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____________________________ 
1. ORGANISATIE 
____________________________________ 
1.1.  Bestuur van de vereniging 
 Het Algemeen Bestuur was op 1 juni 2005 als volgt samengesteld: 
 Algemeen voorzitter  dhr. H. Ledegang 
 Algemeen secretaris dhr. P.H. Verploegh 
 Algemeen penningmeester dhr. R. Breed 
 Commissaris algemene zaken dhr. E. Asselman 
 vz. Badminton dhr. J.T.M. Tabeling 
 vz. Basketbal dhr. R. v. Boeghem 
 vz. Boksen vacature 
 vz. Elementair Zwemmen dhr. H.G. Wijnants 
 vz. Handboogsport dhr. S. Hogervorst 
 vz. Judo mevr. J.J. Gatowinas-Blomberg 
 vz. Niet actieve sporters dhr. A.W.Q. Mensink 
 vz. Schermen dhr. R. Tegel 
 vz. Tennis dhr. T. el Azzouzi 
 vz. Veldvoetbal dhr. A. d. Putter 
 vz. Volleybal mevr. J. v. Griensven 
 vz. Wedstrijdzwemmen mevr. R. Bakker-Jonkman 
 vz. Zaalvoetbal dhr. H. v.d. Berg 
 
1.2. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 juni 2005 vonden de volgende bestuursmutaties plaats: 

a. Periodiek aftredend en herkiesbaar de voorzitter Badminton, Dhr. H. Tabeling; 
b. Periodiek aftredend en herkiesbaar de voorzitter Handboogsport, Dhr. S. Hogervorst; 
c. Periodiek aftredend en herkiesbaar de voorzitter Veldvoetbal, Dhr. A. de Putter; 

De bovenstaande drie heren werden herkozen in hun functie. 
d. Tussentijds afgetreden voorzitter Schermen, Dhr. R. Tegel en de voorzitter Volleybal, Mevr. J. v. 

Griensven. Door enkelvoudige kandidaatstelling worden respectievelijk Dhr. W.A. Barten en Dhr. 
R. Meijering in deze functies gekozen. 

e. Aftredend de voorzitter Futsal, Dhr. H. v.d. Berg, de voorzitter Judo, Mevr. J.J. Gatowinas-
Blomberg en de voorzitter Tennis, Dhr. T. el Azzouzi. Door enkelvoudige kandidaatstelling 
worden respectievelijk Dhr. H. Ledegang, Mevr. A.J. Gatowinas en Dhr. A. Snip in deze functies 
gekozen. 

f. Aftredend en niet herkiesbaar de Algemeen Voorzitter, Dhr. H. Ledegang. De vergadering stemt 
unaniem in met de verkiezing van Mevr. J.J. Gatowinas-Blomberg in deze functie. 

 
1.3 Als gevolg van de door de algemene vergadering goedgekeurde vernieuwde bestuursstructuur wordt 

ook het nieuwe bestuur gekozen. De vergadering stemt in met de kandidatuur van de navolgende 
leden: 

 De heren P.H. Verploegh; Dhr. R. Breed; Dhr. E. Asselman; Dhr. G. Kaper; Dhr. E.J.H. v.d. Toorn en 
Dhr. T. el Azzouzi. Op de bijzondere ledenvergadering van 29 december 2005 wordt Dhr. A.H.M. 
Sewalt ook als bestuurslid gekozen. 
 

1.4 Mede gezien bovenstaande bestaat het bestuur van de vereniging per 1 juni 2006 uit: 
Voorzitter Mevr. J.J. Gatowinas-Blomberg 
Secretaris en vice-voorzitter Dhr. P.H. Verploegh 
Penningmeester Dhr. R. Breed 
Commissaris financiën Dhr. G. Kaper 
Commissaris sportzaken   Dhr. E. Asselman 
Commissaris sportzaken   Dhr. A.H.M. Sewalt  
Commissaris beheer Dhr. E.J.H. v.d. Toorn 
Commissaris algemene zaken/PR Dhr. T. el Azzouzi 
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1.5 De voorzitters van de verschillende afdelingen op 1 juni 2006 zijn: 
 vz. Badminton dhr. J.T.M. Tabeling 
 vz. Basketbal dhr. R. v. Boeghem 
 vz. Boksen dhr. C. Landvreugd 
 vz. Elementair Zwemmen dhr. H.G. Wijnants 
 vz. Handboogsport dhr. S. Hogervorst 
 vz. Judo mevr. A.J. Gatowinas 
 vz. Niet actieve sporters dhr. A.W.Q. Mensink 
 vz. Schermen dhr. T. Barten 
 vz. Tennis a.i. mevr. E.G. Rietkerk 
 vz. Veldvoetbal dhr. A. d. Putter 
 vz. Volleybal dhr. R. Meijering 
 vz. Wedstrijdzwemmen mevr. R. Bakker-Jonkman 
 vz. Zaalvoetbal dhr. H. Ledegang 
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____________________________________________________ 
2. ERELEDEN EN SPELDDRAGERS 
____________________ 
2.1. Erefunctionaris 
 Drs. G.J. van den Bosch (erevoorzitter) 
___________________________ 
2.2. Ereleden met oorkonde 
 Dhr. H.G. Wijnants en Dhr. H.J.G. Frenken 
____________________________________ 
2.3. Gouden speld - c.q. broche dragers 
 Mevrouw : J. Swartz - Hessink 
 
 De heren: G.M. van den Aakster, R.J.G. Bas, J.C.H. Bol, Drs. G.J. van den Bosch, J. van Beckhoven, 

H.F. Bramay (Duitsland), G.A. van Campen, G.H. van Dijkum, H.J.G. Frenken, C. Heuvel, F. Keyzer, 
W. Koomen, H. Ledegang, G. Maat (Duitsland), A.W.Q. Mensink, H.W. Ridder, A.J. Romijn, G.J. 
Tabeling, J.A. Uhl, H.G. Wijnants. 

 
 Op grond van zijn verdiensten voor de M.S.V. Zeemacht en met name de laatste jaren als algemeen 

voorzitter van de vereniging, werd de gouden speld uitgereikt aan dhr. H. Ledegang. 
_____________________________________ 
2.4. Zilveren speld - c.q. broche dragers 
 De dames: P. de Harder, R.M. van Beckhoven - Murer, W.J. de Boer - de Weerdt, M. van Campen - 

Koning, R. van Dijkum, B. van Enk - Uhl, G.B. van de Eijk - Lambrechts, J.J. Gatowinas - Blomberg, 
G.A. Gerreman - Verschoor, J. Heuvel - Bakker, J. Lambers - Strang, M. van der Meer - Vis, J.E.M. 
Riethoff - Beumer, E.G. Rietkerk - Uhl, J.C. van Twuyver - Beusekom en A.W. Woutering - 
Nedermeijer 

 
 De heren: W. van Aken, E. Asselman, C. Angevare †, P. Bekkers, J.A. Boer, M.J. Clement, R. de 

Greeuw, E. Hamerslag, M. Heijkoop, J. Hoekstra, R.J. Hoekstra, H. Hofkamp, G. Kaper, J. Kooy, M.S. 
de Korver, J.P.G. Kremer, D.A. Leenders, R. Meijers, L.J. Nietveld, C. Peeks, P. Raven, T. Rietkerk, 
G.H. van Roon, C. Schutte, C.H. Smit, C.F. van Tol, J. van Tongeren, G.R.C. Verhalle, P.H. Verploegh, 
H.W. de Vos, J.T.M. Tabeling, A. Verblauw en W.T. v.d. Vuurst. 

 
______________________________ 
2.5. Wisselbeker van verdienste 
 De wisselbeker van verdienste ging dit jaar naar dhr. A. de Klerk. Hij is coach van het eerste 

zaalvoetbalteam en heeft dit team voor het derde achtereenvolgende jaar naar een kampioenschap geleid. 
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_________________________________ 
3. VERGADERINGEN 
 
 Op 22 juni 2005 werd een Algemene Ledenvergadering gehouden en op 29 december 2005 werd een 

Bijzondere Ledenvergadering gehouden. 
 
 Het Bestuur vergaderde het afgelopen verenigingsjaar op de maandagavond. Ook afdelingsvoorzitters 

kunnen tijdens deze vergaderingen overleggen met het bestuur.  
 
Op 10 november 2005 en 15 maart 2006 heeft een overleg met de afdelingsvoorzitters plaatsgevonden. 

 
De Commissie van Beheer vergaderde elke laatste donderdag van de maand. Deze commissie is per 1 
maart 2006 opgeheven. Functionarissen die deel uitmaakten van deze commissie zullen regelmatig 
worden uitgenodigd in de vergaderingen van het bestuur om met hen te overleggen over de gang van 
zaken binnen hun verantwoordelijkheid. 

 
 Ook werden door vertegenwoordigers van verschillende afdelingen vergaderingen bijgewoond van hun 

districten/rayons en nationale bonden. 
 
 Vertegenwoordigers van het bestuur woonden diverse vergaderingen en bijeenkomsten bij van bijv.: 

Sportfederatie, gemeentelijke bijeenkomsten, recepties, etc. 
 
__________________________________________ 
4. AFDELINGSVERSLAGEN 
________________________ 
4.1. Afdeling Badminton 

 
Samenstelling bestuur 
Voorzitter: J.T.M. Tabeling 
Secretaris: T. Post 
Competitieleider: M.J. Molenaar 
Jeugdvertegenwoordiger: vacant 
Vertegenwoordiger aangepaste sporters: A.C. Hollaar 
 
Op de afdelingsjaarvergadering van 16 juni 2005 waren periodiek aftredend en niet herkiesbaar Nellie 
Knol en Ron Meijers. De functie van vice-voorzitter zal vooralsnog niet opgevuld worden. In 
voorkomende gevallen neemt Ton Post de voorzittersfunctie waar. Voor de functie van 
jeugdvertegenwoordiger zal naar een opvolger gezocht worden. De eveneens periodiek aftredende 
Hans Tabeling werd herkozen voor een nieuwe periode van vier jaar.  
 
Aan de competitie werd met 6 senioren- en 4 jeugdteams deelgenomen, één jeugdteam meer dan vorig 
seizoen. De resultaten waren een stuk beter dan vorig seizoen. Zeemacht 1 promoveerde binnen één 
seizoen weer van de regionale hoofdklasse naar de landelijke vierde divisie. Verantwoordelijk voor 
deze promotie waren Ellen Rieuwers, Manon van Lienen, Sander Wezelman en Marco de Boer. Ook 
Zeemacht 4 keerde binnen het jaar weer terug naar de regionale tweede klasse door kampioen te 
worden in de derde klasse. Els Roos, Nellie Knol, Hans Tabeling, Ton Post en Jeroen Zadora waren 
de spelers van het kampioensteam. Alsof dat nog niet genoeg was lukte het de eerste drie spelers en 
invaller Lucas Meijers zelfs om in Almere algemeen kampioen van de derde klasse te worden.  
 
Bij de aangepaste sporters vielen Carol de Meijer en Ton Hollaar als vanouds weer in de prijzen. 
Enkele vermeldenswaardige prestaties waren de titels voor Carol bij het Nederlands Kampioenschap 
in het enkelspel en vrouwendubbelspel en Ton in het mannendubbelspel. Daarnaast werd Carol 
drievoudig wereldkampioen tijdens het WK in Taiwan en pakte Ton daar een zilveren medaille in het 
dubbelspel en het gemengd dubbelspel. Alle kampioenen van harte gefeliciteerd met deze mooie 
prestaties!!! 
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Naast het 4e NBS toernooi voor aangepaste sporters, de clubkampioenschappen en het Ouder-Kind 
toernooi organiseerde de afdeling voor de 29e keer het nationale Junior Master toernooi. Daarnaast 
werd voor de eerste keer een reünietoernooi en een mix-rolstoelbadmintontoernooi gehouden.   
 
Tijdens de Paasdagen vond de jaarlijkse jeugduitwisseling met het Deense Brøndby Strand plaats. De 
ontmoeting in Den Helder leverde een 23-14 overwinning op en bracht de stand na 12 ontmoetingen 
weer in evenwicht. 
 
In de maand oktober werd er opnieuw deelgenomen aan de Grote Club-actie. In totaal werden er door 
de afdeling 159 loten verkocht. Eveneens in deze maand kregen kinderen van het basisonderwijs in 
het kader van de sportpas een viertal keren de gelegenheid kennis te maken met de badmintonsport.   
 
Het communicatiemiddel tussen de afdeling en haar leden “De Lobdrop” leverde in zijn 31e jaargang 
een 5-tal edities op. Ook aan de website werd weer de nodige arbeid verricht. 
 
Door onvoldoende belangstelling van onze leden enerzijds en groei van een andere afdeling 
anderzijds zagen we ons genoodzaakt om een uur op de dinsdagavond in te leveren. 
 
De training van de senioren en de competitiejeugd werd dit jaar verzorgd door Ron Meijers. Ook 
Marcel Molenaar was opnieuw veelvuldig betrokken bij deze jeugd. Daarnaast was hij tevens 
verantwoordelijk voor de begeleiding van de overige jeugd, daarbij op de dinsdagmiddag geassisteerd 
door Wytske Schram. 
Voor de training van de aangepaste sporters kon Wilbert v/d Berg zich maar een aantal keren 
vrijmaken. Gelukkig was Herman de Boer opnieuw bereid de aangepaste sporters de nodige aandacht 
te geven. 
 
Op 22 maart werden we opgeschrikt door het overlijden van Bob Lamslag. Bob heeft zich altijd 
belangeloos voor de afdeling ingezet, met name voor de jeugd in de periode 1992 t/m 2003. Wij 
zullen hem altijd in onze gedachten houden. 
 
Tenslotte maak ik hierbij van de gelegenheid gebruik om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet 
en hoop, mede namens de andere bestuursleden, ook in het nieuwe seizoen weer een beroep op jullie 
te mogen doen. 
 

 J.T.M. Tabeling
 Vz. afd. Badminton 
_______________________ 
4.2. Afdeling Basketbal 
 

Als eerste wil ik even melden dat wij mevrouw Van de Eijk van harte willen bedanken voor haar 
inzet. Zij heeft jarenlang voor deze afdeling gezorgd samen met haar dochters. Helaas stopt mevrouw 
Van de Eijk met haar werkzaamheden. 
Van ons allen: bedankt!!! 
 
Het afgelopen jaar is bijzonder zwaar geweest voor de afdeling Basketball. 
Het damesteam ging voor het eerst in het rayon spelen na diverse malen kampioen in het district te 
zijn geweest. Dit is het team zwaar gevallen. Ook hadden de dames problemen met het invullen van 
de scheidsrechters. Dit heeft Simone Laan voor het team opgevangen. Hier zijn we haar ook erg 
dankbaar voor. 
 
Het eerste herenteam had afgelopen seizoen ook een zwaar jaar. De eerste wedstrijd werd nog 
gewonnen, maar daarna ging het een tijdlang bergafwaarts. Dit kwam mede door het wegvallen van 
spelers door blessures en werk. Het team heeft de laatste seizoenshelft alles gegeven om in het eerste 
rayon te blijven en dat is ook gelukt. 
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Het tweede herenteam heeft door personele problemen een zwaar jaar gehad. Van het tweede rayon 
naar district heeft dit team geen goed gedaan. Het team heeft meer dan de helft van de wedstrijden met 
5 man gespeeld. Het tweede herenteam stopt dan ook met basketballen. 
 
Het derde herenteam heeft zoals altijd hun eigen kijk op de competitie. Zij spelen dan ook altijd met 
veel plezier hun wedstrijden.  
 
Verder wens ik iedereen een prettige vakantie en tot volgend jaar. 
 

 R. van Boeghem
 Vz. afd. Basketball 
_____________________ 
4.3. Afdeling Boksen 

 
Het nieuwe bestuur van de afdeling boksen kijkt naar omstandigheden tevreden terug op het afgelopen 
seizoen. Na het verlies van Jan Zoon, kunnen wij toch melden dat: 
• De neergang in trainingsopkomst die afgelopen seizoen waar te nemen viel is stopgezet; 
• Er een groepje trouwe leden is, dat elkaar stimuleert op de training; 
• De trainingsopbouw door Jan Kikkert met assistentie van Frits Dekkers gevarieerder van opzet 

gemaakt is; 
• Het bestuur goed met elkaar samenwerkt. 
 
De vrijdag is echt een jeugdavond geworden met regelmatig vijf boksers onder de 12 jaar. Er zijn ook 
avonden geweest dat we zes dames mochten begroeten. Opvallend is dat we geen actieve allochtone 
leden hebben, in tegenstelling tot de andere verenigingen in het land.  
 
Het is ons nog niet is gelukt het grote verloop een halt toe te roepen. Verder heeft Zeemacht al twee 
jaar geen wedstrijdboksers. Het eerste punt lijkt ook het geval bij andere boksverenigingen, maar het 
tweede punt is moeilijk te accepteren voor onze club.  
 
Een van de wensen is om jaarlijks een regionaal toernooi te organiseren in Den Helder, maar daarvoor 
is het uiteraard wenselijk dat we eigen wedstrijdboksers hebben. Naast de externe en interne promotie, 
wordt dit een onderwerp wat komend seizoen extra aandacht gaat krijgen. 
 

 C. Landvreugd
 Vz. afd. Boksen 
_________________________________ 
4.4. Afdeling Elementair Zwemmen 

 
Het aantal leerlingen is momenteel hoog, ruim boven de 450. Ook de wachtlijst is met + 160 kinderen 
aan de hoge kant. In maart is op de zaterdag van 09.00-10.00 één uur extra ingehuurd in het 
instructiebad om de wachtlijst te verminderen. Het vrij zwemmen op de dinsdagavond van 20.00-
21.00 uur is constant.  
Er is in deze periode driemaal voor de diverse diploma’s gezwommen. De resultaten hiervan zijn: 
 
A diploma   233 
B diploma   225 
C diploma   85 
Zwemvaardigheid 1  40 
Zwemvaardigheid 2  29 
Zwemvaardigheid 3  19 
 
Mijn dank en waardering gaan uit naar de lesgevenden voor hun inzet. 

 
 H.G. Wijnants
 Vz. afd. Elementair Zwemmen 
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____________________ 
4.5. Afdeling Futsal 

 
De Afdeling Futsal ging dit seizoen in met de volgende bestuurssamenstelling: 
Rick Ledegang, nieuw in het bestuur, als voorzitter vertegenwoordiger van Zeemacht bij alle HZVO 
en KNVB vergaderingen. Verantwoordelijk voor alle KNVB gelieerde zaken van de afdeling Futsal. 
Joop Rozeboom, eveneens nieuw, vice-voorzitter, plaatsvervanger van Rick en tevens 
verantwoordelijk voor de PR en sponsorwerving van de afdeling Futsal. 
Marlou Grippeling, het 3e nieuwe bestuurslid, secretaresse, verantwoordelijk voor de in- en uitgaande 
post, boetes en strafzaken. 
Piet Raven, wedstrijdsecretaris voor Heren 2 t/m 10, verantwoordelijk voor de ledenadministratie. 
Wilma Bruin, verantwoordelijk voor alle zaken rond Dames 1, 2 en 3. 
Martijn de Boer, algemeen bestuurslid, verantwoordelijk voor alle randzaken en het bijhouden van de 
website. 
 
Sportief gezien is het een jaar geweest met ups en downs. Het absolute sportieve hoogtepunt was 
natuurlijk het 4e opeenvolgende kampioenschap van ons vlaggenschip. De mannen van succescoach 
Arjan de Klerk hebben hiermee een bijna unieke prestatie geleverd in de geschiedenis van het futsal in 
Noord-Holland en zij kunnen zich nu gaan bewijzen in de eredivisie. 
 
Verder is ons 1e damesteam op het moment van schrijven nog in een verwoed gevecht om het 
kampioenschap verwikkeld met Old Stars 4, maar ook in het geval dat zij de titel niet veroveren, 
willen de dames hogerop. 
Dames 2 en 3 presteren ook goed tot zeer goed. Dames 2 staat op een zeer knappe derde plaats en zit, 
evenals Dames 1, nog in de kwartfinale van de beker. Dames 3 had te maken met blessures en 
zwangerschappen, maar is niettemin een zeer solide middenmoter in hun klasse. 
 
Bij de heren kenden wij wat problemen. Nog voor de competitie begonnen was moesten wij Heren 3 
al terugtrekken vanwege een gebrek aan spelers. Helaas waren wij halverwege het seizoen 
genoodzaakt om vanwege dezelfde reden ook Heren 4 uit de competitie te nemen. 
De overige herenteams presteerden met wisselend succes. Heren 2, blies als vanouds geducht zijn 
potje mee, Heren 5 deed ook lang in de top mee, Heren 6 en 7 waren solide middenmoters in hun 
klasse. Bij de zaterdagteams was het ook niet allemaal rozengeur en maneschijn. Blessures, varende 
plaatsingen en opzeggingen zorgden voor een bijna voortdurend gebrek aan manschappen. Sportief 
gezien deed het 8e goed mee, het 9e aardig mee en deed het 10e (slechts 2 overwinningen!) eigenlijk 
helemaal niet mee. 
 
Op bestuurlijk gebied marcheerden de zaken aardig. Het kan natuurlijk altijd nog beter, maar met de 
komst van Rick Ledegang, Joop Rozeboom en Marlou Grippeling werd er zowel ervaring als jeugdig 
elan aan het bestuur toegevoegd en dat is toch te merken geweest. 
De boetes zijn redelijk binnen de perken gebleven en strafzaken zijn niet aan de orde geweest. De 
website functioneerde ook beter als vorig jaar en het weblog van de dames (met dank aan Natascha 
Bais, keepster van Dames 1 en  het brein achter dit log) was zelfs bij andere verenigingen en complete 
buitenstaanders heel populair. 
 
Ook het Nieuwjaarstoernooi was weer bijzonder geslaagd. Het kende met Zvv Groenoord, DVO en 
Flying Petrels en de Helderse inbreng van TZV, Zeemacht, Old Stars, Pellor en het sterk debuterende 
VVV’58 een bijzonder sterk deelnemersveld. Dat leverde ook spectaculaire wedstrijden op en 
uiteindelijk een sterke winnaar in TZV. 
 
De bestuurssamenstelling zal aankomend seizoen nagenoeg hetzelfde blijven, zodat wij voort kunnen 
bouwen op een, toch al redelijk, solide fundament. Natuurlijk zijn er ook plannen voor het aankomend 
seizoen gemaakt. Ons vlaggenschip gaat naar de eredivisie dus daar komen ook in de organisatie wat 
taken bij. Ook ons 1e damesteam gaat naar de KNVB en ook voor hen zullen er zaken geregeld 
moeten gaan worden. Nieuwe aanwas heeft zich nu reeds in redelijke getale aangemeld, zodat we 
waarschijnlijk wat beter in de mensen komen te zitten aankomend seizoen. Dat is ook wel nodig want 
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nogmaals, teams terug moeten trekken is iets wat wij als bestuur liever niet doen. Helaas is ons 
beoogde Futsal handboek een zachte dood gestorven, zodat wij u niet dringend genoeg kunnen vragen 
de geldende regels v.w.b. het Futsal zo goed mogelijk na te leven. 
 
Samen kunnen we dan ook van aankomend seizoen weer een succes maken! 
 

 P. Raven 
 Secr. afd. Futsal 
____________________________ 
4.6. Afdeling Handboogsport 

 
Het bestuur van deze afdeling bestaat sinds de laatste ALV 2005 uit: 
Voorzitter Sander Hogervorst 
Secretaris en wedstrijdsecr. outdoor  Fred Smit 
Wedstrijdsecr. Indoor  Wilma van Steenis 
Materiaalcommissarissen Theo van der Woude en Andries Zonderland 
Jeugdbegeleiding Jan Feskens 
 
Voor de training staat nog steeds Ton van Yperen garant.  
Volgens de telling van april 2006 is het ledenbestand toegenomen van 41 tot 44 leden en bestaat uit: 
 

Categorie/Sekse M V TOT 
Senioren           > 19 jr. 22 6 28 
Junioren       13 – 18 jr. 13 2 15 
Aspiranten        < 13 jr. 1 0 1 
TOTAAL 36 8  44 

  
De afdeling Handboogsport bestond in november 2005, 35 jaar een reden om met de afdeling iets te 
organiseren. Gezien het feit dat de afdeling hiervoor zelf moet opdraaien zullen we van de leden een 
bijdrage moeten gaan vragen. 
Door de sport positief onder de aandacht te hebben gebracht is het aantal leden gestegen tot de 
genoemde 44 leden. Doordat de sport van jong tot oud beoefend kan worden is het bij uitstek een 
familie sport. Ons jongste lid is10 jaar en de oudste is 73 jaar. Ook mensen met een handicap zullen in 
deze sport veel plezier vinden. Het afgelopen jaar hebben wederom veel leden andere verenigingen 
bezocht om de voor hen geschikte wedstrijden te schieten. Afstanden, overnachtingen en de daarbij 
behorende kosten werden niet geschuwd om de naam van Zeemacht positief uit te dragen in geheel 
Nederland en daarbuiten zoals Terschelling, Someren, Lierop, Luxemburg, Engeland etc. Op onze 
eigen wedstrijd, welke op MK Erfprins wordt geschoten zijn tot op heden 195 schutters aangemeld uit 
het gehele land.  
Het materiaal van de vereniging groeit gestaag en is in goede conditie. Dit jaar zijn een aantal 3D 
doelen aangeschaft waardoor het niet meer nodig is om ze in te huren.  
Een vervangende container voor opslag van doelpakken en ander “buitenmateriaal” is aanwezig maar 
staat nog steeds op de parkeerplaats en niet op zijn plaats op het schietterrein. 
Lichte irritatie is bij leden van de afdeling ontstaan over het niet doorkomen van gemaakte afspraken 
van Zeemacht met andere sportverenigingen over het gebruik van de buitenaccommodatie. 
De binnenaccommodatie in de van den Boschhal is voorzien van een duurzamere achterwand wat ons 
in de toekomst op minder kosten zal brengen.  
Doordat de vereniging blijft groeien is het dringender nodig om de “van den Boschhal” zo snel 
mogelijk terug te brengen naar zijn oorspronkelijke afmetingen zodat ook de wedstrijden van 25 meter 
weer geschoten kunnen worden. Vanaf het moment dat er geen 25 meter meer geschoten kon worden 
was het ook niet meer mogelijk om andere verenigingen uit te nodigen voor deze afstanden. Tevens 
kunnen wij terugkijken op de medewerking van een grote groep actieve leden binnen de afdeling 
zodat het bestuur niet alles alleen hoeft te doen. 

 
 F. Smit 
 Secr. afd. Handboogsport 
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___________________________ 
4.7. Afdeling Judo / Jiujitsu 

 
Het afgelopen seizoen was wederom een succesvol jaar voor de afdeling Judo/Jiujitsu. Het ledenaantal 
neemt nog steeds toe, vooral de jeugd judolessen zijn druk bezocht.  
Ook dit jaar hebben we weer deelgenomen aan een tweetal judo-team competities. In één daarvan 
behaalden wij een derde plaats. 
Een van onze aspirant judoka’s heeft een tweede plaats behaald op de Noord-Hollandse 
kampioenschappen waardoor hij zich kwalificeerde voor de NK in Eindhoven, hier behaalde hij een 
eervolle 5e plek. Tevens wist een van onze B-pupillen een 3e plaats te behalen op de Noord-Hollandse 
kampioenschappen. 
 
Het jaarlijks door ons georganiseerde “Brugtoernooi” blijft een druk bezocht toernooi waar we elk 
jaar een groei zien. Onze strakke organisatie en een tolerant beleid maken het toernooi tot een 
toernooi dat goed bekend staat in Noord-Holland.  
 
Ook dit jaar is de tegelcompetitie een onverdeeld succes. De tegelcompetitie is een competitie voor de 
beginnende judoka met als doel het voorbereiden op “echte” wedstrijden. Er zijn steeds meer 
belangstellenden van andere verenigingen.  
 
De Jiujitsu tak is dit jaar versterkt met een nieuwe trainer, te weten dhr. Peter de Graauw. De 
Jiujitsuka’s uit de jeugdles zijn tijdelijk ondergebracht bij de seniorenles i.v.m. met weinig animo wij 
hopen dat t.z.t. de jeugdlessen hervat kunnen worden. 

 
 A.J. Gatowinas
 Vz. afd. Judo/Jiujitsu 
______________________________________ 
4.8. Afdeling Niet Actieve Sporters (NAS) 

 
Bij de N.A.S. was er dit seizoen weer volop activiteit bij het sjoelen en het zangkoor. Van deze twee 
onderdelen van de N.A.S. zijn aparte verslagen gemaakt door de leiding van de activiteit zelf. 
Eindelijk is ook een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan; biljarten! Op de donderdagavond is 
er een onderlinge competitie van zo’n 10 personen. 
Het ledenbestand van onze afdeling is op hetzelfde niveau als de afgelopen jaren, namelijk 80 leden. 
Het bestuur van de N.A.S. heeft nog steeds dezelfde samenstelling, t.w. Yolande Ledegang sec., Arie 
Dibbets comm.materiaal en Ton Mensink Vz.. De leiding bij het sjoelen is in handen van Willem v.d. 
Vuurst, bij het zangkoor No Name is de leiding in handen van Elly Rietkerk en Joke Limonard. Het 
biljarten wordt door Gerard Kaper in goede banen geleid. 
  
Verslag sjoelen 
De sjoelclub bestaat uit vijftien personen die wekelijks op de dinsdagavond er heel vaak een bijzonder 
gezellige boel van maken. Het sociale contact is groot, de onderlinge nieuwtjes worden wekelijks 
uitgewisseld waarbij ook de droevige mededelingen worden gedaan. Normaal gaat deze club twee 
keer per jaar uit waarvoor wekelijks een bijdrage wordt betaald. Door de vele verschillende 
vakantieperiodes welke de leden hadden werd dit pas gedaan, na vele gesprekken en kalenders te 
hebben bekeken, in de maand oktober 2005.  
De aanvang van het sjoelseizoen is de eerste dinsdag in september en het wordt beëindigd op de 
laatste dinsdag van de maand mei. Iedere dinsdagavond start men op acht uur ’s avonds en het einde 
wordt bepaald wanneer men vertrekt. De feestcommissie van de sjoelclub bestaat uit een viertal dames 
die heel veel regelen. Ook wordt iedere week, wanneer het aantal aanwezigen groot genoeg is, een 
loterij gehouden waarbij de inleg wordt overgeheveld, na aftrek van de kosten, in de uitgaanspot. 
Nadat in oktober de bowling ballen goed en minder goed hadden gerold en het eten en de drankjes 
waren genuttigd werd er weer richting huis gegaan. 
In de maand december heeft men altijd een gezellige avond, waarbij de leden voor elkaar, na trekking 
van een lot waar de naam op staat, een Sinterklaas dan wel Kerst cadeau gaan kopen. Met de nodige 
rijmen en gedichten, waarbij soms ook wel eens ondeugende en minder goede vertelsels in staan 
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vermeld, wordt het nodige plezier beleefd. De avond wordt gehouden met een dobbelspel waarbij een 
ieder een cadeau mag kiezen en dit ook van elkaar kan afnemen via bepaalde cijfercombinaties van de 
dobbelstenen. Tussendoor worden er diverse drankjes en hapjes geserveerd, waarbij de lol er altijd is. 
Het is jammer dat er geen extra leden bij komen doch de voortzetting blijft gegarandeerd. De mensen 
die extra werk verrichten voor deze sjoelclub zijn Adrie Dibbits, de man die bijna alles kan en zorg 
draagt voor de kapotte sjoelbakken, nieuwe stenen aankoopt, de bakken goed polijst en de overige 
dingen regelt zodat alles op tijd op de tafels staat. Zijn echtgenote Tiny Dibbits draagt zorg voor de 
financiële kant van de sjoelers en de dames Hannie Rozeboom, Luciënne van de Graaf, Nel Riemers 
en Linda Fris dragen zorg voor de festiviteiten na afloop van het seizoen. De voorzitter NAS Ton 
Mensink draagt zorg dat alles goed blijft verlopen, waarbij hij hulp krijgt van Yolande Ledegang als 
rechterhand zijnde zijn secretaris van de NAS. 
 
Verslag vrouwenkoor No Name 
Het was weer een druk jaartje voor ons koor. Op 22 mei 2005 zijn we opgetreden in Anna Paulowna 
bij Kees en aansluitend op 4 juni was de dag van de muziek. Eerst een optreden op het 
kanonnenpleintje op verzoek van de Italiaan aldaar en daarna naar de ons toegewezen plek op het 
pleintje in de Spoorstraat.  
 
Na een welverdiende rust in de zomermaanden was het op 4 september alweer zingen in het 
Churchillpark i.v.m. Zomerdromen. We hadden veel publiek en hebben veel positieve geluiden 
gehoord. 
 
17 september was het tijd voor ons jaarlijkse uitje en dit werd een dagje Keuten. Voor wie niet weet 
wat dit is kom maar om uitleg vragen.  
 
18 oktober optreden in de Golfstroom, 29 januari bij reisbureau Arno en 3 februari in Quelderduyn 
i.v.m. het Grand Slam toernooi. 
 
Aan het begin van het nieuwe seizoen, september 2005, gaf Ria aan dat zij niet meer wilde dirigeren 
i.v.m. haar gezondheid. Wel zou ze blijven zingen. We waren in de gelukkige omstandigheid dat we 
heel snel een nieuwe dirigent vonden, Ben, en hij geeft met succes leiding aan het koor. Dit geeft hem 
trouwens wel eens hoofdbrekens, want zoveel vrouwen, zoveel meningen. Op dit moment zijn we 
weer druk aan het oefenen voor de nieuwe dag van de muziek.  
 
Het koor bestaat op dit moment uit 34 vrouwen en er is geen wachtlijst meer. 
 
Verslag biljarten 
Onder de paraplu van de afdeling “Niet Actieve Sporters” zijn we net als de activiteiten sjoelen en 
zingen begonnen met biljarten en wel op de donderdagavond. Negen man sterk hebben zich 
aangemeld al dan niet gewapend met een eigen keu. Om eenieder gelijke kansen te geven, hebben we 
van de kandidaten eerst het moyenne bepaald door 10 partijen à tien beurten te spelen. Vervolgens 
hebben we een competitie opgezet en ten tijde dat u dit stukje leest is een volledige competitie 
afgerond. De uitslag zal dan te lezen zijn op de Zeemacht site. Volgend seizoen hopen wij dit initiatief 
te kunnen voortzetten en wellicht nog meer spelers te mogen begroeten. 
 

 A.W.Q. Mensink
 Vz. afd. Niet Actieve Sporters 
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_______________________ 
4.9. Afdeling Schermen 

 
Het schermen zit in de lift. Dit seizoen was dat te merken aan het aantal nieuwe leden maar ook aan de 
verschuiving van recreatieschermen naar wedstrijdschermen.  
In mei werden de clubkampioenschappen gehouden waar maar liefst 26 schermers aan deelnamen. 
Het Korenbloemtoernooi in Wageningen werd in juni bezocht door twee schermers met als 
eindresultaat een 3de en een 12de plaats. 
Met 16 schermers werd er in november deelgenomen aan Het Waterlandtoernooi in Purmerend. 
Resultaat: 3 eerste, 3 tweede en 1 derde plaats. 
Ook in Oss was de afdeling schermen deze maand aanwezig. Ditmaal op de Dutch open. Twee 
schermers deden mee waarvan een ‘n mooie derde plaats bemachtigde. 
In december werden de Nederlandse Jeugdkampioenschappen gehouden. Zes schermers reisden 
hiervoor af naar Zutphen. Met een zilveren medaille, behaald door Tim Barten, en een 5de plaats, 
behaald door Barend de Waal Malefijt, werd hier goed gepresteerd. 
In maart werd door SV Alkmaar een wedstrijd georganiseerd voor schermers uit Alkmaar en Den 
Helder. Hier stond vooral de gezelligheid en kennismaking voorop. Door het organiseren van 
puntentoernooien kunnen schermers van 7 tot 17 jaar meer ervaring opdoen. Per jaar worden 10 
puntentoernooien georganiseerd en deze vinden overal in het land plaats. De dichtstbijzijnde in Baarn, 
de verste in Ter Apel. Aan deze toernooien deden 5 jeugdleden van Zeemacht mee en zij presteerden 
niet onverdienstelijk. Door de organisatoren van de puntentoernooien werd in maart ook een 
schermkamp georganiseerd in Hengelo (Gelderland). Vijf jeugdschermers hebben tijdens dit kamp 
genoten van het diverse aanbod en de gezelligheid. 
Verder werd in december onze trouwste vrijwilliger, Henk de Vos, 70 jaar. Zijn al jaren durende inzet 
en toewijding heeft bijgedragen tot dat wat de afdeling nu is.  
 
Organisatorisch en bestuurlijk zijn er ook veel zaken tot stand gekomen en gewijzigd. Gezien de grote 
toename aan actieve leden zijn sinds begin mei de trainingstijden uitgebreid. Er zijn nu drie 
leeftijdsgroepen gevormd, wat zeker de kwaliteit van schermlessen verhoogd. Tevens is er een nieuwe 
trainer Marijn de Jong, hij zal vanaf september het volledig overnemen van Alina Bedeleanu. 
Om de kwaliteit van de schermlessen verder te waarborgen is er tijdens de ledenvergadering van 30 
maart besloten bovenop de normale contributie een verplichte toeslag van 4.50 euro per lid te 
berekenen. Verder zal de huidige voorzitter Toine Barten tijdens de algemene ledenvergadering van 8 
juni het voorzitterschap overdragen aan Jacob Jongejans.  
 

 W.A. Barten
 Vz. afd. Schermen 
_____________________ 
4.10. Afdeling Tennis 

 
Bestuur afdeling tennis: 
Voorzitter a.i.: Elly Rietkerk 
Secretaris: Kees Zits 
Competitieleider: Remko Noordeloos 
Intern toernooileider: Harald de Klerk 
Onderhoudsman: Teun Rietkerk 
Prieelbeheerder: Boes Bas 
Redacteur: Abel Bolhuis 
 
Anders als bij andere afdelingen binnen onze vereniging begint het seizoen van de afdeling tennis als 
de anderen ongeveer stoppen en als de anderen weer beginnen loopt tennis al weer naar het einde. 
Vorig seizoen heeft Arek Snip aangegeven het voorzitterschap op zich te willen nemen en zo is hij 
ook benoemd tijdens de ledenvergadering. Helaas heeft hij aan de vooravond van het tennisseizoen te 
kennen gegeven voorlopig geen tijd te hebben wegens drukke werkzaamheden. Het is daarom dat ik 
deze taak voorlopig van hem overneem. 
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Op 27 maart 2005 was het openingstoernooi en dit was goed bezet. Vlak daarna begonnen alle 
competities weer en er werd weer flink gestreden door de diverse teams. Er kwamen ook kampioenen 
uit, nl. Dames 1 woensdag (I. Vellinga, C. Rieuwers, E. Roos, N. Knol en D. v.d. Hooff) en Heren 1 
zaterdag (L. v.d. Voort, C. Troost, R. Bas en A. Sewalt) 
Op 17 juni begon het open toernooi en mede door het schitterende weer was dit een groot succes. 
Voor een groot deel hangen de diverse activiteiten af van de verschillende bestuursleden en andere 
vrijwilligers en we zijn deze mensen dan ook veel dank verschuldigd.  
Op 3 september het andere open toernooi voor de veteranen. Ook dit was weer een succes en zal dan 
ook herhaald worden. Het seizoen werd beëindigd met het slottoernooi.  
Hier tussendoor werden nog het vroege vogelstoernooi en de diverse onderdelen van de 
clubkampioenschappen gespeeld. Dus al met al activiteit genoeg op en rond de tennisbanen.  
Over de tennisbanen gesproken, dat blijft een beetje sukkelen. Steeds weer blijkt er het een en ander 
aan te mankeren. Toch zijn de meeste leden tevreden met de banen en beleven zij veel plezier aan het 
spelletje. We kijken dan ook allemaal uit naar het mooie weer en hopen op weer een prachtig en 
gezellig seizoen. 
 

 E.G. Rietkerk
 Vz. afd. Tennis 
_________________________ 
4.11. Afdeling Veldvoetbal 

 
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, dit was een jaar zoals Zeemacht ze in jaren niet heeft 
gehad.  
Zoals bekend had Zeemacht nog maar 1 elftal, spelend in de reserve 8e klasse zondag. Dit elftal 
bestaat wel uit enthousiaste mensen, die we daar ook dankbaar voor zijn, want zonder hun was 
veldvoetbal 2 jaar geleden al opgedoekt geweest. Maar afgelopen seizoen kwam er iemand voor een 
wedstrijd naar mij toe en vroeg naar een mogelijkheid om bij ons te komen spelen als zijnde Zeemacht 
1. Na een telefoontje met het bestuur zijn we rond de tafel gaan zitten met Gilles de Vreugd en Patrick 
Vogelzang om een en ander te bespreken. Na een paar aanvullende besprekingen was alles rond, er 
was weer een Zeemacht 1 geboren!! 
Voor het nieuwe seizoen moest de kantine een opknapbeurt hebben en vooral het buiten gebeuren had 
de nodige aandacht. De jongens van het nieuwe zaterdagteam staken gelijk de handen uit de mouwen 
en samen met een paar jongens van de zondag werd de boel flink opgeknapt. 
Namens het bestuur bedankt voor de inzet!!!!!!!!! 
Dan het competitieverloop, dat liep fantastisch. Het hieronderstaande verslag van het zaterdagelftal is 
geschreven door Patrick Vogelzang, keeper van Zat. 1 
 
Het eerste jaar zit erop. Zeemacht zaterdag 1, dit jaar voor het eerst een zaterdagteam in de KNVB 
competitie, 5e klasse B. En we mogen wel zeggen dat het een succesvol jaar is geworden. De ambitie 
die begin dit jaar uitgesproken was is zeker gerealiseerd. ZEEMACHT ZATERDAG 1 
PROMOVEERT NAAR DE 4E KLASSE !!! Na een moeizame start, zonder trainer en 
elftalbegeleider, haalde de ploeg weliswaar punten binnen maar je zag toch dat het echt nodig was dat 
er leiding bij deze groep moest komen. Daarom werd in eerste instantie Hans Wehnes aangetrokken 
om de ploeg voorlopig te trainen totdat er een vaste trainer in beeld kwam. Hans trainde de ploeg zo’n 
drie weken toen de naam Ben Jansen ons ten ore kwam. Ben, op dat moment TJC bij BKC, had wel 
interesse om de jonge, onervaren ploeg te gaan trainen/coachen. Ben kende maar een enkele speler en 
het was zowel voor hem als voor de ploeg even wennen. Dit werd door de trainer goed opgepakt en 
zodoende kwam er wat meer lijn in het voetbal. Ben kon overigens alleen bij de thuiswedstrijden zijn 
i.v.m. zijn werk bij BKC. Halverwege het seizoen wist Zeemacht ook een elftalbegeleider aan te 
trekken. In de persoon van Paul de Leeuw hebben wij er een zeer gedreven en prima man bij 
betrokken. Ook Paul kon in principe niet bij de wedstrijden zijn, maar wilde wel achter de schermen 
al bepaalde zaken op zich nemen. Voor het komende seizoen is Paul er wekelijks wel bij. Ook de 
spelersgroep zelf heeft een uitstekend seizoen gekend. Omdat dit team uit een vriendenploeg is 
ontstaan gaat iedereen er maar gemakshalve vanuit dat alles altijd koek en ei is. Maar ook aan een 
vriendenploeg kleven nadelen. Elkaar op tekortkomingen wijzen kan wel eens in het verkeerde 
keelgat schieten. Ik moet zeggen dat deze ploeg uitstekend is omgegaan met tegenslagen en elkaar 
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door dik en dun steunde, zowel binnen al buiten het veld. Ook moet er natuurlijk een pluim uitgaan 
naar bepaalde mensen die ons vertrouwen op een goede toekomst hebben gegeven. Allereerst de 
shirtsponsoring Holland Stores en HDSP die ons in een fantastisch thuis en uittenue hebben gestoken. 
Ten tweede J&G die er later in het seizoen bijkwam. Hij zorgde voor prima trainingspakken, 
coachjassen en misschien in het nieuwe seizoen wel veel meer. Bordsponsoren en sponsors van de 
club van 50 natuurlijk ook ontzettend bedankt. Ook gaat onze dank uit naar de spelersvrouwen, die 
ons ook achter de schermen fantastisch hebben gesteund. Dan nog even terugkomend op het laatste 
deel van het seizoen. Uit de laatste 10 wedstrijden haalde Zeemacht 24 punten en heeft het seizoen 
zelfs thuis ongeslagen afgerond. Met slechts 4 nederlagen en twee gelijke spelen en het laagste aantal 
doelpunten tegen is Zeemacht gewoon de terechte promovendus. Hoe veel mooier kon het seizoen 
afgesloten worden, dan met de wedstrijd tussen de nummers 1 en 2 van de ranglijst. Zeemacht moest 
winnen om rechtstreeks te promoveren, bij een gelijkspel zou er nog een beslissingsduel met AFC’34 
gespeeld moeten worden. Bij een nederlaag was Zeemacht zelfs veroordeeld tot de nacompetitie. Hier 
zat de ploeg natuurlijk niet op te wachten, mede door blessures en schorsingen die de kop op staken. 
Fortuna W, op dat moment al kampioen, kwam naar Den Helder om het feestje van “The Sailors” te 
verstoren. Dat lukte niet, mede door het sterke spel van Zeemacht. De kampioen werd met een 
ongenadige 5-1 nederlaag naar huis gestuurd. Het feest dat tot in de late uurtjes duurde werd 
opgeluisterd met champagne, vuurwerk en heel veel gezelligheid. Voor het nieuwe seizoen heeft 
Zeemacht zijn selectie reeds rond. Er stopt 1 speler ivm te drukke werkzaamheden, maar hier is al een 
nieuwe talentvolle speler voor aangetrokken. Dus ook komend seizoen zal Zeemacht zaterdag 1 
bestaan uit een selectie van 18 spelers, trainer/coach Ben Jansen, elftalbegeleider Paul de Leeuw en 
ass scheids Willem de Vreugd. 
 
Voor het zondagelftal was het een wisselvallig seizoen. Na een redelijke start vielen we in een zwart 
gat en verloren de aansluiting met de top 4. Na een leuke tweede competitiehelft na de winterstop 
vonden we de aansluiting weer en zullen het seizoen eindigen als een stevige middenmoter. We hopen 
volgend seizoen mee te draaien met de top want dat verdienen deze jongens wel. 
 
Volgend seizoen beginnen we weer met 2 elftallen, maar hopend na alle goede publiciteit en credits, 
dat we verder kunnen groeien als afdeling, wat wel ons streven is. 
 
Spelers, begeleiders, trainers en de mensen er omheen die ook belangrijk zijn geweest, bedankt voor 
een mooi seizoen en volgend jaar zeker weer. 

 
 A. de Putter
 Vz. afd. Veldvoetbal 
_______________________ 
4.12. Afdeling Volleybal 

 
De afdeling is met twee herenteams vertegenwoordigd in de Recreatie, een team in de A, het andere in 
de B-poule. Verdeeld over tien zaterdagen per seizoen worden op een middag vier wedstrijden 
gespeeld. Door personele problemen bij zowel het A als het B team, zijn beide teams lager geëindigd 
dan vorig seizoen.  
 
Het heren competitieteam is aan het begin van het seizoen slecht gestart. De eerste vier wedstrijden 
werden kansloos verloren. Gelukkig kwam daarna de ommekeer en zijn de heren de competitie 
geëindigd in de middenmoot. Ook dit team kan versterking goed gebruiken, de training is op 
donderdagavond van 20.00 – 21.30 uur.  
 

 R. Meijering
 Vz. afd. Volleybal 
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________________________________ 
4.13. Afdeling Wedstrijdzwemmen 

 
Het sportjaar 2005/2006 kan ondanks de degradatie van de B-competitie naar de C-competitie toch als 
zeer succesvol worden beschreven. De afdeling wedstrijdzwemmen van M.S.V. Zeemacht zwemt al 
vanaf augustus 2001 samen met S.V. Noordkop als Startgemeenschap Noordkop-Zeemacht.  
Het afgelopen jaar zijn een aantal zwemmers gestopt, waren er blessures en konden we op een aantal 
leeftijdscategorieën geen zwemmers inzetten. Hierdoor was degradatie bijna niet tegen te houden, 
maar aan de zwemmers heeft het niet gelegen. Ook dit jaar hebben ze weer ongelooflijk hard 
gezwommen. 
Individueel zijn er dit seizoen ook weer vele successen gehaald op Nederlandse kampioenschappen. 
De benjamins van de vereniging, de zogenaamde minioren, Lisa Boers, Suzanne Mosch, Anouk 
Limburg en Joost Boers waren vertegenwoordigd bij de Jaargangwedstrijden in Leiden, de officieuze 
Nederlandse Kampioenschappen voor minioren korte baan. Lisa Boers werd hier eerste op de 100 
meter vlinderslag en wist een bronzen medaille te bemachtigen op de 100 meter vrije slag. Suzanne 
Mosch, Anouk Limburg en Joost Boers verbeterden hun tijden maar voor hen was er geen eremetaal. 
Bij de Nederlandse Kampioenschappen korte baan voor junioren in Dordrecht werd er ook goed 
gepresteerd. Dit jaar waren Matthijs Boers en Michel de Maesschalck als afgevaardigden van onze 
vereniging daar aanwezig. Matthijs Boers wist 5x eremetaal in de wacht te slepen. Brons op de 200 
meter rug- en vrije slag en de 100 meter vrije slag en zilver op de 100 en 200 meter vlinderslag. Ook 
Michel was goed in vorm. Hij behaalde 5 persoonlijke records. 
Matthijs zwom ook in Amsterdam tijdens het Nederlands Kampioenschap voor senioren op de 1500 
meter en wist daar beslag te leggen op de 3e plaats. 
De Nederlandse Kampioenschappen voor Masters in Emmeloord kunnen we als zeer succesvol 
beschouwen. De “senioren” van onze vereniging. Henk Knoll, Marleen de Waal Malefijt, Bob 
Ellermeijer en de benjamin van het gezelschap Michael Bes waren erop gebrand om goede prestaties 
neer te zetten. Voor Michael Bes en Bob Ellermeijer was het de eerste keer dat ze meededen aan deze 
kampioenschappen. Als jonge hond binnen het gezelschap had Michael Bes zich in laten schrijven op 
10 afstanden. En niet zonder succes, op de 50 meter school-, vlinder- en rugslag en op de 100 en 200 
meter wisselslag en de 200 meter schoolslag behaalde hij goud. Op de overige 4 afstanden, de 100 
meter rug- en, schoolslag en de 200 meter vlinder- en rugslag wist hij het zilver te bemachtigen. 
Marleen de Waal Malefijt werd Nederlands kampioen op de 1500 meter vrije slag en behaalde brons 
op de 800 meter vrije slag en de 100 meter wisselslag. Henk Knoll wist het brons te pakken op de 50 
meter schoolslag. Bob Ellermeijer greep elke keer net naast de medailles door drie keer vierde te 
worden op de 50 meter vlinder en de 100 en 200 meter vrije slag. 
Op de Kring winterkampioenschappen wist Tessa Scholte het goud te behalen. Zij was iedereen te 
snel af op de 100 meter school- en wisselslag.  
De Kring Sprint was een ware medailleregen. Maar liefst 2 gouden, 3 zilveren en 5 bronzen medailles 
werden er door de zwemmers bijeen gegraaid. 
Tijdens de Districts Kampioenschappen Lange Afstand wist Lisa Boers 1e te worden op de 800 meter 
vrije slag en ook in het totaalklassement van het Lange Afstand Circuit werd zij eerste. Haar broers 
Matthijs en Joost werden tijdens de kampioenschappen respectievelijk 2e en 3e, terwijl Michel de 
Maesschalck 3e werd. 
Ook de allerjongste zwemmertjes laten van zich horen. Tijdens de speciaal voor hen georganiseerde 
Instroom Speedo wedstrijden werden veel successen gehaald, waardoor de overstap voor sommigen 
naar de Speedo Voorrondes volgend jaar een feit wordt.  
Of het nieuwe zwembad volgend jaar ook een feit wordt is afwachten. Net zoals de resultaten die er 
nog zullen komen tijdens de Kringkampioenschappen en de Nederlandse kampioenschappen die er 
nog aan komen. Maar dat er ook dan weer klinkende resultaten zullen zijn is iets waar de trainers en 
de zwemmers eigenlijk al zeker van zijn. 
Onze afdeling is mede succesvol door de enorme hoeveelheid vrijwilligers en trainers, wat zouden wij 
zonder hun inzet en hulp zijn. Mijn dank gaat dan ook naar hun uit en ik ben blij met de avond die 
georganiseerd wordt voor deze groep mensen. 
 
 R. Bakker-Jonkman 

 Vz. afd. wedstrijdzwemmen 
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_____________________________________________________________ 

5. VERSLAG COMMISSARIS BEHEER 
____________________________________ 
5.1. Commissie van Beheer 
 

SAMENSTELLING
Op 1 augustus 2005 was de samenstelling van de commissie van beheer ongewijzigd t.o.v. het vorige 
jaar en bestaat uit: 
Voorzitter : E.J.H. van der Toorn 
Secretaris : E.G. Rietkerk-Uhl 
Verhuurder/Vice voorzitter : W.T. van de Vuurst 
Algemeen secretaris : P. Verploegh 
Hoofd Technische Dienst : T. Mensink 
Beheerder sportkantine : F. Schotten 
Arbo Coordinator : T. Ledegang 
 
Per 1 maart 2006 is, als gevolg van de reorganisatie van de bestuurlijke structuur binnen de 
vereniging, de commissie van beheer ontbonden. Om deze reden is de functie van secretaris vervallen, 
is de voorzitter toegetreden tot het bestuur en zijn de overige functionarissen gekoppeld aan één der 
bestuursleden teneinde de communicatie met deze functionarissen te waarborgen. Daarnaast is er door 
het bestuur een bouwcommissie ingesteld teneinde, als adviserend orgaan, de technische dienst en het 
bestuur te ondersteunen in het samenstellen en het tot uitvoer brengen van een meerjaren plan. 
 
Voor wat betreft het beheer binnen de vereniging ziet de verdeling, per 01 maart 2006, er als volgt uit: 
Commissaris beheer : E.J.H. van der Toorn 
Verhuur : W.T. van de Vuurst 
Hoofd technische dienst : T. Mensink 
Beheerder sportkantine : F. Schotten 
Arbo coördinator : T. Ledegang 
Bouwcommissie : J. de Longte 
   J. Agaart 
   R. IJzendoorn 
 
SPORTHAL EN BUITENACCOMMODATIES 
De heer W.T. v. d. Vuurst had, al voordat er sprake was van opheffing van de commissie van beheer, 
aangegeven na dit jaar te willen stoppen als verhuurder. Dit omdat de werkzaamheden zo uitgebreid 
en tijdrovend waren dat hij bang was dit niet meer te kunnen combineren met zijn andere (privé) 
werkzaamheden / bezigheden. Na een aantal gesprekken en het aanbieden van ondersteuning is hij 
gelukkig teruggekomen op deze beslissing. Hij heeft aangegeven de functie van verhuurder te blijven 
vervullen tot en met 31 december 2007. Mede door zijn grote inzet is de verhuur van onze 
accommodaties divers en uitgebreid geweest en heeft de vereniging zodoende meer dan voldoende 
inkomsten gekregen uit deze post. 
 
In de afgelopen periode is er de normale verhuur geweest alsmede een aantal grote evenementen. Een 
aantal hiervan zijn hieronder vermeld. 
Het jaarlijks terugkerend Drs. G.J. v.d. Bosch futsal toernooi. 
Het Junior Master Badminton toernooi. 
Het jeugd schermtoernooi. 
Het De Brug judo toernooi. 
Het Joop Rozeboom/MSV Zeemacht futsal toernooi. 
Tour De Ouwe Jan, een fietstocht voor jeugd door Nederland. 
Majoretten toernooi, met deelname van de Europees kampioenen. 
Kickboks Gala van Sportingclub Theo Komen 
Het Groet’s Autobedrijven / M.S.V. Zeemacht Open tennistoernooi. 
Het Swarovski JBC rolstoelbasketbal toernooi 
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JAARVERSLAG TECHNISCHE DIENST 
Ook dit jaar zijn er weer reparaties, vernieuwingen en onderhoud uitgevoerd en werden er diverse 
storingen en lekkages verholpen in sporthal, kantine, tennispark en voetbalaccommodatie. 
Onkruidbestrijding en ander onderhoud aan de verschillende accommodaties, hekwerken en 
tennisbanen, alles wordt keurig bijgehouden door de technische dienst en vrijwilligers van de 
afdelingen judo, handboogsport, tennis en veldvoetbal. 
Voor de komende zomervakantie wordt de kopgevel, de oorzaak van een grote lekkage, hersteld. In de 
komende maanden wordt er, samen met het bestuur en de bouwcommissie een plan van aanpak 
opgesteld om de gehele sporthal en de overige accommodaties aan te passen aan de eisen van deze 
tijd. Voor de komende gesloten periode staat er weer veel onderhoudswerk gepland en zal er een 
beroep gedaan worden op een aantal vrijwilligers die de technische dienst kunnen ondersteunen. Dit 
vanwege de korte periode die beschikbaar is om alle werkzaamheden te realiseren. 
Ook tijdens toernooien en evenementen staat het personeel van de technische dienst altijd klaar om 
voor, tijdens en na het gebeuren, met al hun deskundigheid de organisatoren bij te staan het 
evenement of toernooi te doen slagen. 
 
SPORTKANTINE 
Het afgelopen jaar hebben een aantal evenementen plaatsgevonden in de kantine die er mede voor 
hebben gezorgd de kantine rendabel te maken. De evenementencommissie heeft een aantal 
evenementen georganiseerd en ook de goede prestaties van het 1e futsal team hebben hieraan 
bijgedragen. Het barpersoneel, geteisterd door ziek en zeer, is mede door de hulp van een aantal 
vrijwilligers er weer in geslaagd onze kantine een voorbeeld te laten zijn voor andere 
sportaccommodaties in de omgeving. Ik wil dan ook al deze mensen heel hartelijk bedanken voor hun 
bovenmatige inzet in het afgelopen jaar! 
 
ARBO - COORDINATOR
De lopende ARBO zaken zijn, zoals vanouds, afgehandeld en hierover zijn geen bijzonderheden te 
melden. De ARBO functionaris is betrokken bij het opstellen van het calamiteitenplan en heeft hierop 
een aantal nuttige tips gegeven. Dit plan is gereed en operationeel, uitleg is aan een groot deel van het 
bestuur, personeel en vrijwilligers gegeven. De volgende stappen zijn: bijscholing en oefeningen, dit 
om in noodgevallen zo adequaat mogelijk de veiligheid van alle bezoekers en leden van de vereniging 
te kunnen waarborgen. In februari is een RIE uitgevoerd waarvan de administratieve afhandeling 
binnenkort zal plaatsvinden. 
 
SAMENVATTEND 
Het is een bewogen maar zeer vruchtbaar jaar geweest. Er is veel gerealiseerd en ik besef dat wij dit te 
danken hebben aan ons gemotiveerde personeel en de tomeloze inzet van de vele vrijwilligers (in het 
voorafgaande gedeelte ben ik vast nog velen van u vergeten te noemen) die onze vereniging rijk is. 
Nogmaals mijn grote dank aan al deze mensen. 

 
 E.J.H. v.d. Toorn
 Commissaris Beheer 
_____________________________ 
5.2. Kascontrolecommissie 
 De kascontrolecommissie (KCC) bestaat sinds de algemene ledenvergadering van 24 juni 2004 uit de 

dames M. v.d. Berg - Akkerman en M. Gerritsen en de heer E. den Hartog. Het is mooi dat we deze, op 
dit gebied deskundige, leden binnen onze vereniging hebben en zij zich hiervoor willen inzetten. 

 
___________________________ 
5.3 Evenementencommissie 
 De heren Jaap de Longte en Arno Sewalt, vormen nog steeds de evenementencommissie van de 

vereniging. Zij hebben in het afgelopen seizoen een aantal evenementen georganiseerd. De feestavond 
met Crossfire in oktober was gezellig. Het was alleen jammer dat de opkomst van de leden aan de lage 
kant was. De volgende organisatie betreft de vrijwilligersavond waarop het bestuur alle vrijwilligers wil 
bedanken voor hun inzet voor de vereniging. Ook komend seizoen zullen weer verenigingsevenementen 
worden georganiseerd. 



Jaarverslag MSV Zeemacht 2005/2006 17 

_______________________________ 
6. LEDENSTERKTE 
 
 Op 1 mei 2006 bedroeg het aantal leden: 1380, terwijl dit aantal op 1 mei 2005 1440 was. Dit geeft aan 

dat het aantal leden van de vereniging iets is teruggevallen ten opzichte van vorig jaar. Zoals elk jaar is er 
tijdens de zomerstop bij de verschillende afdelingen veel verloop. 
Het ledenbestand was als volgt verdeeld over de afdelingen, hierbij dient rekening te worden gehouden 
met het feit dat diverse leden meerdere sporten bedrijven en het onderstaande totaal dus hoger is dan het 
daadwerkelijke aantal leden zoals dat hierboven is vermeld. Tussen haakjes staat het ledenaantal van 
vorig jaar. 

 
 Badminton    110 (131) 
 Basketbal      48 (  50) 
 Boksen       47 (  44) 
 Elementair zwemmen   455 (470) 
 Handboogsport      42 (  41) 
 Judo     206 (208) 
 Niet Actieve Sporters     71 (  83) 
 Schermen      38 (  34) 
 Tennis     187 (213) 
 Veldvoetbal      50 (  28) 
 Volleybal      27 (  45) 
 Wedstrijdzwemmen     86 (104) 
 Zaalvoetbal    118 (122)
  
 Totaal               1485      (1573) 
 
 Zoals u kunt constateren zijn er afdelingen die ledenverlies hebben geleden, waarbij de afdeling 

volleybal opvalt door het geringe aantal leden dat resteert. Gelukkig zijn er ook afdelingen die juist weer 
een ledenaanwas hebben. Hier is de afdeling veldvoetbal opvallend. De reden hiervan is de komst van 
het elftal op zaterdag.  
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_________________________________________________ 
7. PERSONEEL/VRIJWILLIGERS 
_________________ 
7.1. Secretariaat 

De bezetting van het kantoor wordt verzorgd door Jannie Heuvel en Ed Asselman. Zoals u wellicht hebt 
gezien is het kantoor aangepast. Via RIMI hebben we ander meubilair en wat extra kasten aangeschaft. 
Dit was ook een goede gelegenheid om eens opruiming te houden in de kasten en overtollige of 
verouderde spullen weg te gooien of in het archief op te bergen. Mar van Leeuwen is gestopt als assistent 
van de penningmeester. 
De kopieermachine die de vereniging kon overnemen van de Rabobank was aan het einde van zijn 
levensduur. Het onderhoudscontract kon vanwege de leeftijd van deze machine niet worden verlengd, 
zodat offertes werden opgevraagd voor een nieuwe kopieermachine. Begin deze maand is de nieuwe 
machine geleverd en geïnstalleerd op het kantoor. Deze zal de kopieermachine die in de aparte ruimte in 
kleedkamer 6 staat en de kleine kopieermachine die we al op kantoor hadden vervangen. Tevens zal deze 
nieuwe machine als printer te gebruiken zijn wanneer hij is aangesloten op de pc’s. 
 
De ontwikkeling van de website http://www.zeemacht.nl/ is nog steeds gaande. Het merendeel van de 
afdelingen heeft iemand gevonden die weet hoe hij het gedeelte van de website waar zijn afdeling de 
beschikking over heeft up-to-date moet houden. Door het gebruik dat de afdelingen maken van de site en 
het grote aantal foto’s dat er op kwam te staan, zijn we overgestapt op een ander abonnement dat ons 
meer ruimte geeft. Momenteel dreigt deze extra ruimte echter ook weer op te raken. We zullen dus in 
overleg met de afdelingen moeten bekijken wat er wel op kan blijven staan en wat gearchiveerd en 
bewaard zal moeten worden. Martijn de Boer die de website heeft gebouwd en verder heeft ontwikkeld 
tot wat het nu is gaat stoppen als “webmaster”. Ondergetekende zal deze taak op zich gaan nemen. 

_____________________________ 
7.2. Sporthal en accommodatie 

De verhuur van de sporthal is ook afgelopen jaar weer goed geweest. De Stichting Samenwerking 
Voortgezet Onderwijs Den Helder en Omstreken heeft afgelopen schooljaar de sporthal enkele dagen in 
de week gehuurd. Op deze manier dragen de uren overdag ook bij aan de totale verhuur. Ook 
Noorderhaven is een graag geziene gast. Zij gebruiken de bestuurskamer voor theorielessen en de dojo 
voor praktische lessen. Ook gebruiken zij de lunch in de kantine wat ook daar weer voor omzet zorgt. 
Willem van de Vuurst, onze verhuurder, zorgt er toch maar voor dat de sporthal een hoge 
bezettingsgraad heeft. Hij heeft aangegeven zijn functie tot 1 januari 2008 te zullen blijven vervullen. 
Het in de sporthal georganiseerde Swarovski toernooi van JBC rollers was ook dit jaar weer zeer 
geslaagd. De gezamenlijke nasi-goreng maaltijd die na afloop van het toernooi in de sporthal geserveerd 
wordt voor de deelnemers is een groot succes. Dit mede doordat een club vrijwilligers van onze 
vereniging het eten aan de tafels opdient. Uiteraard wil het bestuur hen hiervoor hartelijk danken. U 
begrijpt dat de tevredenheid van deze huurder zonder hun medewerking niet zo groot zou zijn.  
 
De interieurverzorging door Coby van Twuyver-Beusekom, Aad Verblauw, Teun Rietkerk en Paul Dee 
verdient ook dit jaar weer onze waardering. Wanneer u eens als laatste na een drukke avond met sport en 
gezelligheid de kantine verlaat en dan ’s morgens weer binnenkomt, begrijpt u wat wij bedoelen. Alles is 
weer opgeruimd en keurig aan kant alsof er niets heeft plaatsgevonden in kantine en kleedkamers. 
 
Vorig jaar schreef ik in dit verslag dat de ID-baan bij onze vereniging wellicht zou gaan vervallen. De 
gemeente heeft echter gemeend deze vorm van ondersteuning te handhaven. Hierdoor is Rob Dronkers 
nog steeds in dienst van de vereniging en verricht dus zijn werkzaamheden in de sporthal of de 
buitenaccommodaties. De afgelopen zomerperiode is, evenals andere jaren, door de technische dienst, 
bestaande uit Ton Mensink, Aad Verblauw, Chiel Kup en Teun Rietkerk aangegrepen om noodzakelijk 
onderhoud te verrichten. De wanden in de kantine zijn aangepakt door Jaap de Longte en Ger Verhoef. 
De vloerbedekking is er af gehaald en vervangen door kunststof wandbedekking die geschilderd kan 
worden. In de aanloop van het voetbalseizoen hebben een aantal vrijwilligers van de afdeling 
veldvoetbal de voetbalaccommodatie en de omheining rond het veld weer opgeknapt. Zij hebben 
plannen om in de zomerstop weer de handen uit de mouwen te steken. Dit soort initiatieven zijn 
natuurlijk altijd welkom. 

http://www.zeemacht.nl/
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__________________ 
7.3. Sportkantine 

Het personeelsbestand van de kantine is ongewijzigd. De dames achter de bar zijn Franca Schotten, 
Ymke Zandbergen, Tanja Rieder en Elly de Longte. Evelien Bas heeft het afgelopen seizoen door ziekte 
en zeer een behoorlijk aantal uren als oproepkracht achter de bar gestaan. Om deze reden hebben ook 
Franca en Elly in een aantal maanden veel moeten werken. Door hun inzet was het toch steeds mogelijk 
een drankje en een hapje in de kantine te kopen. De bereiding van nasi-goreng en/of bami-goreng tijdens 
toernooien of andere evenementen werd weer verzorgd door Boes Bas en Arno Sewalt. De ballen van 
Boes worden zo langzamerhand beroemd. Sommige gasten van buiten nemen zelfs een heel zakje mee. 
Het schoonmaken van de keuken op de maandagmorgen werd weer door Dol Bas verzorgd. Samen met 
Franca verzorgde zij het afgelopen seizoen ook de lunches voor Noorderhaven. 
Buiten de kantine in de sporthal hebben we nog enkele verkooppunten op het complex. In de sporthal is 
er bij de afdeling judo in de dojo de mogelijkheid een kopje koffie te kopen. Dit omdat de kantine niet 
altijd open is wanneer er gesport wordt in de dojo. Het verkooppunt bij de afdeling tennis wordt tijdens 
het tennisseizoen gebruikt. Hier wordt door een aantal vrijwilligers van deze afdeling bardienst verricht. 
Boes Bas beheert dit verkooppunt en zorgt dat er voldoende voorraad aanwezig is. De omzet van dit 
verkooppunt is een substantieel onderdeel van de omzet van de kantine. Ook in de veldvoetbal 
accommodatie is een verkooppunt. Werd dit tot vorig jaar alleen op zondag gebruikt voor soft-drinks en 
koffie of thee, met het aantreden van een standaardteam op de zaterdag is hier verandering in gekomen. 
Evenals bij tennis verzorgen hier een paar dames als vrijwilligster de verkoop van consumpties. Gezien 
het publiek dat komt kijken bij de wedstrijden van dit team is dit een goede service en een welkome 
aanvulling op de omzet. U zult begrijpen dat het bestuur blij is dat er bij deze afdelingen vrijwilligers zijn 
die deze taak op zich willen nemen en is hen daar dank voor verschuldigd. 
In de kantine is een beamer opgehangen om sportprogramma’s die op televisie uitgezonden worden te 
kunnen projecteren op een scherm. Ook zijn er 2 nieuwe koelingen aangeschaft voor achter de bar. 
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______________________________________ 
8. VERENIGINGSZAKEN 

 
Zoals te verwachten was is het afgelopen verenigingsjaar voor het bestuur een drukke periode geweest. 
Allereerst moest iedereen wennen aan de nieuwe structuur en de invulling van de nieuwe functie 
commissaris sportzaken. Daarnaast lagen er toch veel zaken die het bestuur wilde aanpakken. En er lag 
natuurlijk ook nog de opdracht voor het bestuur nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement te 
schrijven. Voor dit laatste is op 29 december 2005 een bijzondere ledenvergadering gehouden. Op deze 
vergadering hebben de leden de statuten en huishoudelijk reglement goedgekeurd. Hierna is de gang naar 
de notaris gemaakt. De akte met de nieuwe statuten is op 2 mei jl. bij de notaris gepasseerd, zodat sinds 
die datum de nieuwe statuten rechtsgeldig zijn. 
Binnen het bestuur kwamen we er al snel achter dat de hoeveelheid werk voor de penningmeester 
dusdanig was dat hier een extra persoon bij ingeschakeld diende te worden. Gerard Kaper was bereid dit 
te gaan doen en is toen de nieuwe functie commissaris financiën (2e penningmeester) gaan vervullen. In 
de vacature van 2e commissaris sportzaken werd Arno Sewalt bereid gevonden deze functie te gaan 
vervullen. Op voornoemde bijzondere ledenvergadering is hij gekozen in het bestuur. 
Aan de buitenmuur van de sporthal is een groot bord opgehangen met daarop alle afdelingen binnen de 
vereniging. Het bestuur wil hiermee proberen de mogelijkheden die onze vereniging biedt aan bezoekers 
duidelijk te maken. De visie van het bestuur is dat we een van de grotere, sterkere verenigingen in deze 
gemeente zijn, met een eigen sporthal in beheer en dat we daar best trots op mogen zijn.  
Ook afgelopen jaar is weer een reanimatiecursus gehouden in de sporthal. De vereniging hecht een groot 
belang aan deze cursus, in het bijzonder voor de begeleiding van elementair- en wedstrijdzwemmen, en 
stelt dan ook leden van alle afdelingen in staat hieraan deel te nemen.  
Ook criminaliteit gaat niet aan onze vereniging voorbij. Naast vandalisme is er ook enkele malen 
ingebroken bij de tennisaccommodatie. Geld is daar niet aanwezig en er worden dus eigenlijk alleen 
maar vernielingen aangericht. We hebben ook nog een poging tot inbraak in het kantoor gehad. Naar 
binnen gekomen via een klapraam terwijl er nog steeds gasten in de kantine waren. Toen een oplettende 
Jaap de Longte zag dat er iets mis was en naar beneden stormde waren de vogels echter snel gevlogen. 
Het bestuur heeft enkele personen binnen de vereniging bereid gevonden zitting te nemen in een 
bouwcommissie. Het doel van deze commissie is de mogelijkheden te onderzoeken voor toekomstige 
(ver)bouwwerkzaamheden. In eerste instantie zal de expertise van de leden van deze commissie worden 
benut om de reparaties aan de kopgevel te beoordelen en in gang te zetten. Wanneer de commissie in een 
later stadium met plannen komt zullen deze door het bestuur aan de hand van prioriteiten, wensen en 
financiële mogelijkheden worden beoordeeld. Dit soort plannen zullen een dusdanige financiële impact 
hebben dat het bestuur altijd op een ledenvergadering toestemming zal vragen om de middelen hiervoor 
te verkrijgen. 
In de afgelopen maanden is de gemeentelijke sportnota verschenen. Eerst is een concept bij de 
vereniging binnengekomen. Hierop hebben wij per brief gereageerd met daarin ons commentaar op 
deze nota. Een heet hangijzer voor ons was het behoud van het sportveld voor onze vereniging. Een 
vereniging als de onze, met zoveel verschillende afdelingen moet ook de beschikking hebben over een 
sportveld. Ook in onze rol als aanbieder van een sportaccommodatie voor verhuur dient de 
mogelijkheid te bestaan buiten te sporten. Binnenkort zal er verder gesproken worden met de 
gemeente over de toekomst van het sportpark. Verder zal de vereniging betrokken worden bij het 
opstellen van het Programma van Eisen voor het nieuwe zwembad, belangrijk gezien onze afdelingen 
elementair- en wedstrijdzwemmen. De gemeenteraad heeft de sportnota op 1 maart vastgesteld. 
Overheidssteun in de vorm van jeugdsubsidies maakt het mogelijk de contributie op het huidige 
niveau te handhaven en daarmee de mogelijkheid voor sportbeoefening laagdrempelig te houden.  
Op woensdagmiddag is een groep vrijwilligers gestart met kaboutervoetbal. Een groep peuters is dan 
aan het voetballen in de sporthal. Volgens verschillende ouders een voortreffelijk initiatief. 
Op 1 maart heeft het bestuur de commissie van beheer opgeheven. De functionarissen die in deze 
commissie zaten blijven gewoon hun werkzaamheden verrichten. Regelmatig zullen zij worden 
uitgenodigd op de vergaderingen van het bestuur. Bij grote evenementen zullen zij zeker betrokken 
worden bij de besprekingen als voorbereiding op en evaluatie van deze evenementen.  
Het gemeentelijke sportgala waarop de sportprijzen zullen worden uitgereikt zal dit jaar op 30 juni in 
onze sporthal plaatsvinden. Verschillende afdelingen zullen een demonstratie verzorgen. 
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___________________________________________________________ 

9. PR - ACTIVITEITEN/REPRESENTATIE 
_______________ 
9.1. Sponsors 

Verschillende afdelingen hebben sponsors die tenues of andere zaken sponsoren aan een of meerdere 
teams van die afdeling. Dit geeft een verzorgde presentatie van deze teams. Ook mogen enkele 
toernooien, die door de afdelingen van de vereniging worden georganiseerd, zich verheugen in een 
sponsor. Of dit nu een sponsor is die prijzen verzorgd of de begroting van een toernooi dekkend maakt is 
niet belangrijk. Deze sponsors zorgen er wel voor dat de begroting van een afdeling en dus de vereniging 
niet met deze kosten wordt belast. Een woord van dank voor deze trouwe sponsors is hier dan ook zeker 
op zijn plaats. 

________________________ 
9.2. Nieuwjaarstoernooi 

Het was op de 37e editie van het nieuwjaarstoernooi weer heel gezellig in de sporthal. Voor wat betreft 
het sportieve gedeelte was het toernooi zeer geslaagd. Doordat er teams van buiten Den Helder worden 
uitgenodigd en uit Den Helder voornamelijk teams die in de KNVB spelen was het niveau weer hoger 
dan vorig jaar. Ons eerste team slaagde er niet in de finale te bereiken. Deze werd gespeeld tussen de 
debutant DVO en TZV. DVO had gedurende het toernooi een goede indruk gemaakt, maar het toernooi 
duurde voor hen net een wedstrijd te lang. TZV was met 5-1 de sterkste en veroverde daarmee de 
wisselbeker. 

____________________________________ 
9.3. Bijwonen recepties /  begrafenissen 

Door het bestuur, evenals door bestuursleden van de afdelingen, werd bij diverse gelegenheden de 
vereniging op gepaste wijze vertegenwoordigd. 

____________ 
9.4. Media 

Ook afgelopen jaar heeft de vereniging weer heel wat bladzijden gevuld in de Helderse Courant. Alle 
afdelingen die competitie spelen vullen wel een stuk op de sportpagina’s. De grootte is dan wel 
afhankelijk van het niveau, maar er is volop aandacht voor de vereniging. Bij de afdelingen zijn gelukkig 
mensen die hier de tijd voor nemen en de resultaten van hun afdeling hiermee ook onder de aandacht van 
de Helderse bevolking brengen. Ook op de kabelkrant was onze vereniging goed vertegenwoordigd. 
Hierop kan de vereniging ook enkele malen per jaar aandacht vragen voor een evenement wat op het 
complex wordt georganiseerd. Hetzelfde geldt voor de reclameborden rond de lantaarnpalen die u in 
onze stad ziet. Door sponsoring van Voogd Promotions kunnen wij hier enkele malen per jaar gebruik 
van maken om een evenement onder de aandacht te brengen. 

 
 
 
Den Helder, mei 2006 
P.H. Verploegh 
secretaris 
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_______________________ 
10. FINANCIËN 

Over het afgelopen boekjaar kunnen we weer terugkijken op een financieel succesvol jaar. Een winst van 
€  2.353,45 bij de vereniging, een verlies van €  2.526,61 bij de sporthal en een ruime winst in de kantine 
van + € 4.101,05. Voor het goede resultaat in de kantine waren de verkooppunten tennis en veldvoetbal 
mede verantwoordelijk. Door dit resultaat was het mogelijk om een extra winstuitkering vanuit de 
kantine richting de vereniging te genereren van €  2.500,-. 
Zoals voorgenomen, behelst het boekjaar van de vereniging slechts negen maanden tot 31 december 
2005, waardoor vanaf 2006 de boekjaren van de drie onderdelen in gelijke pas gaan lopen.  
 
 

_____________________________ 
10.1. Begroting Vereniging 2006 

De begroting van de vereniging is nagenoeg sluitend.  
Inmiddels ligt het in de verwachting dat als gevolg van de promotie van het eerste Futsal team naar 
het hoogste niveau van het zaalvoetbal, de begroting niet toereikend zal zijn. Toch zal het bestuur er 
alles aan doen om voor de te maken kosten dekking te zoeken. In de begroting van de vereniging is 
een bedrag voor presentiegelden en onkostenvergoeding voor het bestuur opgenomen, zoals in de 
bijzondere leden vergadering van 29 december 2005 is aangegeven.  
 

 
___________________________________ 
10.2. Begroting Sporthal de Brug 2006 

De begroting van sporthal de Brug kent een tekort van €  4.400,-. Aan de inkomstenkant zijn t.o.v. de 
begroting 2005 wel meer inkomsten te verwachten daar de gemeente, in afwachting van nieuw te 
bouwen gymlokalen, ruimte ingehuurd heeft bij de vereniging voor de basisscholen in De Schooten. 
Aan de uitgaven kant zijn de onderhoudskosten structureel hoger t.o.v. de begroting. Derhalve is de 
begroting voor de onderhoudsposten hoger vastgelegd. Verder zijn de begrotingsposten gas en elektra 
als gevolg van de gestegen energiekosten hoger vastgesteld. 
 
 

_______________________________ 
10.3. Begroting Sportkantine 2006 

De begroting van de kantine is sluitend. De inkomsten zijn hoger ingeschat t.o.v. de begroting 2005 
mede ingegeven door het resultaat over 2005. Tevens zijn de inkoopkosten hoger ingeschat door de 
hogere accijnzen op sterke dranken en bier. Echter sinds februari zijn wij voor de dranken overgestapt 
naar een andere leverancier, waar wij als Marine Sport Vereniging Zeemacht goedkopere inkoopprijzen 
hebben kunnen verkrijgen. Als gevolg van de hogere energieprijzen zijn de begrotingsbedragen voor 
2006 verhoogd. 
 
 

______________________________ 
10.4. Exploitatie Vereniging 2005 

De exploitatie van de vereniging is positief, mede a.g.v. een extra winstuitkering à €  2.500.- en de 
bijzondere bate à  €  2.570,- zijnde de vergoeding elektra geleverd aan onze buurman de Duinruiters over 
de jaren voor 2005. Het in 2006 ontvangen bedrag over 2005 is geboekt ten gunste van de afdeling 
veldvoetbal. De contributies zijn per saldo € 4.000,00 lager uitgevallen t.o.v. de begroting. Daar 
tegenover staat de realisatie van sponsor en rente inkomsten. Voor de afdeling boksen zijn de 
bondskosten die niet waren begroot afgedragen. Het bestuur is hierover nog in gesprek met de boksbond 
om een en ander te regelen. Bij de post diversen van de afdeling judo is een forse overschrijding 
zichtbaar. De reden hiervoor zijn de opleidingskosten van 2 judoka’s tot judoleraar. De inschrijfgelden 
HZVO en KNVB voor de afdeling futsal lopen via voorschotbedragen, waarvan in juli de eindafrekening 
plaatsvindt. Aan de KNVB is € 921,- en aan de HZVO € 3.781,- voorschot betaald, o.a. voor 
inschrijfgelden. De afdelingen zijn over het algemeen redelijk binnen de begroting gebleven. 
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____________________________ 
10.5. Exploitatie Sporthal 2005 

De inkomsten van de sporthal zijn hoger uitgekomen dan begroot. Dit is met name het gevolg van een 
aantal incidentele opbrengsten, maar ook het inhuren van zaalruimte door de SAVO. Het bedrag 
bijzondere bate behelst volledig de restitutie Ecotax 2004. 
Daarnaast zijn de kosten ook hoger uitgekomen met name door meer uitgaven voor onderhoud. Door 
storingen als gevolg van o.a. vandalisme is veel onderhoud gepleegd aan de elektrische schuifdeuren. Als 
gevolg van het vele onderhoud zijn de loonkosten en vrijwilligerstoelage uitgaven gestegen. Verder zijn 
er de kosten voor de lichtbak en het “reclamebord” M.S.V. Zeemacht.  
 
 

________________________________ 
10.6. Exploitatie Sportkantine 2005 

Met ingang van het verslagjaar 2005 wordt de omzet van de kantine exclusief omzetbelasting 
gepresenteerd. De vergelijkende cijfers van voorgaande jaren en begrotingen zijn ook exclusief 
omzetbelasting opgenomen om een goede vergelijking mogelijk te maken. De omzet is wederom 
aanzienlijk gestegen, mede door bezetting overdag door opleidingen van Noorderhaven.  
E.e.a is gerealiseerd zonder dat hierbij de personeelskosten aanzienlijk zijn gestegen. Navenant zijn de 
inkoopkosten toegenomen. Na uitkering van de begrote winstuitkering en de extra winstuitkering van 
totaal €  10.000,- resteert alsnog een aanzienlijke winst.  

 
 
 
Den Helder, mei 2006 
R. Breed 
penningmeester 
 
 



  FINANCIEEL VERSLAG M.S.V. ZEEMACHT  01 APRIL  2005 T / M  31 DECEMBER 2005
  Vereniging

overhead kosten : ALGEMEEN BEHEER BEGROTING 04/05 EXPLOITATIE 04/05 BEGROTING 2005 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006

7404 Vergaderkosten DB 400,00                     431,66 400,00                     395,07

7406 Vergaderkosten AB 200,00                     200,26 100,00                     35,07

7408 Presentiegeld 400,00                     400,00 300,00                     1.890,00                  

7410 Onkostenvergoeding 400,00                     400,00 300,00                     1.890,00                  

7412 Representatie 1.250,00                  813,59 900,00                     840,73 1.200,00                  

7414 Vervoerskosten 50,00                       100,00                     32,40 300,00                     

7416 WA-verzekering sportbegeleiding 100,00                     100,00                     256,47 150,00                     

7418 Opleidingen 400,00                     308,00 555,00 1.000,00                  

7420 ST. Nicolaasfeest 100,00                     100,00                     150,00                     

7422 Diversen 500,00                     502,60 200,00                     402,64 500,00                     

7426 Info bulletin / Reclame 500,00                     200,00                     

7448 Afschrijving inventaris 1.300,00                  1.325,10 1.300,00                  278,12 280,00                     

          Omslag naar afdelingen 5.600,00- 4.381,21- 4.000,00- 2.795,50- 7.360,00-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

overhead kosten : PERSONEEL BEGROTING 04/05 EXPLOITATIE 04/05 BEGROTING 2005 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006

7002 Salarissen 10.500,00                10.284,10 6.000,00                  5.937,77 7.500,00                  

7008 Sociale lasten 1.300,00                  528,95 800,00                     594,42 950,00                     

7018 Reiskosten personeel 200,00                     200,00                     200,00                     

7026 Overige personele lasten 1.000,00                  1.527,35 1.000,00                  1.955,04- 1.000,00                  

7028 Verzekering ziektekosten 2.300,00                  4.054,57 1.000,00                  

7030 Arbo unie 1.000,00                  780,40 200,00                     416,26 800,00                     

         Omslag naar afdelingen 16.300,00- 17.175,37- 8.200,00- 4.993,41- 11.450,00-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

overhead kosten : ADMINISTRATIE BEGROTING 04/05 EXPLOITATIE 04/05 BEGROTING 2005 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006

7202 Kantoorartikelen 400,00                     348,82 300,00                     203,30 500,00                     

7204 Aanschaf papier 600,00                     404,70 200,00                     121,94 400,00                     

7208 Onderhoud inventaris 200,00                     

7210 Onderhoud copieermachines 500,00                     790,89 400,00                     333,77 500,00                     

7212 Onderhoud computers / Homepage 400,00                     1.392,94 400,00                     372,11 400,00                     

7214 Portikosten 1.000,00                  1.115,84 800,00                     736,41 1.200,00                  

7216 Telefoon kosten 600,00                     1.229,25 400,00                     664,64 800,00                     

7220 Bank, giro- en incassokosten 1.200,00                  1.032,91 850,00                     1.270,40 1.000,00                  

7222 Diversen 350,00                     100,00                     521,56 400,00                     

7224 Postbus 150,00                     113,00 150,00                     

7248 Afschrijving inventaris 550,00                     543,27 550,00                     295,60 300,00                     

         Omslag naar afdelingen 5.750,00- 6.971,62- 4.000,00- 4.519,73- 5.850,00-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Afdeling : BADMINTON BEGROTING 04/05 EXPLOITATIE 04/05 BEGROTING 2005 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006

4202 Presentiegeld

4206 Vergaderkosten 50,00                       40,14 37,50                       10,00 50,00                       

4210 Sportbegeleidingskosten 2.500,00                  2.097,50 1.875,00                  1.200,00 2.300,00                  

4214 Sportmaterialen 1.400,00                  1.309,26 1.100,00                  1.243,00 1.500,00                  

4216 Bondscontributies 1.400,00                  1.500,56 200,00                     176,49 1.400,00                  

4218 Inschrijfgelden 700,00                     588,00 350,00                     260,00 600,00                     

4226 Gedrukten 50,00                       50,00                       50,00                       

4230 Aangepaste sporters

4234 Huur De Brug 18.000,00                18.000,00 19.000,00                19.000,00 19.000,00                

4238 Diversen 50,00                       37,50                       50,00                       

4280 Algemeen beheer 523,74 354,30 320,00 223,64 560,00

4282 Personeelskosten 1.524,46 1.388,94 660,00 401,91 874,00

4484 Administratiekosten 537,77 563,78 320,00 361,58 445,00

26.735,97 25.842,48 23.950,00 22.876,62 26.829,00

Afdeling : BASKETBAL BEGROTING 04/05 EXPLOITATIE 04/05 BEGROTING 2005 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006

4402 Presentiegeld

4406 Vergaderkosten 50,00 12,74 37,50 4,64 50,00

4410 Sportbegeleidingskosten

4414 Sportmaterialen 1.000,00 511,91 1.100,00 815,39 750,00

4416 Bondscontributies 2.400,00 2.401,45 750,00 706,36 2.500,00

4418 Inschrijfgelden 300,00 453,96 450,00 72,42 500,00

4422 Boetes 250,00 136,22 150,00 374,00 250,00

4432 Huur gemeentelijke accomodaties 400,00 693,33 240,00 220,32 300,00

4434 Huur De Brug 3.200,00 3.200,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

4438 Diversen 50,00 133,88 37,50 50,00

4440 Arbitragekosten 500,00 455,34 200,00 423,61 450,00

4448 Afschrijving inventaris 270,00 263,25 270,00 263,25 265,00

4480 Algemeen beheer 234,40 144,02 130,00 90,85 228,00

4482 Personeelskosten 682,28 564,61 270,00 164,42 354,00

4484 Administratiekosten 240,68 229,18 130,00 146,89 181,00

9.577,36                  9.199,90 7.265,00                  6.782,15 9.378,00                  

Afdeling : BOKSEN BEGROTING 04/05 EXPLOITATIE 04/05 BEGROTING 2005 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006

4602 Presentiegeld

4606 Vergaderkosten 50,00 37,50 50,00

4610 Sportbegeleidingskosten 500,00 500,00

4614 Sportmaterialen 400,00 225,50 250,00  400,00

4616 Bondscontributies 1.000,00 1.368,01 776,24 1.100,00

4624 Toernooien

4634 Huur De Brug 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

4638 Diversen 50,00 37,50 50,00

4648 Afschrijving inventaris 430,00 429,95 430,00 429,95 430,00

4680 Algemeen beheer 164,81 126,74 120,00 83,87 218,00

4682 Personeelskosten 479,73 496,85 240,00 146,15 339,00

4684 Administratiekosten 169,23 201,68 120,00 135,59 173,00

9.243,77                  8.848,73 7.235,00                  7.571,80 9.260,00                  
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Afdeling : ELEMENTAIR  ZWEMMEN BEGROTING 04/05 EXPLOITATIE 04/05 BEGROTING 2005 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006

4802 Presentatie

4606 Vergaderkosten 50,00 37,50 50,00

4810 Sportbegeleidingskosten 27.000,00                26.139,55 20.250,00                20.379,25 27.000,00                

4814 Sportmaterialen 300,00                     334,22 300,00                     173,31 400,00                     

4816 Bondscontributie 5.600,00                  5.501,03 5.200,00                  6.108,98 5.600,00                  

4820 Loterijen 100,00- 100,00-

4826 Gedrukte (zwemdiploma's) 1.500,00                  1.291,38 1.000,00                  1.089,83 1.400,00                  

4836 Huur De Schots 27.500,00                26.225,72 21.000,00                20.657,15 27.000,00                

4838 Diversen 50,00                       618,37 37,50                       100,00                     

4880 Algemeen beheer 1.776,32 1.290,46 1.180,00 824,67 2.343,00

4882 Personeelskosten 5.170,37 5.058,89 2.410,00 1.467,58 3.645,00

4884 Administratiekosten 1.823,90 2.053,44 1.180,00 1.333,32 1.862,00

70.770,60                68.413,06 52.595,00                51.934,09 69.400,00                

Afdeling : HANDBOOG BEGROTING 04/05 EXPLOITATIE 04/05 BEGROTING 2005 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006

5002 Presentiegeld

5006 Vergaderkosten 50,00                       32,04 37,50                       13,74 50,00                       

5010 Sportbegeleidingskosten 400,00                     177,05 200,00                     129,25 300,00                     

5014 Sportmaterialen 250,00                     413,70 500,00                     153,00 500,00                     

5016 Bondscontributies 1.000,00                  1.005,40 40,50 1.000,00                  

5024 Toernooien

5032 Huur schietbaan 550,00                     492,97 550,00                     529,00 800,00                     

5034 Huur De Brug 8.000,00                  8.000,00 8.000,00                  8.000,00 8.000,00                  

5038 Diversen 50,00                       37,50                       50,00                       

5080 Algemeen beheer 117,20 118,10 110,00 76,88 193,00

5082 Personeelskosten 341,14 462,98 220,00 133,97 301,00

5084 Administratiekosten 120,34 187,93 110,00 124,29 154,00

10.878,68                10.890,17 9.765,00                  9.200,63 11.348,00                

Afdeling: JUDO / JIUJITSU BEGROTING 04/05 EXPLOITATIE 04/05 BEGROTING 2005 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006

5202 Presentiegeld

5206 Vergaderkosten 50,00                       37,50                       50,00                       

5210 Sportbegeleidingskosten 4.500,00                  3.414,00 3.375,00                  3.479,00 4.800,00                  

5214 Sportmaterialen 350,00                     21,50 9,99 150,00                     

5216 Bondscontributies 4.000,00                  4.442,25 300,00                     758,75 4.500,00                  

5218 Inschrijfgelden 100,00                     235,50 300,00                     101,70 200,00                     

5224 Toernooien

5226 Gedrukten 23,00

5234 Huur De Brug 10.400,00                10.400,00 10.500,00                10.500,00 10.500,00                

5238 Diversen 50,00                       430,00 37,50                       1.425,00 50,00                       

5248 Afschrijving judomatten 550,00                     544,54 550,00                     544,65 550,00                     

5280 Algemeen beheer 655,59 584,74 530,00 370,40 966,00

5282 Personeelskosten 1.908,24 2.292,31 1.100,00 669,85 1.503,00

5284 Administratiekosten 673,15 930,47 530,00 598,86 768,00

23.236,98                23.295,31 17.260,00                18.481,20 24.037,00                

Jaarverslag MSV Zeemacht 2005 26



Afdeling : N.A.S. BEGROTING 04/05 EXPLOITATIE 04/05 BEGROTING 2005 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006

5402 Presentiegeld

5406 Vergaderkosten 50,00                       22,46 37,50                       14,64 50,00                       

5414 Sportmateriaal 150,00                     20,00 150,00                     89,99 150,00                     

5438 Diversen 50,00                       37,50                       50,00                       

5480 Algemeen beheer 329,63 239,08 220,00 153,75 357,00

5482 Personeelskosten 959,45 937,25 450,00 274,03 555,00

5484 Administratiekosten 338,46 380,44 220,00 248,59 283,00

1.877,53                  1.599,23 1.115,00                  781,00 1.445,00                  

Afdeling : SCHERMEN BEGROTING 04/05 EXPLOITATIE 04/05 BEGROTING 2005 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006

5602 Presentiegeld

5606 Vergaderkosten 50,00                       37,50                       50,00                       

5610 Sportbegeleidingskosten 1.500,00                  1.448,14 1.500,00                  2.067,10 2.200,00                  

5614 Sportmaterialen 350,00                     541,10 400,00                     567,64 500,00                     

5616 Bondscontributies 500,00                     745,78 100,00                     48,00 750,00                     

5624 Toernooien 34,65 6,00 50,00                       

5634 Huur De Brug 5.900,00                  5.900,00 6.500,00                  6.500,00 6.500,00                  

5638 Diversen 50,00                       37,50                       50,00                       

5648 Afschrijving inventaris 150,00                     142,67 150,00                     142,67 300,00                     

5680 Algemeen beheer 109,88 92,18 90,00 62,90 183,00

5682 Personeelskosten 319,82 361,35 170,00 103,52 285,00

5684 Administratiekosten 112,82 146,67 90,00 101,69 146,00

9.042,51                  9.412,54 9.075,00                  9.599,52 11.014,00                

Afdeling : TENNIS BEGROTING 04/05 EXPLOITATIE 04/05 BEGROTING 2005 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006

5802 Presentiegeld

5806 Vergaderkosten 50,00                       0,96 37,50                       20,34 50,00                       

5812 Vervoerskosten 39,00

5814 Sportmaterialen incl. tennisballen 650,00                     864,00 650,00                     543,00 750,00                     

5816 Bondscontributies 1.600,00                  1.410,56 156,24 1.600,00                  

5818 Inschrijfgelden 400,00                     130,92 246,03 300,00                     

5820 Loterijen / akties

5824 Toernooien 1.747,36- 2.522,39-

5828 Telefoonkosten prieel 350,00                     195,74

5830 Onderhoud inventaris 100,00                     100,00                     100,00                     

5832 Huur tennisbanen (gemeente) 2.100,00                  1.933,20 2.100,00                  2.074,46 2.100,00                  

5834 Bijdrage afschrijving tennisbanen 5.000,00                  5.000,00 5.000,00                  5.000,00 5.000,00                  

5838 Diversen 50,00                       72,50 37,50                       50,00                       

5842 Gasverbruik

5844 Waterverbruik 180,00                     139,53 120,00                     132,11 150,00                     

5846 Elektraverbruik 1.600,00 1.624,58 1.350,00 1.639,99 1.750,00

5848 Afschrijving inventaris 100,00                     89,98 90,00                       89,98 90,00                       

5880 Algemeen beheer 673,90 587,62 540,00 377,39 936,00

5882 Personeelskosten 1.961,54 2.303,60 1.100,00 669,85 1.456,00

5884 Administratiekosten 691,96 935,05 540,00 610,16 744,00

15.507,40                13.579,88 11.665,00                9.037,16 15.076,00                
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Afdeling : VELDVOETBAL BEGROTING 04/05 EXPLOITATIE 04/05 BEGROTING 2005 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006

6002 Presentiegeld

6006 Vergaderkosten 50,00                       37,50                       6,36                         50,00                       

6010 Sportbegeleidingskosten 60,00                       800,00                     

6014 Sportmaterialen 500,00                     1.164,25                  800,00                     528,79                     1.500,00                  

6016 Bondscontributies 100,00                     300,00                     300,00                     

6018 Inschrijfgelden 300,00                     669,44                     500,00                     620,00                     600,00                     

6020 Loterijen/acties 242,35-                     144,60-                     

6028 Telefoonkosten gebouw

6032 Huur voetbalvelden 3.800,00                  3.549,37                  3.800,00                  3.808,70                  3.800,00                  

6038 Diversen 50,00                       37,50                       50,00                       

6042 Gasverbruik 350,00                     492,95                     450,00                     361,54                     500,00                     

6044 Waterverbruik 100,00                     61,97-                       32,50                       200,00                     

6046 Elektraverbruik 250,00                     1.950,29                  1.250,00                  931,24                     1.500,00                  

6080 Algemeen beheer 91,56                       80,65                       70,00                       48,92                       238,00                     

6082 Personeelskosten 266,51                     316,18                     150,00                     91,34                       370,00                     

6084 Administratiekosten 94,02                       128,34                     70,00                       79,10                       189,00                     

5.952,09                  8.107,15                  7.465,00                  6.363,89                  10.097,00                

Afdeling : VOLLEYBAL BEGROTING 04/05 EXPLOITATIE 04/05 BEGROTING 2005 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006

6202 Presentiegeld

6206 Vergaderkosten 50,00                       8,42 37,50                       21,20 50,00                       

6210 Sportbegeleidingskosten 750,00                     810,30 450,00                     154,50 500,00                     

6214 Sportmaterialen 350,00                     200,00                     250,00                     

6216 Bondscontributies 800,00                     1.512,87 1.400,00                  518,24 800,00                     

6218 Inschrijfgelden 400,00                     360,00 200,00                     550,00 400,00                     

6222 Boetes

6232 Huur accommodatie 200,00                     117,97 200,00                     51,18 200,00                     

6234 Huur De Brug 4.000,00                  4.000,00 4.000,00                  4.000,00 4.000,00                  

6238 Diversen 50,00                       37,50                       50,00                       

6280 Algemeen beheer 208,76 129,62 120,00 83,87 134,00

6282 Personeelskosten 607,65 508,15 240,00 146,15 208,00

6284 Administratiekosten 214,36 206,26 120,00 135,59 106,00

7.630,77                  7.653,59 7.005,00                  5.660,73 6.698,00                  

Afdeling : WEDSTRIJDZWEMMEN BEGROTING 04/05 EXPLOITATIE 04/05 BEGROTING 2005 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006

6402 Presentiegeld

6406 Vergaderkosten 50,00                       11,79 37,50                       8,60 50,00                       

6410 Sportbegeleidingskosten 3.200,00                  2.720,00 2.500,00                  2.448,00 2.900,00                  

6414 Sportmateriaal 350,00                     152,16 200,00                     101,99 400,00                     

6416 Bondscontributies 1.600,00                  1.548,43 2.250,00                  3.074,06 2.300,00                  

6418 Startgelden 600,00                     300,00 800,00                     1.252,75 800,00                     

6420 Loterijen / akties 140,00- 100,00-

6426 Gedrukten 50,00                       109,89 100,00                     

6428 Telefoonkosten wedstrijd secretaris 280,00                     272,24 225,00                     204,18 300,00                     

6436 Huur zwembad De Schots 12.000,00                12.302,13 9.900,00                  9.473,83 13.500,00                

6438 Diversen 50,00                       37,50                       50,00                       

6480 Algemeen beheer 241,73 288,05 260,00 181,71 416,00

6482 Personeelskosten 703,60 1.129,22 540,00 328,83 647,00

6484 Administratiekosten 248,20 458,36 260,00 293,78 331,00

19.373,53                19.152,27 17.010,00                17.267,73 21.794,00                
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Afdeling : FUTSAL BEGROTING 04/05 EXPLOITATIE 04/05 BEGROTING 2005 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006

6602 Presentiegeld

6606 Vergaderkosten 50,00                       41,16 37,50                       17,23 50,00                       

6610 Sportbegeleiding 800,00                     1.030,00 950,00                     375,00 950,00                     

6614 Sportmaterialen 500,00                     2.324,60 700,00                     113,15- 750,00                     

6616 Bondscontributies 150,00                     150,00                     

6618 Inschrijfgelden 6.500,00                  7.510,80 5.000,00                  4.702,74 6.500,00                  

6620 Loterijen 60,00-

6622 Boetes 316,34 42,80

6624 Toernooien 361,61 288,18- 250,00                     

6626 Gedrukten 50,00                       226,50 82,00 500,00                     

6628 Telefoonkosten wedstrijd secretaris 250,00                     

6636 Verzorgerskosten 400,00                     289,59 350,00                     195,00 400,00                     

6638 Huur sporthal De Brug 2.500,00                  2.500,00 2.390,00                  2.500,00 2.500,00                  

6640 Diversen 50,00                       37,50                       50,00                       

6642 Spelerskaarten 500,00                     

6680 Algemeen beheer 472,47 345,66 310,00 216,65 589,00

6682 Personeelskosten 1.375,21 1.355,04 650,00 395,82 917,00

6684 Administratiekosten 485,12 550,02 310,00 350,28 468,00

13.332,80                16.791,32 10.735,00                8.476,19 14.824,00                

TOTALE INKOMSTEN BEGROTING 04/05 EXPLOITATIE 04/05 BEGROTING 2005 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006

8005 Kontributies 102.000,00              105.872,23 79.500,00                78.490,56 104.000,00              

8010 Toeslag wedstrijdzwemmen 3.400,00                  4.500,55 3.000,00                  3.009,00 4.500,00                  

8020 Leszwemmen 93.000,00                95.931,53 72.000,00                69.885,29 95.000,00                

8030 Opbrengst verkoop artikelen 268,20 100,00                     31,70

8050 Adminitratie bijdrage 309,35 100,00                     299,50 250,00                     

8060 Toto/Lotto 500,00                     576,93 400,00                     363,17 400,00                     

8066 Opbrengst biljart 100,00                     80,50 50,00                       66,50 100,00                     

8070 Voetbalspel 100,00                     84,05 50,00                       33,10 50,00                       

8075 Jeugdsport subsidie badminton 1.800,00                  1.603,76 800,00                     

8077 Jeugdsport subsidie boksen 500,00                     518,76 500,00                     

8078 Jeugdsport subsidie handboog 700,00                     741,83 750,00                     

8079 Jeugdsport subsidie judo 2.000,00                  1.976,67 2.000,00                  

8080 Jeugdsport subsidie schermen 869,69 1,92 850,00                     

8081 Jeugdsport subsidie tennis 600,00                     598,53 600,00                     

8084 Jeugdsport subsidie wedstrijdzwemmen 2.600,00                  2.438,75 4,40 2.400,00                  

8085 Jeugdsport subsidie zaalvoetbal

8088 Rente bank/giro 100,00                     95,79 300,00                     1.197,57 500,00                     

8091 Tennissleutels 102,15 56,75

8092 Winstuitkering restaurant 10.000,00                4.000,00 7.500,00                  10.000,00 10.000,00                

8093 Diversen 12,00

8094 Loterijen / akties 500,00                     815,97 364,70 250,00                     

8095 Sponsors 600,00                     680,00 3.000,00 750,00                     

8097 Interest lening sporthal 7.500,00                  7.600,00 7.000,00                  7.000,00 6.500,00                  

9100 Bijzondere baten en lasten 1.044,11 2.570,00

226.000,00              230.709,35 170.000,00              176.386,16 230.200,00              
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Totalen per afdeling BEGROTING 03/04 EXPLOITATIE 03/04 BEGROTING 04/05 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006

afdeling BADMINTON 26.735,97                25.842,48 23.950,00                22.876,62 26.829,00                

afdeling BASKETBAL 9.577,36                  9.199,90 7.265,00                  6.782,15 9.378,00                  

afdeling BOKSEN 9.243,77                  8.848,73 7.235,00                  7.571,80 9.260,00                  

afdeling ELEMENTAIR  ZWEMMEN 70.770,60                68.413,06 52.595,00                51.934,09 69.400,00                

afdeling HANDBOOGSCHIETEN 10.878,68                10.890,17 9.765,00                  9.200,63 11.348,00                

afdeling JUDO / JIUJITSU 23.236,98                23.295,31 17.260,00                18.481,20 24.037,00                

afdeling NIET ACTIEVE SPORTERS 1.877,53                  1.599,23 1.115,00                  781,00 1.445,00                  

afdeling SCHERMEN 9.042,51                  9.412,54 9.075,00                  9.599,52 11.014,00                

afdeling TENNIS 15.507,40                13.579,88 11.665,00                9.037,16 15.076,00                

afdeling VELDVOETBAL 5.952,09                  8.107,15 7.465,00                  6.363,89 10.097,00                

afdeling VOLLEYBAL 7.630,77                  7.653,59 7.005,00                  5.660,73 6.698,00                  

afdeling WEDSTRIJDZWEMMEN 19.373,53                19.152,27 17.010,00                17.267,73 21.794,00                

afdeling FUTSAL 13.332,80                16.791,32 10.735,00                8.476,19 14.824,00                

223.160,00              222.785,63 182.140,00              174.032,71 231.200,00              

  

INKOMSTEN 226.000,00              230.709,35 170.000,00              176.386,16 230.200,00              

 

UITGAVEN 223.160,00              222.785,63 182.140,00              174.032,71 231.200,00              

 

EXPLOITATIE RESULTAAT 2.840,00                  7.923,72 12.140,00-                2.353,45 1.000,00-                  
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               BALANS M.S.V. ZEEMACHT PER 01-04-2005

Lening sporthal de brug 116.907,26€              Crediteuren 11.537,64€              

Aflossing 10.000,00-€                Joop Rozenboom toernooi 235,00€                   

106.907,26€              Reservering afdeling Badminton 6.086,00€                

Inventaris 28.502,76€                Reservering afdeling Handboogsport 810,96€                   

Aanschaffingen -€                           Reservering afdeling Judo 815,50€                   

Afschrijving t/m 31-03-04 19.313,47-€                Reservering afdeling Tennis 2.500,00€                

Afschrijving 2004 / 2005 3.338,76-€                  Rekening courant sporthal 2.442,51€                

5.850,53€                  Te betalen netto lonen 552,65€                   

Kas 444,73€                     Reservering vakantiegeld 528,92€                   

Postbank 16.343,13€                Af te dragen BVG premies 2.397,85€                

ING bank 2.116,89€                  Af te dragen loonheffing 814,00€                   

Kapitaalrekening 17.589,28€              

Sporttotalisator 2.708,21€                

Nog te ontvangen posten 1.494,00€                

Voorschot BVG premies 2.886,00€                  Vermogen per 1 april 2004 132.762,92€            

Rekening courant sportkantine 11.228,11€                Exploitatie resultaat 04 / 05 7.923,72€                

Voorraad sportartikelen 1.839,53€                  Vermogen per 31 maart 2005 140.686,64€            

169.407,67€            169.407,67€            

               BALANS M.S.V. ZEEMACHT PER 31-12-2005

Lening sporthal de brug 106.907,26€              Crediteuren 1.722,31€                

Aflossing 10.000,00-€                Joop Rozenboom toernooi 364,45€                   

96.907,26€                Reservering afdeling Badminton 6.430,01€                

Inventaris 28.502,76€                Reservering afdeling Handboogsport 1.361,96€                

Aanschaffingen -€                           Reservering afdeling Judo 1.731,50€                

Afschrijving t/m 31-03-05 22.652,23-€                Reservering afdeling Tennis 2.500,00€                

Afschrijving 2005 2.044,22-€                  Reservering afdeling Futsal 1.516,99€                

3.806,31€                  Vooruitontvangen contributies 15.754,30€              

Kas 250,50€                     Nog te betalen kosten 10.458,42€              

Postbank 20.775,95€                Reservering vakantiegeld 333,40€                   

ING bank 968,06€                     Rekening courant sporthal 21.697,37€              

Kapitaalrekening 63.099,50€                

Sporttotalisator 3.071,38€                

Nog te ontvangen posten 3.514,94€                  Vermogen per 1 april 2005 140.686,64€            

Rekening courant sportkantine 12.834,32€                Exploitatie resultaat 2005 2.353,45€                

Voorraad sportartikelen 1.682,58€                  Vermogen per 31 december 2005 143.040,09€            

  

206.910,80€            206.910,80€            

Inventaris overzicht

jaar van aanschaf looptijd aanschaf waarde afgeschrijving totaal restwaarde

  Artikel boekjaar afgeschreven

  Boiler 1995 10 8.201,02€                -€                         8.201,02€                -€                         

  Judomatten 1996 10 5.445,36€                544,65€                   5.445,36€                -€                         

  Boksmat 1997 10 3.025,87€                299,49€                   2.408,33€                617,54€                   

  Kopieer machine 1998 5 1.171,96€                -€                         1.171,96€                -€                         

  Biljart 1999 8 2.224,93€                278,12€                   1.844,76€                380,17€                   

  Netpalen 2000 8 719,80€                   89,98€                     539,89€                   179,91€                   

  Boksringtouwen 2000 8 1.043,70€                130,46€                   782,77€                   260,93€                   

  Computer 2000 5 1.238,37€                -€                         1.238,37€                -€                         

  Hometainer 2000 5 680,67€                   -€                         680,67€                   -€                         

  Roeitrainer 2000 5 453,78€                   -€                         453,78€                   -€                         

  Basketbalklok 2001 8 2.105,99€                263,25€                   1.053,00€                1.052,99€                

  Trainingsmelder 2003 5 713,33€                   142,67€                   285,34€                   427,99€                   

  Computer Dell 2003 5 1.477,98€                295,60€                   591,20€                   886,78€                   

  Totalen 28.502,76€              2.044,20€                24.696,45€              3.806,31€                
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  FINANCIEEL VERSLAG M.S.V. ZEEMACHT  1 JANUARI 2005 T / M 31 DECEMBER 2005
  Sporthal de Brug en accommodaties

Inkomsten BEGROTING 2004 EXPLOITATIE 2004 BEGROTING 2005 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006

8110 Zaalhuur M.S.V. Zeemacht 63.000,00                63.000,00 65.000,00                65.000,00 65.000,00                

8120 Huur kantine Sporthal de Brug 14.400,00                14.400,00 14.400,00                14.400,00 14.400,00                

8210 Zaalhuur diversen 4.740,00                  7.765,14 4.500,00                  9.987,05 6.500,00                  

8220 Zaalhuur SAVO 4.500,00                  5.543,80 -                           2.005,00 5.500,00                  

8310 Zaalhuur HZVO 12.500,00                12.721,90 12.500,00                12.449,50 12.500,00                

8320 Zaalhuur Lawn en indoor bowls 1.111,50 1.000,00                  

8330 Zaalhuur  NEVOBO 2.800,00                  2.800,43 2.700,00                  3.329,38 2.800,00                  

8410 Reclame Opbrengsten 3.200,00                  4.740,35 4.000,00                  4.654,21 5.500,00                  

8510 Interest giro- / bank- en spaarrekening 7,27 9,58

9100 Bijzondere baten en lasten 8.689,15 3.000,00                  4.431,20  

105.140,00 119.668,04 106.100,00 117.377,42 113.200,00

Uitgaven BEGROTING 2004 EXPLOITATIE 2004 BEGROTING 2005 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006

4010 Afschrijvingskosten gebouw 14.000,00                14.000,00 14.000,00                14.000,00 14.000,00                

4020 Afschrijving terreinen 6.000,00                  6.000,00 6.000,00                  6.000,00 6.000,00                  

4030 Afschrijvingskosten inventaris 3.100,00                  2.798,15 2.100,00                  2.031,50 2.000,00                  

4040 Reservering groot onderhoud 2.000,00                  5.000,00 2.000,00                  

4210 Telefoon 634468 118,00 200,00                     200,00                     

4220 Telefoon 632028 300,00                     324,62 300,00                     350,96 350,00                     

4310 Onroerend goed zaak belasting 2.400,00                  2.048,55 2.100,00                  2.692,78 2.500,00                  

4320 Rioolbelasting 100,00                     79,10 100,00                     85,19 100,00                     

4330 Milieubelasting 900,00                     822,32 900,00                     632,13 900,00                     

4340 Waterschapsbelasting 150,00                     152,78 200,00                     205,72 200,00                     

4350 Erfpacht 4.000,00                  3.950,70 4.000,00                  3.950,70 4.000,00                  

4410 Beveiligingskosten 800,00                     754,16 800,00                     899,08 800,00                     

4420 Verzekering gebouw 3.000,00                  3.686,78 3.000,00                  3.686,78 3.700,00                  

4430 Verzekering inboedel 800,00                     792,36 800,00                     792,36 800,00                     

4510 Onderhoud gebouwen 3.500,00                  5.237,43 3.500,00                  7.503,06 5.000,00                  

4520 Onderhoud accommodatie 3.000,00                  3.120,98 3.000,00                  3.010,54 3.000,00                  

4530 Onderhoud inventaris 3.000,00                  4.848,13 2.000,00                  9.206,78 5.000,00                  

4540 Schoonmaakartikelen 2.000,00                  2.494,22 2.000,00                  1.984,64 2.500,00                  

4560 Diverse kosten 500,00                     183,13 150,00                     245,70 500,00                     

4610 Gasverbruik 12.500,00                14.265,80 14.000,00                14.737,01 16.000,00                

4620 Waterverbruik 1.400,00                  718,47 1.000,00                  1.466,11 1.000,00                  

4630 Elektraverbruik 7.000,00                  7.174,60 7.500,00                  7.290,70 8.000,00                  

4720 Interest NMB de Schelde '82 540,00                     526,39 260,00                     263,20  

4740 Interest Zeemacht 7.600,00                  7.600,00 7.000,00                  7.000,00 6.400,00                  

4750 Interest Fortis 7.000,00                  6.981,03 6.700,00                  6.647,36 6.500,00                  

4760 Bankkosten 50,00                       31,31 40,00                       59,17 50,00                       

7002 Salarissen 28.000,00                28.811,62 28.450,00                30.442,76 30.000,00                

7008 Sociale lasten 3.900,00                  4.345,63 4.500,00                  3.409,80 4.600,00                  

7028 Verzekering ziektekosten 1.000,00                  

7100 Vrijwilligers toelage 4.500,00                  5.071,24 4.500,00                  6.910,00 5.500,00                  

7200 Subsidie Melkertbaner 12.000,00-                14.950,00- 13.000,00-                15.600,00- 15.000,00-                

110.040,00              116.987,50 106.100,00              119.904,03 117.600,00              

INKOMSTEN 105.140,00 119.668,04 106.100,00 117.377,42 113.200,00
 

UITGAVEN 110.040,00 116.987,50 106.100,00 119.904,03 117.600,00

 

EXPLOITATIE RESULTAAT 4.900,00- 2.680,54 0,00 2.526,61- -4.400,00
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               BALANS SPORTHAL DE BRUG PER 01 - 01 - 2005

Gebouw 782.770,87€              Lening Fortis 6,2 % 109.737,39€            

Afschrijving gebouw 590.220,28-€              Lening NMB de Schelde '82 a 7,25 % 3.630,24€                

192.550,59€              Lening M.S.V. Zeemacht 106.907,25€            

Inventaris 28.036,76€                Reservering groot onderhoud 62.000,00€              

Afschrijving inventaris 16.509,13-€                Crediteuren 9.391,85€                

11.527,63€                Reservering vakantietoeslag 1.409,01€                

Terreinen 96.264,56€              

Afschrijving terreinen 30.113,41-€              

66.151,15€              

Debiteuren 296,26€                   

R.C. Vereniging 14.595,73€              

R.C. Sportkantine 1.768,98€                

Kas 118,78€                   

Postbank 13.607,94€                Vermogen per 1 januari 2004 9.192,13€                

ING bank 1.039,76€                  Exploitatie resultaat 2004 2.680,54€                

Fortis bank 3.291,59€                  Vermogen per 31 december 2004 11.872,67€              

304.948,41€            304.948,41€            

               BALANS SPORTHAL DE BRUG PER 31 - 12 - 2005

Gebouw 782.770,87€              Lening Fortis 6,2 % 104.173,19€            

Afschrijving gebouw 604.220,28-€              Lening M.S.V. Zeemacht 96.907,25€              

178.550,59€              Reservering groot onderhoud 62.000,00€              

Inventaris 28.036,76€                Crediteuren 5.143,32€                

Afschrijving inventaris 18.540,63-€                Nog te betalen kosten 1.474,00€                

9.496,13€                  Reservering vakantiegeld 1.485,34€                

Terreinen 96.264,56€              

Afschrijving terreinen 36.113,41-€              

60.151,15€              

Debiteuren 1.237,14€                

R.C. Vereniging 21.697,37€              

R.C. Sportkantine 2.377,42€                

Kas 381,81€                   

Postbank 3.987,99€                  Vermogen per 1 januari 2005 11.872,67€              

ING bank 1.003,90€                  Exploitatie resultaat 2005 2.526,61-€                

Fortis bank 1.645,66€                  Vermogen per 31 december 2005 9.346,06€                

280.529,16€            280.529,16€            

Inventaris overzicht

jaar van aanschaf looptijd aanschaf waarde afgeschrijving totaal restwaarde

  Artikel boekjaar afgeschreven

  Rode asbakken 1993 2 235,14€                   -€                         235,14€                   -€                         

  Noodverlichting 1994 5 2.532,66€                -€                         2.532,66€                -€                         

  C.V. ketel v.d. Boschhal 1997 10 4.558,79€                455,88€                   3.647,04€                911,75€                   

  Basketbalbord 1997 10 849,90€                   84,99€                     679,93€                   169,97€                   

  Basketbalklapringen 1997 10 627,03€                   62,71€                     501,70€                   125,33€                   

  Lift 1998 10 5.971,75€                597,17€                   4.180,23€                1.791,52€                

  Omroep installatie 1999 5 3.049,86€                -€                         3.049,86€                -€                         

  Gevelkachel tennisprieel 1999 5 783,34€                   -€                         783,34€                   -€                         

  Hoge drukreiniger 1999 3 543,86€                   -€                         543,86€                   -€                         

  Tl lampen 2001 5 1.863,43€                362,68€                   1.450,73€                412,70€                   

  Scorebord 2003 15 7.021,00€                468,07€                   936,14€                   6.084,86€                

  Totalen 28.036,76€              2.031,50€                18.540,63€              9.496,13€                
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 FINANCIEEL VERSLAG M.S.V. ZEEMACHT 01 JANUARI 2005 T / M 31 DECEMBER 2005
 Kantine Sporthal de Brug

Inkomsten BEGROTING 2004 EXPLOITATIE 2004 BEGROTING 2005 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006

8000 Netto omzet 128.000,00              135.057,89 128.000,00              148.292,42 140.700,00              

8010 Omzet vereniging 1.000,00                  1.418,86 1.000,00                  757,44 1.500,00                  

8020 Bijzondere baten 200,00                     364,65 200,00                     462,61

129.200,00              136.841,40 129.200,00              149.512,47 142.200,00              

Uitgaven BEGROTING 2004 EXPLOITATIE 2004 BEGROTING 2005 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006

4010 Schade en representatie 1.200,00                  2.029,42 2.000,00                  4.054,22 2.000,00                  

4030 Consumpties Commissie van Beheer 300,00                     187,74 300,00                     252,78 200,00                     

4040 Consumpties Technische Dienst 300,00                     558,85 500,00                     744,65 500,00                     

4050 Personeelsfeest 1.000,00                  978,32 1.000,00                  880,00 1.000,00                  

4100 Huur Sporthal de Brug 14.400,00                14.400,00 14.400,00                14.400,00 14.400,00                

4210 Gasverbruik 4.000,00                  4.904,49 4.750,00                  6.395,78 5.200,00                  

4220 Waterverbruik 500,00                     533,16 500,00                     488,56 600,00                     

4230 Elektraverbruik 2.400,00                  2.638,75 2.400,00                  2.854,20 2.700,00                  

4310 Verzekering gebouw 1.300,00                  1.253,93 1.300,00                  1.253,93 1.500,00                  

4320 Verzekering inventaris 350,00                     339,57 350,00                     339,57 350,00                     

4410 Onroerend zaak belasting 900,00                     877,95 900,00                     847,32 900,00                     

4420 Rioolbelasting 50,00                       33,90 50,00                       36,51 50,00                       

4430 Verontreinigingsheffing 400,00                     352,42 400,00                     318,85 400,00                     

4440 Waterschapsbelasting DCO 50,00                       65,47 50,00                       50,00                       

4500 Afschrijving inventaris 1.500,00                  1.218,59 550,00                     538,91 550,00                     

4610 Diverse verbruiksartikelen 1.200,00                  1.655,77 1.200,00                  983,41 1.000,00                  

4620 Klein aanschaf 1.000,00                  501,69 1.000,00                  1.485,57 500,00                     

4630 Huur containers 1.400,00                  1.444,96 1.400,00                  1.475,62 1.500,00                  

4640 Huur koelkast 400,00                     571,32 400,00                     369,19 550,00                     

4710 Sponsering 250,00                     341,74 250,00                     271,70 300,00                     

4730 Winstuitkering M.S.V. Zeemacht 10.000,00                6.500,00 7.500,00                  10.000,00 10.000,00                

4810 Onderhoud machines 1.500,00                  1.457,08 1.500,00                  951,59 1.500,00                  

4850 Onderhoud inventaris 1.000,00                  481,04 1.000,00                  588,90 500,00                     

4860 Schoonmaakmiddelen 1.000,00                  995,97 1.000,00                  912,38 1.000,00                  

4910 Telefoon 200,00                     184,56 200,00                     200,00                     

4920 Bankkosten 50,00                       12,34 50,00                       14,45 50,00                       

4950 Diverse 1.000,00                  1.572,10 1.000,00                  1.376,64 1.500,00                  

5000 Inkoop verkoopgoederen 50.000,00                54.621,97 50.000,00                59.033,70 56.000,00                

7002 Bruto lonen 22.300,00                26.610,47 24.700,00                25.915,78 26.000,00                

7006 Sociale lasten 3.000,00                  4.008,43 3.000,00                  3.849,41 4.000,00                  

7016 Pensioenpremies 2.200,00                  2.289,74 1.500,00                  2.342,56 2.300,00                  

7024 Vermindering lage lonen 1.129,01-                  483,18-                     

7028 Verzekering ziektekosten 1.000,00                  

7030 Diverse personeelskosten 50,00                       145,00 50,00                       50,00                       

7100 Vrijwilligerstoelage 4.000,00                  3.707,00 4.000,00                  2.918,42 3.850,00                  

129.200,00              136.344,73 129.200,00              145.411,42 142.200,00              

INKOMSTEN 129.200,00 136.841,40 129.200,00              149.512,47 142.200,00              

 

UITGAVEN 129.200,00 136.344,73 129.200,00              145.411,42 142.200,00              

EXPLOITATIE RESULTAAT 0,00 496,67 0,00 4.101,05 0,00
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     BALANS KANTINE SPORTHAL DE BRUG PER 01 - 01 - 2005

Materiële vaste aktiva  Kortlopende schulden

  Inventaris 19.288,19€                Crediteuren 1.440,84-€                

  Afschrijving t/m 2003 13.937,07-€                Overige schulden 1.220,24€                

  Afschrijvingen 2004 1.218,59-€                220,60-€                   

4.132,53€                  Reservering vakantiegeld 1.239,45€                

Liquide middelen   Rekening courant vereniging 6.745,49€                

  Kas 3.256,56€                  Rekening courant sporthal de brug 1.768,98€                

  Giro 3.809,96€                  Nog te betalen lonen 2.052,66€                

7.066,52€                

Voorraden   Eigen vermogen

  Goederen 5.685,49€                  Saldo per 01-01-2004 7.240,99€                

  Emballage 2.439,10€                  Exploitatieresultaat 2004 496,67€                   

8.124,59€                  Saldo per 31-12-2004 7.737,66€                

19.323,64€              19.323,64€              

     BALANS KANTINE SPORTHAL DE BRUG PER 31 - 12 - 2005

Materiële vaste aktiva  Kortlopende schulden

  Inventaris 19.288,19€                Crediteuren 1.359,45€                

  Aanschaffingen 3.310,00€                  Overige schulden 997,00€                   

  Afschrijving t/m 2004 15.155,66-€              2.356,45€                

  Afschrijvingen 2005 538,91-€                     Reservering vakantiegeld 907,75€                   

6.903,62€                  Rekening courant vereniging 12.834,52€              

Liquide middelen   Rekening courant sporthal de brug 2.377,42€                

  Kas 2.894,03€                

  Giro 8.990,95€                

11.884,98€              

Vorderingen

  Nog te ontvangen 3.463,13€                

Voorraden   Eigen vermogen

  Goederen 5.558,37€                  Saldo per 01-01-2005 7.737,66€                

  Emballage 2.504,75€                  Exploitatieresultaat 2005 4.101,05€                

8.063,12€                  Saldo per 31-12-2005 11.838,71€              

30.314,85€              30.314,85€              

Inventaris overzicht

jaar van aanschaf looptijd aanschaf waarde afgeschrijving totaal restwaarde

  Artikel boekjaar afgeschreven

  Bakoven 1995 8 5.558,81€                -€                         5.558,81€                -€                         

  Tapijt 1997 7 3.128,17€                -€                         3.128,17€                -€                         

  Kassa 1997 5 1.259,24€                -€                         1.259,24€                -€                         

  Vaatwasser 1998 5 3.066,87€                -€                         3.066,87€                -€                         

  Chocolade machine 2000 3 905,29€                   -€                         905,29€                   -€                         

  Terrasstoelen 2001 3 698,37€                   -€                         698,37€                   -€                         

  Wasmachine 2003 5 717,65€                   143,53€                   287,06€                   430,59€                   

  Heaters 2003 10 3.953,80€                395,38€                   790,76€                   3.163,04€                

  Koelunits 2005 5 3.310,00€                -€                         -€                         3.310,00€                

  Totalen 22.598,20€              538,91€                   15.694,57€              6.903,63€                
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