproep aan iedereen die nog geen vrijwilliger is: meld je aan! 
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Jaarverslag secretaris 
 
Samenstelling bestuur en bestuurmutaties 2011 
 

- Mia Boereboom is benoemd tot secretaris in de voorjaarsvergadering en Cock Vroegop is 
benoemd als ad interim voorzitter.  

- Er zijn dit jaar een aantal mutaties geweest in de samenstelling van het bestuur.  In het 
jaar 2011 is Mia Boereboom als secretaris afgetreden. Gelukkig is Geerdien Meerwaldt tot 
het bestuur toegetreden. Zij is in de najaarsvergadering benoemt als algemeen 
bestuurslid.  

 
Per 31 december 2011 wordt het bestuur gevormd door de volgende leden: 
 
Functie  Naam Aftredend per 
Voorzitter Cock Vroegop 1 januari 2013 
Secretaris Vacant  
Penningmeester Stefan Roeloffs 1 januari 2012 
2e secretaris Vacant 1 januari 2012 
2e penningmeester Vacant 1 januari 2014 
Coördinator polocommissie Erik van Leeuwen 1 januari 2013 
Coördinator zwemcommissie Vacant 1 januari 2011 
Coördinator sponsor- en 
communicatiecommissie 

Vacant 1 januari 2012 

Algemeen lid Geerdien Meerwaldt 1 januari 2013 
Algemeen lid Vacant 1 januari 2011 

 
Algemene ledenvergaderingen 
 
Er zijn dit jaar 2 algemene ledenvergaderingen geweest.  
Bij de algemene ledenvergaderingen was de opkomst laag en bij de najaarsvergadering is het 
dieptepunt gehaald. Er waren slechts 2 leden aanwezig.  

- de algemene voorjaarsvergadering is gehouden op 17 maart 2011 
- de algemene najaarsvergadering is gehouden op 23 november 2011 
 

Het verslag van de algemene ledenvergaderingen is opvraagbaar bij het secretariaat en staat op 
de website van de vereniging vermeld. 
 
Overige vergaderingen 
 
- Bestuursvergaderingen: in 2011 heeft het bestuur 10 keer vergaderd. De notulen zijn gemaakt 
door Mia Boereboom en Stefan Roeloffs en Geerdien Meerwald.  
 
- Kringvergadering: bij de jaarlijkse algemene voorjaarsvergadering van de kring Gouwe-
Rijnstreek is Stefan namens de vereniging aanwezig geweest.  Tevens is Stefan namens de 
vereniging aanwezig geweest bij de landelijke vergadering van de KNZB. 
 
- Polderbadvergaderingen: het afgelopen jaar is er contact geweest met het Polderbad. Dit 
verliep allemaal voorspoedig. 
 
Commissies 
 
De commissies werken zeer zelfstandig. Aangezien het bestuur onderbezet is, is dit zeer prettig. 
Het bestuur bedankt alle leden van de commissies voor het vele werk dat zij verzetten.  
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Correspondentie 
De belangrijkste correspondentie met de KNZB en de kring Gouwe-Rijnstreek bestond uit 
administratieve zaken zoals overschrijvingen van leden en aanvragen van startvergunningen. 
 
Ledenoverzicht 
 

Het bestuur bedankt eveneens de ledensecretaris voor het bijhouden van de 
ledenadministratie, welke voor zowel de vereniging als de KNZB bestemd is. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Nieuwe leden  22 52 47 56 23 45 34 47 30 38 
Opzeggingen  41 38 29 43 52 49 36 53 38 39 
 
Ledenstand per 01/01 242 223 237 255 268 239 235 233 227 219 
Ledenstand per 31/12 223 237 255 268 239 235 233 227 219 218 
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Jaarverslag Waterpolocommissie Seizoen 2010/2011 
 
INLEIDING 
2010/2011 was het derde seizoen als startgemeenschap WSG NieMo-Van Vliet, met Barracuda en 
Orka’97. 
 
POLOCOMMISSIE 
De PC bestond aan het begin van afgelopen seizoen uit vier personen: Erik van Leeuwen 
(voorzitter), Nico van Leeuwen (wedstrijdsecretaris), Nancy Heemskerk en Kevin Neleman. Nancy 
en Kevin zijn in het loop van het seizoen gestopt, waarbij Kevin zijn taken als jeugdcoördinator 
heeft overgedragen aan Janneke Goedegebuure. 
Ondersteunende activiteiten, maar geen lid van de PC: Birgitte van Leeuwen (aanvraag 
startkaarten Barracuda), Piet van der Stelt (aanvraag startkaarten Orka’97) en Brenda van den 
Baard (organisatie w-tafel). 
 
COMPETITIE 
We zijn het seizoen begonnen met zes herenteams, vier damesteams en vijf jeugdteams (A, C 2x 
B en D). Daarnaast werd er met de F-pupillen deelgenomen aan mini-toernooien. Tweemaal heeft 
dames 4 een wedstrijd moeten afzeggen wegens te weinig speelsters. 
 
OFFICIALS 
We hadden afgelopen seizoen vijf externe scheidsrechters: Mark de Jong, Arno den Hoed, Erik van 
Leeuwen, Mary Snel-Solleveld en Anton Zantman. Mary is in het loop van het seizoen gestopt. 
Acht scheidsrechters fluiten ‘intern’. 
In het loop van het seizoen hebben we een w-cursus gehouden, waarbij alle deelnemers (8) zijn 
geslaagd. Deze cursus is gegeven door Anton Zantman en Erik van Leeuwen. 
 
KADER 
Sander Boer trainde afgelopen seizoen zowel de mannen- als de vrouwenselectie. Voor trainingen, 
coaching en begeleiding zijn voldoende mensen beschikbaar. Wel is het moeilijker om mensen te 
vinden voor specifieke taken: scheidsrechterscoördinator, materiaalvrouw/man. 
 
RESULTATEN 
Heren 1 is vierde geworden in het eerste klasse district. Dames 1 haalde de finale van de beker, 
waarin het kansloos verloor van Katwijk. Heren 5 degradeerde uit de eerste klasse van de kring. 
 
EXTERN 
Er heeft aan het einde van het lopende seizoen een samenvoeging plaatsgevonden tussen district 
Zuid-Holland, kring Den Haag en kring Gouwe-Rijnstreek. Kring Rotterdam stribbelde tegen, maar 
komt per 2012/2013 bij het nieuw gevormde district. Eén van de gevolgen van de samenvoeging is 
het toegenomen aantal verplichte scheidsrechters per club. Voor dit seizoen moeten wij er zes 
leveren. Voor het seizoen 2012/2013 zullen er dat, met het huidige aantal teams, zeven zijn. 
 
GEVAAR 
De huidige PC is te klein 
Er moet meer aanwas van onderaf komen 
Er zijn te veel afschrijvingen bij de teams 
Er is weinig animo om scheidsrechter te worden 
Eisen van KNZB worden steeds hoger 
 
Erik van Leeuwen 
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Seizoensverslag 2010/2011 zwemcommissie 
 
 
Verslagperiode 
 
Dit verslag omvat de periode over 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2011. 
 
Doelstelling 
 
Het doel van de  zwemcommissie in deze periode was om met de beschikbare gelden zoveel 
mogelijk trainingsmogelijkheden te creëren en aan zoveel mogelijk zwemwedstrijden mee te doen , 
waarbij getracht is om elke zwemmer binnen de vereniging wedstrijden op zijn/haar niveau te laten 
zwemmen. 
 
Trainingen/trainers 
 
De trainingen zijn tijdens de verslagperiode verzorgd door de hoofdtrainers Walter Rolloos en 
Simon Hofstede. Naast de twee hoofdtrainers staan er langs de badrand een aantal, al dan niet 
gediplomeerde, vrijwillige trainers die meehelpen de trainingen te verzorgen. Dit zijn Joke Both, Ina 
van Beusekom, Jacqueline Rolloos, Heidi Kommers, Geerdien Meerwaldt, Jolanda Slagmolen en 
Aad Steenbergen. 
  
Ook deze periode liet de beperking in trainingswater op maandag- en donderdagavond zich nog 
steeds gelden. De banen zijn soms net even te vol om effectief te kunnen trainen. In het afgelopen 
jaar is er badwater bijgekomen, te weten de vrijdagavond. Dit geeft meer lucht. 
 
Sportieve prestaties 
 
In de landelijke verenigingszwemcompetitie hebben we ons kunnen handhaven in de A-klasse.  
Verder deden we mee aan diverse wedstrijden zoals de meerkampen, C-klasse, het Lange Afstand 
Circuit, de Speedo wedstrijden, de Kringkampioenschappen, de Zuid-Hollandse 
Kampioenschappen, de Meerkringen Kampioenschappen, de open limietwedstrijden en de NEK. 
 
Dit seizoen werden onze clubkampioenschappen weer in twee delen in het Polderbad gehouden. 
Verder werd er weer traditioneel afgereisd naar Bückeburg in Duitsland voor een succesvol 
zwemtoernooi in het plaatselijke buitenbad. De organisatie lag in handen van de trainers en een 
aantal ouders. 
 
Dit seizoen werd voor de vierde keer de IJsselcup georganiseerd, op 30 oktober 2010 in het 
Polderbad gehouden. Ook dit maal was SGS Bückeburg vertegenwoordigd. 
 
 
Samenstelling zwemcommissie 
 
Op 1 juli 2010 bestond de zwemcommissie uit de volgende leden: 
 
Leo van Oosten                                        wedstrijdsecretariaat 
Jolanda Slagmolen                                   wedstrijden opstellen 
Mia Boereboom                                        contactpersoon pers, coördinatie jury en ploegleiding 
Heidi Kommers                                         verzorgen medailles, certificaten  
                                                                  clubrecords en verder voorkomende taken 
Petra de Groot                                          afmeldpunt wedstrijden 
Geerdien Meerwaldt                                  coördinator master- en limietwedstrijden                                           
Michel van Berkel                                      coordinatie vrijwilligers 
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Jolanda Slagmolen verzorgde in overleg met de hoofdtrainer(s) o.a. de organisatie van de 
wedstrijden en het opstellen van de uitnodigingen hiervan. 
 
De distributie van de uitnodigingen geschiedt via de nieuwsbrief welke wordt verzorgd door Nicoline 
Koedoot. 
 
Leo van Oosten beheerde het wedstrijdsecretariaat. Alle wedstrijden en informatie van en naar 
andere verenigingen, kring Gouwe-Rijnstreek en de KNZB lopen via het secretariaat. 
 
Rien de Klerk was contactpersoon voor de thuiswedstrijden.  
 
Heidi Kommers was verantwoordelijk voor de medailles, certificaten clubrecords, de LAC-telling en 
vele andere voorkomende taken o.a. het verzorgen en leiden van de vergaderingen. 
 
Door Mia Boereboom werden wekelijks berichten over de zwemprestaties gezonden aan de 
kranten. 
 
Michel van Berkel verzorgde dit seizoen de coördinatie van de juryleden en de ploegleiding. Hij 
zorgde ook voor de werving van nieuwe vrijwilligers. 
   
De functie van voorzitter is nog steeds vacant. De bestuursvergaderingen werden daarom 
bijgewoond door Jolanda Slagmolen en Heidi Kommers. 
 
Iris Barendregt was namens het bestuur aanwezig bij de vergaderingen en heeft voor ons 
genotuleerd. 
 
Halverwege dit seizoen zijn Marike Koelé en Joyce Houweling toegetreden tot de zwemcommissie. 
Marike voorlopig als algemeen lid, en Joyce heeft in maart het afmeldpunt overgenomen van Petra 
de Groot. 
 
Op uitnodiging/verzoek van de zwemcommissie woonden de trainers Walter Rolloos en Simon 
Hofstede de 4- tot 6-wekelijkse vergadering bij en verzorgden voor de zwemcommissie de 
baanindelingen. 
 
Werkdruk 
 
De werkdruk binnen de zwemcommissie is constant zeer hoog. Door het grote aantal wedstrijden 
en de groei van het aantal zwemleden zijn de werkzaamheden binnen de zwemcommissie sterk 
toegenomen. De zwemcommissie heeft daarom dringend behoefte aan uitbreiding van vrijwilligers 
bij wedstrijden maar ook binnen de commissie zelf. Hierbij denken wij aan een contactpersoon naar 
het Polderbad, een secretaris en natuurlijk een voorzitter. 
 
Tot slot 
 
De zwemcommissie draait op vrijwilligers. Dit betekent dat alle werkzaamheden in de vrije tijd 
worden uitgevoerd. Ondanks de soms sterk toenemende druk is het erg leuk om te doen. Zonder de 
inzet van alle vrijwilligers kan de vereniging niet bestaan en kan er niet meer gezwommen worden. 
De zwemcommissie wil daarom haar eigen leden plus alle andere mensen die geholpen hebben 
ontzettend bedanken. 
 
Namens de zwemcommissie Heidi Kommers 
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Jaarverslag sponsor- en communicatiecommissie 
 
Personele bezetting 
 
De personele bezetting is in december 2011 als volgt: 
 
Website Leo van Oosten/Rien de Klerk 
Redactie Waterspetters Ina van Beusekom/Jacqueline Rolloos  
Sponsoren en communicatie  Vacant 
Contact met Polderbad Cock Vroegop 
Contact met pers Zwemafdeling: Marike Koele 

Poloafdeling: Erik van Leeuwen 
 

Contract Van Vliet 
 
Van Vliet Automobielbedrijven had in 2011 aangegeven het sponsorcontract met onze vereniging 
niet te verlengen. Het contract liep eind augustus 2011 af. De sponsor- en 
communicatiecommissie heeft toch nog een opening gevonden om het contract nog voor twee 
jaar te verlengen. Hiervoor zijn wij Van Vliet uiteraard dankbaar.  Het einde van deze bijzondere 
sponsoring komt nu echt in zicht. In augustus 2013 wordt de overeenkomst definitief beëindigd. 
  
De commissie zoekt nog steeds naar nieuwe sponsoren. Aan het eind van het jaar 2011 zijn er met 
de Rabobank besprekingen geweest. Dit heeft geresulteerd dat de Rabobank van februari 2012 de 
vereniging voor 3 jaar gaat sponsoren. Bij deze sponsoring is een vast bedrag per jaar 
afgesproken, maar ook een variabel deel. In dit variabele deel is afgesproken dat de vereniging 
een extra bedrag ontvangt indien een nieuwe klant zich via Barracuda meldt bij de Rabobank of 
wanneer een bestaande klant een nieuw product afsluit bij de Rabobank. Dit betekent dus, dat 
we moeten stimuleren dat mensen klant worden bij de Rabobank en dat deze klanten zich melden 
bij de Rabobank via onze website of wanneer ze bij de Rabobank zijn dit melden dat zij via onze 
vereniging komen.  
 
Waterspetters 
 
Ook in 2011  vormden Ina van Beusekom en Jacqueline Rolloos de redactie van de Waterspetters.  
De aangeleverde copy was ook dit jaar lang niet altijd voldoende om het blad te vullen.  
 
Het drukwerk van de Waterspetters is in 2011 gesponsord. 
 
Clubblad wordt ook nog steeds voorzien van informatie over waterpolo via Kevin Neleman.   
 
Internetsite 
 
Tot de zomer 2011 hebben Merel Barendregt en Giulia Rolloos  het zwemdeel van de website 
onderhouden. Vanaf de zomer heeft Leo van Oosten deze taak op zich genomen. Dit deel van de 
website was daardoor in 2011 altijd up to date.  
Het waterpolo deel van de website wordt niet meer bijgehouden en linkt direct door naar de 
website van Niemo.  
 
Presentatiegids 
 
Er wordt nog gewerkt aan de presentatiegids. De commissie werkt deze verder uit en past deze, 
na overleg met de andere commissies, waar nodig aan. In de gids staan de activiteiten van de 
vereniging plus een overzicht van diverse sponsorpakketten. 
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Communicatie Polderbad 
 
Met regelmaat is er het afgelopen seizoen overleg geweest met het Polderbad. Voor beide 
partijen zijn deze gesprekken naar tevredenheid verlopen.   
 
Evenementen Zwem- en Waterpolo 
 
In 2011 is er één evenement georganiseerd. Zo werd er voor de vijfde maal de NVO Verzekeringen 
/ IJsselcup georganiseerd.  
 
Kerstattentie voor vrijwilligers 
 
Vrijwilligers hebben rond de kerstattentie  –zijnde een  fles wijn- aangeboden gekregen. Dit werd 
door de vrijwilligers gewaardeerd. 
 
Tot slot 
 
2012 wordt wederom een belangrijk jaar voor de sponsor- en communicatiecommissie. Het vinden 
van nieuwe sponsoren heeft de hoogste prioriteit. De commissie werkt hier zelf aan, maar doet 
hierbij ook een beroep op alle leden. Weet je een bedrijf dat mogelijk geïnteresseerd is in 
sponsoring? Neem dan contact op met de commissie.  
In het jaar 2012 is Marike Koelé ook actief geworden voor de commissie en heeft als doelstelling 
om een sponsorplan op te zetten. Hierbij heeft ze ook ondersteuning nodig. Tevens zijn er 
mensen nodig die op basis van het sponsorplan bedrijven bezoeken of er voor kunnen zorgen dat 
er ingangen bij bedrijven komen om in gesprek te komen voor sponsoring. Wij roepen dan ook 
iedereen op om zich bij de commissie te melden.  
 
Namens de sponsor- en communicatiecommissie 
 
 

 



Jaarverslag 2011 
Zwem- en Waterpolovereniging Van Vliet-Barracuda 

___ 
11 

Overige vorderingen Voorziening

R/c NieMo 2.625 26 Jubileum 50 jarig bestaan 1.000 1.000

R/c KNZB 36 0 Vrijwilligersfeest 1.500 1.500

Nog te ontvangen bedragen 2.500 0 2.500 2.500

Nog te ontvangen rente 1.075 1.271

6.236 1.297 Kortlopende schulden

Crediteuren 8.985 16.226

Liquidemiddelen R/C Buckenburg 3.966 2.509

R/C Waterpolotoernooi 3.668 3.668

Postbank N.V. 13.819 16.934 R/C IJsselcup 1.674 2.003

Rabobank N.V. 23.811 39.896 R/C Zwem vierdaagse 5.477 5.477

Kasgeld 243 55 R/C Kring gouwe Rijnstreek 13 394

37.873 56.885 R/c KNZB 0 35

R/C Pinksterkamp 496 496

R/c Feestcommissie NieMo 72 72

Nog te betalen kosten 6.745 6.547

Afdracht KNZB 7.990 8.862

Vooruit  ontvangen bedragen 0 5.667

39.086 51.956

44.348 58.182 44.348 58.182

Toelichting 2011

Jubileum 50 jarig bestaan 

Besloten is om jaarlijks een bedrag voor het 50 jarig bestaan te reserven. Dit betreft een bedrag van EUR 1.000 per jaar. 

Gezien het resultaat heeft er geen reservering plaatsgevonden in het jaar 2011. Anders had het saldo EUR 2.000,- geweest.

Vrijwilligersfeest

Activiteiten commissies

Pinksterkamp Heeft in het jaar 2011 niet plaatsgevonden, hierdoor geen mutaties in de verplichting.

Feest commissie Niemo Hebben in het jaar 2011 geen activiteiten plaatsgevonden.

Bedrijven waterpolotoernooi Hebben in het jaar 2011 geen activiteiten plaatsgevonden.

2011 2010

Zwemvierdaagse

Stand 1 jan 5.477 4.336

Inschrijfgelden minus kosten 973 1.141

Betaling kosten afd. Zwemmen 973

Saldo 31 december 5.477 5.477

De activiteiten commissies zijn zelf verantwoordelijk voor een sluitende begroting en resultaat van hun activiteiten. Dit betreft de volgende activiteiten: 

Omdat de vereniging niet zonder vrijwilligers kan, heeft het bestuur besloten om deze aan het einde van het seizoen te bedanken via een bijeenkomst 

met wat te eten en te drinken. Hiervoor is dit bedrag gereserveerd.
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WINST & VERLIESREKENING 2011 VAN ZWEM- EN POLOVERENIGING VAN VLIET BARRACUDA 

  

Winst- en verliesrekening  2011  Begroting 2011   2010 

in euro's          

          

Opbrengsten  111.819   113.750    113.431 

          

Administratie kosten 1.254   3.400    6.484  

Algemene kosten 96.603   98.000    92.795  

Kosten polo afdeling 5.885   6.900    5.849  

Kosten zwem afdeling 10.802   9.000    9.693  

Kosten clubblad -750   0    -725  

  -113.794   -117.300    -114.096 

  -1.975   -3.550    -665 

          

Financiering          

Financiële baten 1.260   1.100    1.271  

Financiële lasten -249   -200    -213  

  1.011   900    1.058 

Resultaat  -964   -2.650    393 

          

*) Opbrengsten van de aparte commissies voor het jaarlijkse zwemkamp en de organisatie van de Ijsselcup, zijn niet in de 

cijfers opgenomen. De commissies zijn zelf verantwoordelijk om de activiteiten budget neutraal te laten verlopen.  

          

Opbrengsten          

     Contributie 54.159   56.500    55.410  

     Startvergunning opbr. 5.066   5.000    5.474  

     Subsidie Gemeente 44.000   44.000    44.000  

     Diverse opbrengsten 427   250    714  

    Sponsors 8.167   8.000    7.833  

Totaal opbrengsten  111.819   113.750    113.431 

          

Het sponsor bedrag is hoger doordat het contract met Van Vliet voor twee jaar is verlengd en dat er een sponsor is geweest 

welke eenmalig een bedrag voor een seizoen heeft gesponsord. 

          

Administratie          

     Kantoorbenodigdheden 318   250    315  

     Porti en verzendkosten 198   250    47  

     Contrib. en abonnementen 455   500    345  

     Verzekering algemeen 127   150    124  

     Kleding en materialen 0   1.250    2.990  

     Reservering jubileum  0   0    990  

     EHBO 0   0    172  

     Diverse 0   250    0  

     Representatiekosten 156   750    1.501  

Administratie totaal  1.254   3.400    6.484 
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In het jaar 2011 is er geen kleding aangeschaft. In het jaar 2010 is hiervoor wel een reservering opgenomen. Hierdoor geen 

kosten terwijl dit wel in de begroting was opgenomen en was de reservering van vorig jaar een kostenpost voor de 

vereniging. 

          

          

Algemeen          

     Contributie KNZB 7.379   9.000    8.211  

     Contributie Kring 591   750    1.290  

    Badhuur 88.633   88.000    83.396  

    Dubieuze debiteuren 0   250    -102  

Algemeen totaal  96.603   98.000    92.795 

          

Poloafdeling          

     Polo-Trainerskosten 3.200   3.000    3.000  

     Polo-Inschrijving kosten 

wedstrijden 1.206   1.900    1.171  

     Polo-Cursus officials 548   600    124  

     Polo-Overige boetes 299   200    85  

     Polo aanschaf materialen 281   450    1.104  

     Polo-Overige kosten 351   750    365  

Poloafdeling totaal  5.885   6.900    5.849 

          

Zwemafdeling          

     Zwem-Trainerskosten  4.500   4.000    4.500  

     Zwem-Cursus officials 175   0    140  

     Zwem-Prijzen en bekers 944   1.000    743  

     Zwem-Inschrijvings kosten 

wedstrijd 3.501   2.500    3.512  

     Zwem-Consumpties  171   300    113  

     Zwem-Boetes -103   200    65  

     Zwem-EHBO 1.745   0    0  

     Zwem-Overige kosten -131   1.000    620  

Zwemafdeling totaal  10.802   9.000    9.693 
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Ijsselcup          

Opbrengsten          

Sponsor 1.725         

Opbrengsten startgeld 1.177         

Eetgeld 180         

Entrée 157         

Totaal opbrengsten  3.239        

          

Kosten          

Badwater 702         

Prijzengeld 927         

Shirts/aandenken e.d. 1.285         

Muziek 100         

Consumpties 50         

Kantine 456         

Overig 48         

Totaal kosten  3.568        

          

Resultaat  -329        

          

Buckenburg          

Opbrengsten          

Inleggelden 4.050         

Subsidie 2.010         

Sponsor 500         

  6.560        

          

Kosten          

Transport 2.058         

Huur tenten 218         

Startgeld 200         

Eten 1.213         

Diversen 1.414         

  5.103        

          

Resultaat  1.457        

           

 


