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____________________________ 
1. ORGANISATIE 
____________________________________ 
1.1.  Bestuur van de vereniging 
 
 Het bestuur was op 1 juni 2006 als volgt samengesteld: 

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 

________________________ 
1.2. Afdelingsvoorzitters 
 
 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 
_________________________________________________________ 
1.3 Verkiezing bestuursleden/bevestiging afdelingsvoorzitters 
 

De voorzitter van de afdeling schermen, dhr. T. Barten, was in verband met drukke werkzaamheden 
aftredend. Dhr. J.J. Jongejans is door de afdeling in zijn plaats gekozen. 

_____________________________ 
1.4 Bestuur van de vereniging 
 
 Door enkele functiewijzigingen binnen het bestuur is de samenstelling op 1 juni 2007 als volgt: 

Voorzitter Mevr. J.J. Gatowinas - Blomberg 
Secretaris en vice-voorzitter Dhr. P.H. Verploegh 
Penningmeester Dhr. G. Kaper 
Commissaris algemeen   Dhr. R. Breed 
Commissaris algemeen Dhr. E.J.H. v.d. Toorn  

 Commissaris algemene zaken/PR Dhr. T. el Azzouzi 
Commissaris beheer Dhr. A.H.M. Sewalt 

 Commissaris sportzaken   Dhr. E. Asselman 
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________________________ 
1.5 Afdelingsvoorzitters 
 
 De voorzitters van de verschillende afdelingen op 1 juni 2007 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 vacature 
 vz. Judo mevr. A.J. Gatowinas 
 vz. Niet actieve sporters dhr. A.W.Q. Mensink 
 vz. Schermen dhr. J.J. Jongejans 
 vz. Tennis 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 LEDEN VAN VERDIENSTE 
____________________ 
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. Ereleden (gouden broche- c.q. spelddragers) 
 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, G. Kaper, 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.W. de Vos, H.G. Wijnants. 

 
 Op grond van hun verdiensten zijn de heren G. Kaper en H.W. de Vos benoemd tot erelid. 
_______________________________________________________ 
2.4. Leden van verdienste (zilveren broche- c.q. spelddragers) 
 De dames:  
 R. Bakker - Jonkman, 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, P. de Harder, 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 

 
Op grond van haar verdiensten is mevrouw R. Bakker - Jonkman benoemd tot lid van verdienste. 

 
 De heren:  
 W. van Aken, E. Asselman, P. Bekkers, J.A. Boer, M.J. Clement, R. de Greeuw, E. Hamerslag, M. 

Hijkoop, J. Hoekstra, R.J. Hoekstra, H. Hofkamp, 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, F. Smit, C.F. van Tol, J. van Tongeren, J.M. Valent, A. Verblauw, G.R.C. Verhalle, P.H. 
Verploegh, J.T.M. Tabeling, en W.T. v.d. Vuurst. 

 
Op grond van hun verdiensten zijn de heren F. Smit en J.M. Valent benoemd tot lid van verdienste. 

______________________________ 
2.5. Wisselbeker van verdienste 
 De wisselbeker van verdienste ging dit jaar naar het zaterdag veldvoetbalteam. 
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_________________________________ 
3. VERGADERINGEN 
 
 Op 8 juni 2006 werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. 
 
 Het bestuur vergaderde het afgelopen verenigingsjaar elke veertien dagen op de woensdagavond. Ook 

afdelingsvoorzitters kunnen tijdens deze vergaderingen overleggen met het bestuur.  
 
Op 18 oktober 2006, 17 januari en 25 april 2007 heeft een overleg met de afdelingsvoorzitters 
plaatsgevonden. 

 
Elke laatste donderdag van de maand was er overleg met de beheerster, het hoofd van de technische 
dienst en de verhuurder door een delegatie uit het bestuur.  
 
De door het bestuur ingestelde bouwcommissie vergadert elke veertien dagen op de woensdagavond. 

 
 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: R.M. Gerlach 
Jeugdvertegenwoordiger: E. Rieuwers 
Vertegenwoordiger aangepaste sporters: A.C. Hollaar 
 
Op de afdelingsjaarvergadering van 1 juni 2006 werd de periodiek aftredende Ton Post herkozen voor 
een nieuwe periode van vier jaar. Eveneens periodiek aftredend maar niet meer herkiesbaar was 
Marcel Molenaar. Na een bestuursfunctie van 11 jaar als competitieleider werd Mark Gerlach tot zijn 
opvolger gekozen. Naast Mark werd ook Ellen Rieuwers in het bestuur gekozen.  
 
Voor de competitie werden in eerste instantie 6 senioren- en 4 jeugdteams ingeschreven. Helaas moest 
het jongste jeugdteam vlak voor de start noodgedwongen teruggetrokken worden. Er werden over het 
algemeen aardige resultaten geboekt, al gold dat niet voor alle teams. Zeemacht 1 degradeerde na 1 
seizoen alweer van de landelijke vierde klasse naar de hoofdklasse regio en dat betekende binnen deze 
twee klassen in een tijdsbestek van 4 jaar zowel een tweetal kampioenschappen als degradaties. 
Hetzelfde kan gezegd worden van Zeemacht 4. Ook hier een degradatie maar dan van de derde klasse 
naar de vierde klasse regio en dat eveneens voor de 2e keer in vier jaar tijd na evenzoveel promoties. 
Gelukkig viel er ook een kampioenschap te noteren. Zeemacht 5 met in de gelederen Fred 
Notenboom, Bart v/d Bent, Winny Brands en Gerrie Jacobs werd kampioen in de vierde klasse regio 
en maakte hiermee in feite de degradatie van Zeemacht 4 weer ongedaan. 
 
Bij de aangepaste sporters wederom uitstekende prestaties voor Carol de Meijer en Ton Hollaar. Titels 
waren er voor Carol tijdens het EK in Sevilla in het vrouwendubbel- en gemengd dubbelspel. Zilveren 
medailles gingen op dat evenement naar Ton in het mannendubbel- en gemengd dubbelspel en Carol 
in het enkelspel. Alle kampioenen van harte gefeliciteerd met deze prachtige prestaties !!!   
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Naast het 5e NBS toernooi voor aangepaste sporters en het 16e Ouder-Kind toernooi organiseerde de 
afdeling voor de 30e keer het nationale Junior Master toernooi. De clubkampioenschappen en het 
“fun-toernooi” moesten helaas door gebrek aan belangstelling geannuleerd worden.  
 
Tijdens de paasdagen vond voor de 13e keer de jeugduitwisseling met het Deense Brøndby Strand 
plaats. Deze keer ging het om een uitontmoeting en het resultaat was een nipte 14-16 overwinning. 
Voor de tweede keer in de historie waren de Denen in eigen huis verslagen en dat leverde voor het 
eerst in al die jaren een 7-6 voorsprong op. 
 
In de maand juni vond er op verzoek van de Comeniusschool een badmintonclinic plaats voor zo’n 77 
kinderen van die school. In oktober kregen kinderen van het basisonderwijs in het kader van de 
sportpas weer de gelegenheid een viertal keren kennis te maken met onze sport. Oktober was ook 
weer de maand van de Grote Club-actie. In totaal werden er door de afdeling 122 loten verkocht.  
 
Het afdelingsclubblad “De Lobdrop” beleefde met een 5-tal edities zijn 32e jaargang. Ook aan de 
website werd weer de nodige zorg besteed. 
 
De training van de competitiespelers werd opnieuw verzorgd door Ron Meijers. Marcel Molenaar was 
verantwoordelijk voor de begeleiding van het grootste deel van de jeugd op de dinsdag en de 
donderdag. Op de dinsdagmiddag droeg ook Wytske Schram haar steentje daaraan bij. De training van 
de aangepaste sporters was weer in vertrouwde handen van Herman de Boer.  
 
Voor het eerst sinds jaren werden er weer een aantal kinderen geselecteerd voor de zogenaamde 
breedtetraining in Krommenie. Naast de clubtraining is deze extra training een welkome aanvulling 
voor deze jeugd. 
 
Mede namens de overige bestuursleden wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun geweldige inzet en 
hoop ik ook in het nieuwe seizoen weer op jullie te mogen rekenen. 
 

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

 
Heren 1 
Heren 1 heeft een matig jaar achter de rug. Een zevende plaats was het hoogst haalbare. Voor het 
nieuwe seizoen zijn er echter goede plannen. Zo hebben we een coach gevonden en zijn we bezig met 
nieuwe spelers. Hopelijk wordt het aankomende seizoen er een waar we een paar plaatsen hoger 
eindigen en wat constanter spelen. 
 
Dames 1 
De dames hebben het zwaar gehad in het rayon. Dit resulteerde in een negende plaats in de competitie. 
Het team werd dit seizoen begeleidt door Roger Appel die we hiervoor van harte willen bedanken. 
Ook de dames hebben een aantal nieuwe spelers weten te vinden, dus aankomend seizoen verwachten 
zij hoger te eindigen dan afgelopen seizoen. 
 
Heren 2 
Heren 2 doet altijd mee in de top 3 van hun competitie. Dit jaar was het een tweede plek. Geteisterd 
door blessures en te weinige spelers door werk is dit toch een mooie prestatie. Heren 2 zal aankomend 
seizoen gewoon weer om de eerste plek strijden. 
 

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

 
Geen verslag ontvangen. 
 

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

 
Het aantal leerlingen blijft constant, evenals het aantal kinderen op de wachtlijst, respectievelijk 455, 
145 gemeten begin mei. 
Eind 2007 stopt dhr. E. Woutering met lesgeven. Hij heeft dan de leeftijd van 80 jaar bereikt. We 
zullen hem missen. Jarenlang heeft hij zich voor 100% op een positieve en vakkundige wijze ingezet. 
Een voorbeeld voor ons allen die betrokken zijn bij het opleiden voor de diverse zwemdiploma’s. 
Voor de toekomst is het voor de vereniging belangrijk zwemonderwijzers aan te trekken met volledige 
bevoegdheid en op vrijwillige basis. 
Er is in deze periode driemaal voor de diverse diploma’s gezwommen. De resultaten hiervan: 
A diploma   237 
B diploma   244 
C diploma   141 
Zwemvaardigheid I    47 
Zwemvaardigheid II    33 
Zwemvaardigheid III    25 
 
Mijn dank en waardering gaat uit naar de lesgevenden voor hun inzet. 

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

 
Bij aanvang van het seizoen 2006-2007 was het bestuur als volgt samengesteld: 
Voorzitter H. Ledegang 
Vice-voorzitter J. Bais 
Secretaresse M. Grippeling 
Bestuurslid algemeen A. Snel 
Bestuurslid algemeen J. Rozeboom 
Wedstrijdsecretaris heren HZVO P. Raven 
Wedstrijdsecretaris dames HZVO W. van Loon 
Coördinator jeugd F. Nieuwerf 
Heren 1 
Na 4 opeenvolgende kampioenschappen en bijbehorende promotie, kwam ons 1e team dit jaar uit in de 
eredivisie A. Handhaving was zoals gebruikelijk de doelstelling. 3 van de 12 ploegen in de eredivisie 
zouden rechtstreeks degraderen. De eerste helft van de competitie verliep boven verwachting en ons 
1e team stond halverwege dan ook op een “knappe” 8e plaats. Er werd snel geleerd. In de eredivisie 
gaat alles een stuk sneller en harder, de tegenstanders zijn een stuk beter en de wedstrijden duren 
langer. Daar komt bij dat in de eredivisie vrijwel elk foutje direct wordt afgestraft. De tweede 
competitiehelft verliep echter moeizaam. In diverse wedstrijden had ons 1e de punten voor het grijpen, 
maar liep het in de slotfase door uiteenlopende redenen toch mis. 3 wedstrijden voor het einde van de 
competitie zakte ons 1e onder de rode streep. Winst in de laatste 2 wedstrijden tegen directe 
concurrenten in de degradatiestrijd bleek noodzakelijk. Uit tegen Ter Beek werd de klus nog op 
uitstekende wijze geklaard. De laatste thuiswedstrijd  tegen Volendam echter kon ons 1e team niet het 
niveau halen dat nodig was om de Volendammers terug te sturen naar de 1e divisie. Er werd verloren 
en daarmee was het “avontuur eredivisie” voor Zeemacht helaas voorlopig ten einde.  
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Heren 2 
Afgelopen seizoen werd een nieuw 2e team in de 3e klasse KNVB ingeschreven. Een compleet nieuw 
team, bestaande uit enkele oude rotten in het futsal gecombineerd met een nieuwe coach en enkele 
jonge gasten, die bijna alles nog moesten leren. Doelstelling voor dit team was veel leren en indien 
mogelijk een plek bij de eerste 4. Gedurende dit seizoen bleek VVV’58 met kop en schouders boven 
de rest uit te steken. Zeemacht 2 eindigde na een wisselvallig seizoen op een knappe 2e plaats. Ook in 
het bekertoernooi voor reserveteams in afdeling West I wist het 2e door te dringen tot de laatste 16. 
Bij de competitieleider KNVB West I is aangevraagd om dit team volgend seizoen in te delen in de 2e 
klasse, indien die mogelijkheid zich voordoet. Meer weerstand en concentratie is nodig voor de 
verdere ontwikkeling van de jonge talenten in deze ploeg. 
Heren 3 
Dit team van gestaalde oud 1e team spelers blies als vanouds zijn potje weer geducht mee in de 
hoofdklasse. De heren zijn weliswaar allemaal wat ouder geworden, maar hebben zich niettemin 
moeiteloos op een solide middenmootplaats gehandhaafd. 
Heren 4  
Dit  nieuwe team werd door ons ingedeeld in de 1e klasse. Aanvankelijk hadden zij wat moeite aan te 
haken op dit niveau, maar uiteindelijk handhaafden de heren zich op een keurige 6e plaats. 
Heren 5 
Dit talentvolle team ging een klasse hoger en deed ook in de 2e klasse verrassend lang mee voor het 
kampioenschap. Zij finishten uiteindelijk op een keurige 3e plaats. Gezien de aanwezige kwaliteiten 
van dit nog betrekkelijk jonge team, zit er zeker nog rek in hun prestaties. 
Heren 6  
Dit team ging op eigen verzoek(!) ook een klasse hoger. Zij bleken ook in de 5e klasse moeiteloos mee 
te kunnen. De competitie is weliswaar nog niet gespeeld, maar de heren staan op een onwrikbare 3e 
plaats. Voor hen geldt hetzelfde als voor Heren 5, er zit nog volop rek in dit team. 
Heren 7 
Vorig seizoen nog in de zaterdagcompetitie uitkomend, debuteerde het team dit jaar in de 6e klasse 
door de week. Het ging de heren bijzonder goed af, want zij staan, met nog 3 wedstrijden te spelen, 5 
punten los van de concurrentie en liggen dus prima op koers voor het kampioenschap! 
Heren 8 
Zij waren dit jaar het zorgenkindje bij de senioren. Niet zozeer door een gebrek aan spelers of 
kwaliteiten, maar meer door interne strubbelingen binnen het team. Verder kregen zij ook te maken 
met schorsingen, blessures en 2 maal een gestaakte wedstrijd. Zij staan hierdoor op een weliswaar nog 
steeds knappe 3e plaats, maar gezien de aanwezige kwaliteiten in dit team had dit hoger kunnen en 
eigenlijk ook moeten zijn. 
Heren 9 
Dit team begon eigenlijk al met te weinig spelers aan de competitie. Met steun van Heren 7, 8 en 10 
werd hun voortbestaan nog gerekt tot aan de winterstop. Toen zagen de heren van het 9e het zelf niet 
meer zitten, mede ook door varende plaatsingen en blessures werd hun aantal gereduceerd tot 3. Wij 
zijn toen helaas genoodzaakt geweest dit team uit de competitie te nemen. Met de vlotte medewerking 
van de HZVO hebben wij de spelers van dit team kunnen overschrijven naar MTW waar zij nu als 
MTW 5 door het leven gaan. 
Heren 10  
Zij presteerden, ondanks dat zij net boven de rode streep eindigden, toch aanzienlijk beter dan het 
vorige seizoen. Het aantal behaalde punten staat ook keurig in verhouding met de aanwezige 
kwaliteiten in dit team. 
Resumerend kunnen we stellen dat het, sportief gezien, zeker geen slecht jaar is geweest bij de 
senioren. Minpuntjes waren dan toch het noodgedwongen terugtrekken van Heren 9 en de interne 
strubbelingen in Heren 8. 
 
Dames 1: 
Het seizoen 2006 – 2007 is voor dames 1 uitstekend verlopen. Daar waar D–1 als nieuwkomer in de 
2e klasse KNVB een plaats in het linker rijtje als doel had gesteld, werd een prima seizoen beloond 
met een kampioenschap. Ook werd in het begin van het seizoen de supercup en in januari de 1e plaats 
van het eigen nieuwjaarstoernooi opgeëist, dus ook hier prima resultaten. 
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Volgend seizoen zal D–1 in de 1e klasse uitkomen, met een iets gewijzigde selectie. Joyce Unkel gaat 
haar kwaliteiten bij Watervogels tonen, Evitha van der Plas komt over van Telefonia en neemt haar 
plaats in de selectie in. Ondanks dat we Joyce behoorlijk zullen missen én dus een stapje hoger gaan 
uitkomen hebben we nu ook weer de doelstelling om in het linker rijtje te eindigen. Door de sponsors 
en grote selectie ziet het nieuwe seizoen er zowel qua organisatie als sportief gezond uit voor D-1. 
Dames 2: 
D-2 is een beetje het zorgenkindje van de dames zaalvoetbaltak. Sterk wissellende uitslagen resulteren 
in een plek onderin de kelder van de hoofdklasse HZVO. Het grootste probleem van D–2 is dat ze 
geen vaste keepster hebben, en ondanks een actieve zoektocht zijn we er tot op heden niet in geslaagd 
deze vacature op te vullen. Mede door de tegenvallende resultaten gaan Esra Schrijn en Angelique 
Theunissen Zeemacht verlaten, dus wordt de situatie er niet beter op. De D–2 selectie bestaat dan nog 
uit 7 dames, hopelijk kunnen er toch nog 2 ervaren speelsters en een keepster bijgevoegd worden. 
Dames 3: 
Onder leiding van Ferry en Wilma gaat het prima met D–3. Dit team draait goed mee in de 1e klasse 
HZVO en doen talenten van D–4 al regelmatig mee om wat meer aan het betere zaalvoetbal te 
wennen. Enkele dames zullen gaan stoppen, maar dit wordt opgevuld met speelsters van D–4. Niets 
aan veranderen, alles onder controle. 
Dames 4: 
D–4 is de speeltuin van Zeemacht, hier kunnen jonge meiden aanschuiven en lekker meedoen op de 
training van vrijdagmiddag om zo te ondervinden of zaalvoetbal wat voor hun is. D–4 heeft een zwaar 
seizoen achter de rug in de 2e klasse HZVO, deze beginnende jonge meiden hebben heel wat moeten 
incasseren tot uiteindelijk de eerste punten werden gepakt. Het plezier werd er niet minder om, wat ze 
eigenlijk missen is een goede vaste coach met verstand van zaalvoetbal en ook een trainer die op 
vrijdagmiddag echte training kan geven i.p.v. het bekende onderlinge partijtje van een uur. 
Compliment voor deze meiden dat ze ondanks de weinige punten die gehaald worden toch met zoveel 
enthousiasme blijven voetballen. Volgend seizoen zullen enkele talenten doorschuiven naar D –3. 

 
Na een afwezigheid van ongeveer 25 jaar jeugdfutsal is er afgelopen seizoen een start gemaakt met 2 
junioren teams, een A -  en een C - junioren team. In het voorjaar kwamen daar nog eens twee teams 
bij, B1 en C2. De competitie voor de jeugd bestaat uit een najaars- en een voorjaarscompetitie. Na het 
einde (december) van de najaarscompetitie wordt een nieuwe poule-indeling gemaakt voor de 
voorjaarscompetitie (start januari). 
 
A junioren 
De A - junioren zijn vanaf het begin van het seizoen het 'zorgenkindje' geweest, in eerste instantie was 
het team te hoog ingedeeld waardoor elke wedstrijd met ruime cijfers verloren ging. De motivatie van 
het team ging daardoor snel naar beneden. Daarnaast was het regelen van het vervoer bij 
uitwedstrijden ook een probleem, hierdoor zijn er twee wedstrijden niet gespeeld. Uiteindelijk heeft 
het bestuur het team vroegtijdig uit de competitie gehaald en de reden hiervan toegelicht aan de 
spelersgroep. 
Voor de voorjaarscompetitie was het team lager ingedeeld, echter had het team nu geen coach meer. 
Door noodoplossingen heeft het team verschillende coaches gehad. De resultaten kwamen nu ook, 
echter bleef het vervoer een probleem. In de voorjaarscompetitie werd 1 wedstrijd niet gespeeld 
vanwege vervoersproblemen. 
B junioren 
De B junioren hadden een uitdaging daar de groep grotendeels bestond uit C junioren, het team is 
geëindigd in de middenmoot. De samenstelling van het B1 team was 6x 2e jaars C en 3x B  junioren. 
Hier is bewust voor gekozen om alvast een aansluiting te maken naar het volgend seizoen. 
C junioren 
Het C1 team heeft zijn eerste seizoen goed doorlopen, op het sportieve vlak moest het team alleen de 
teams van buiten Den Helder voor zich laten.  
Het C2, wat in het voorjaar gestart is, bestaat uit verschillende soorten spelers. Onder andere spelers 
die pas voor het eerst voetbalden. Er was bewust gekozen voor een competitie 'binnen' Den Helder, 
echter dit betekende dat het team in een zware poule terecht zou komen. Het resultaat was dan er dan 
ook naar, het team werd uiteindelijk laatste zonder een punt te pakken. 
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Oudejaarstoernooi (C junioren) 
Het oudejaarstoernooi wat vorig jaar op 30 december werd gehouden was een waar succes, teams 
binnen en buiten de regio speelden voor een wisselbeker. Zeemacht deed mee met twee teams, met 
een 8e en 3e plaats als resultaat. Dit jaar zal het toernooi voor zowel de A- , B- en C- junioren worden 
georganiseerd, het toernooi zal dan 3 dagen duren. 
Jeugdbeleidsplan 
Inmiddels is er ook een concept jeugdbeleidsplan. Aan de hand hiervan hoopt het bestuur meer 
structuur aan te brengen in de jeugdtak van de afdeling. 

 
 H. Ledegang 
 Vz. afd. Futsal 
____________________________ 
4.6. Afdeling Handboogsport 

 
Het bestuur van deze afdeling bestaat na de laatste ALV uit; 

  
Voorzitter vacant  
Secretaris en wedstrijdsecr. outdoor  Fred Smit 
Wedstrijdsecr. Indoor  Wilma van Steenis 
Materiaalcommissarissen Theo van der Woude en Andries Zonderland 
Jeugdbegeleiding Jan Feskens 
Commissaris Algemene zaken Jan Lapperre 
Vertegenwoordiger jeugd Martin Cornielje 
 
Voor de training staat nog steeds Ton van Yperen garant.  
Volgens de telling van april 2007 is het ledenbestand toegenomen van 44 tot 53 leden en bestaat uit; 
 

Categorie/Sekse M V TOT 
Senioren           > 19 jr. 29 9 38 
Junioren       13 – 18 jr.   9 3 12 
Aspiranten        < 13 jr.   3 0   3 
TOTAAL 41 12 53 

  
De afdeling Handboogsport bestaat nu reeds 36 jaar. Door de sport positief onder de aandacht te 
hebben gebracht is het aantal leden gestegen tot de genoemde 53 leden. Doordat de sport van jong tot 
oud beoefend kan worden is het bij uitstek een familiesport. Ons jongste lid is 11 jaar en de oudste is 
74 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 hun 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 Texel, 
Terschelling, Someren, Lierop, Werkendam, Luxemburg, Engeland, Duitsland etc. Ook onze eigen 
wedstrijd, welke op MK Erfprins wordt geschoten is wederom een groot succes. In de maand februari 
moesten we al nee verkopen want we zaten al volgeboekt, ruim 200 deelnemers. 
Het materiaal van de vereniging groeit gestaag en is in goede conditie. Dit jaar zijn er wederom een 
aantal 3D doelen aangeschaft en vervangen. Een vervangende container voor opslag van doelpakken 
en ander “buitenmateriaal” is aanwezig en ingericht. 
De binnenaccommodatie in de van den Boschhal is door de “tijdelijke” inkorting veel te kort 
geworden voor het aantal leden wat gebruik maakt van deze hal. De ruimte achter de schietlijn voor 
25 meter is te krap om het aantal schutters met het materiaal te herbergen zonder daarbij de grenzen 
van de vluchtwegen soms te overschrijden.  
Doordat de vereniging blijft groeien wordt het steeds dringender om de “van den Bosch-hal” 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.  
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Om de grote hal hiervoor eventueel te gebruiken zal er een behoorlijke investering gedaan moeten 
worden om het nodige materiaal aan te schaffen wat ook weer met zich meebrengt dat dit materiaal 
ook weer opgeborgen moet gaan worden. Tevens kunnen wij terugkijken op de medewerking van een 
grote groep actieve leden binnen de afdeling zodat het bestuur niet alles alleen behoeft te doen. Onze 
dank gaat o.a. uit naar de Technische dienst die ondanks de enorme drukte ons wensenlijstje gestadig 
kleiner maakt en de sportcommissaris die ons gevraagd en ongevraagd de nodige steun verleent. 

 
 F. Smit 
 Secr. afd. Handboogsport 
__________________________________ 
4.7. Afdeling Judo / Jiujitsu / Karate 

 
Dit seizoen is de afdeling judo/jiujitsu uitgebreid met een groep karate. Hierdoor is het ledenaantal 
wederom vergroot. Niet alleen het karate maar ook het judo en jiujitsu hebben hun ledenaantal 
uitgebreid waardoor het totale aantal ruim boven de 200 is gekomen. 
 
Er is door de judoka’s deelgenomen aan diversie competities en individuele wedstrijden, waarbij 
regelmatig prijzen werden gehaald. Groot succes blijft nog steeds het zogemaande “peuter judo”. 
Bijna wekelijks melden zich nieuwe peuters aan en bij het behalen van de 5 jarige leeftijd stromen de 
meesten door naar het reguliere judo. 
 
De intern georganiseerde toernooien zoals de tegelcompetitie worden goed bezocht. Inmiddels ook 
door andere verenigingen uit de noordkop. Het zeer goed bekend staande Brugtoernooi mag zich 
verheugen in steeds meer deelnemers.  Dit is mede te danken aan de grote groep vrijwilligers die zich 
ieder jaar weer inzetten om het toernooi tot een succes te maken.  
 
Twee judoka’s uit de seniorengroep volgen momenteel de opleiding tot judoscheidsrechter. 
Binnenkort zullen een aantal judoka’s het examen voor eerste, tweede en derde Dan afleggen.   

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

 
Helaas moet ik beginnen met het verlies van onze grote vriend Kobus van Beckhoven die eenieder 
heeft gekend. Alsnog van deze plaats willen wij Rie en haar familie heel veel medeleven toewensen 
met dit grote verlies. 
Bij deze afdeling zijn een aantal onderafdelingen zoals het dames zangkoor No Name, de sjoelclub, en 
de dit seizoen opgekomen biljartclub plus de darters niet te vergeten. Bij deze toename is het aantal 
leden verhoogd. 
Bij de sjoelclub is het een traditie geworden om in de maand december iets extra’s te doen waaronder 
de gezamenlijke bijeenkomst om met de leden een gezellige en zeer ontspannen avond te hebben. Dit 
was dan ook weer eens een ouderwetse gezellige en culinaire avond geworden, waarin de lach 
overheerste. Daarnaast gaat de kompetitie sjoelen gewoon door en met vijftien vaste leden is dit 
hetzelfde gebleven als vorig seizoen. Ook nu zetten de leden zich volledig in voor het puntentotaal, 
welke op bijzondere wijze wordt bijgehouden door één van de leden.  
Ook is er (bijna) wekelijks een verloting en de overgebleven euro’s gaan naar de verzamelpot om aan 
het eind van het seizoen weer eens heerlijk uit te gaan met een ieder. Weer even ontspannen en 
gezellig samen zijn. Wat het dit jaar gaat worden blijft een geheim, want de dames die in de 
feestcommissie zitten willen hier niet over praten. Men gaat het vernemen op de voorlaatste 
sjoelavond waar men wordt verwacht. 
Iedere dinsdagavond vanaf de eerste dinsdag van september tot en met de laatste dinsdag van de 
maand mei is deze sjoelavond. En uiteraard kunnen er nog leden bij en zijn van harte welkom. Het is 
geen verplichting iedere dinsdag te komen maar we verwachten wel eenieder. 
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Vrouwenkoor No Name 
Ook dit jaar weer een roerig jaartje. Na de dag van de muziek in juni 2006 hebben we nog 
verschillende optredens gehad en in alle gevallen waren de toehoorders vol lof. Het uitje ging dit keer 
naar Amsterdam waar de wallen werden bezocht en een workshop smartlappen zingen. Al deze 
dingen vergen natuurlijk voorbereiding, maar gelukkig is iedereen van het koor altijd bereid de 
handen uit de mouwen te steken.  
In februari van dit jaar bestond het koor 5 jaar en werd er een bonte avond georganiseerd. Het is 
verbazingwekkend dat er zoveel creativiteit onder onze vrouwen is. Die avond werd er door 
verschillende groepjes opgetreden in allerlei vormen en kleding. We hebben als koor daar veel plezier 
aan gehad.  
Ook werd er een meezingavond gehouden. Dit doen we eigenlijk aan het eind van het seizoen, maar 
i.v.m. het 5-jarig bestaan werd het nu februari. Het was erg druk in het restaurant en iedereen deed 
gezellig mee. Al met al was het seizoen tot dan toe erg geslaagd. 
Helaas werd het op een moment wat minder omdat er onenigheid binnen het koor is ontstaan en er een 
aantal vrouwen hebben opgezegd. Een andere vervelende gebeurtenis is dat mede daardoor de dirigent 
er de brui aan heeft gegeven. Het leidde tot veel consternatie en dat deed het koor geen goed. 
Gelukkig is nu de rust weer redelijk teruggekeerd en heeft een koorlid de taak van dirigent voorlopig 
op zich genomen. We zijn haar daar veel dank voor verschuldigd. We zien nu weer uit naar de dag 
van de muziek op 2 juni en een optreden voor de LOS radio op 3 juli.  
Ons koor bestaat op dit moment uit 31 vrouwen; er staan wel enige vrouwen op de wachtlijst, maar in 
verband met de gebeurtenissen nemen we even geen nieuwe koorleden aan.  
Biljarten 
Dit jaar hebben op de donderdagavond tien mannen deelgenomen aan het biljarten. We hebben een 
aantal interne competities gespeeld in afwisselend libre en bandstoten. Deze wedstrijden gingen zoals 
gebruikelijk weer op basis van het persoonlijke moyenne. Het biljarten wordt meestal afgesloten met 
een partijtje kurken. Al met al een gezellige avond waar iedereen toch wel plezier aan beleefd. We 
kunnen op deze avonden nog steeds nieuwe biljarters gebruiken. Wanneer u dus denkt een avondje te 
willen biljarten in de sporthal bent u op de donderdagavond van harte welkom. U begint met uw eigen 
moyenne zodat er gelijke kansen zijn om een partij te winnen. 
 

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

 
De afdeling Schermen heeft wederom een goed jaar achter de rug. Het ledental is gegroeid naar 40 
leden en vooral tijdens de jeugdtrainingen is de trainingzaal dan ook (te?) druk bezet. Sinds het begin 
van dit seizoen zijn er om de zaterdag extra trainingen en ook deze worden goed bezocht. Langzaam 
aan beginnen we ons dan ook af te vragen hoeveel jeugdleden we er nog bij kunnen hebben. 
Ook het aantal wedstrijdschermers is weer iets toegenomen, inmiddels hebben we  8 à 10 jeugdleden 
welke met hun ouders stad en land afreizen om de puntentoernooien te bezoeken. Het idee achter de 
puntentoernooien is om schermers van 7-17 jaar wedstrijdervaring op te laten doen zonder dat er 
sprake is van een hoge mentale druk. Het is in dit systeem namelijk helemaal niet zo erg als je een 
partijtje verliest; voor elke gemaakte treffer verzamel je evengoed punten! Elke schermer ontvangt, 
wanneer hij na een aantal toernooien een bepaald aantal punten heeft verzameld, een mooi embleem. 
Omdat elke vereniging bij deze toernooien voor minimaal 1 scheidsrechter moet zorgen hebben een 
aantal ouders hiervoor een cursus gevolgd bij onze trainer, Marijn de Jong.  
Maar Zeemacht deed ook op andere toernooien van zich spreken. Zo waren we in oktober met 5 
schermers, waaronder 1 senior, vertegenwoordigd op het “Dutch open” en in dit internationale veld 
lieten we een goede indruk achter met een 7e plaats als beste resultaat.  In November bezochten we 
met 8 jeugdleden het “Internationale Waterlandtoernooi” in Purmerend met een 4e plaats als beste 
resultaat. In december reisden 3 schermers af naar Den Haag om aan de Nederlandse Jeugdkampioen- 
schappen deel te nemen. Hier heeft Erik Jongejans (’95) bij de “Benjamins” (’95-’96) beslag weten te 
leggen op de bronzen medaille. De 1 jaar jongere Ian Hartsuiker werd knap 5e, en dat belooft nog wat 
voor het volgende jaar want dan mag hij het in dezelfde categorie nog eens proberen. Barend de Waal 
Malefijt streed in de categorie cadetten (’90-’91-’92) en werd, als “jongste cadet” (’92), keurig 14de. 
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In april 2007 nam een equipe van senioren en cadetten deel aan een equipewedstrijd welke was 
georganiseerd door het Koninklijk Instituut van de Marine. Met het “KIM” onderhoudt onze afdeling 
nog altijd warme banden, en dit soort wedstrijden krijgt dan ook zeker een vervolg. 
Al met al kunnen wij weer terugkijken op een geslaagd seizoen.  
 

 J.J. Jongejans 
 Vz. afd. Schermen 
_____________________ 
4.10. Afdeling Tennis 

 
Bestuur afdeling tennis: 
Voorzitter a.i.: Elly Rietkerk 
Secretaris: Kees Zits/Simone Kaandorp 
Competitieleider: Remko Noordeloos 
Intern toernooileider: Harald de Klerk 
Onderhoudsman: Teun Rietkerk 
Prieelbeheerder: Boes Bas/commissie 
Redacteur: Abel Bolhuis 
 
Het tennisseizoen 2006 begon zoals elk jaar met het openingstoernooi, wat goed bezocht werd. 
Meteen daar achteraan begon de competitie en hierin werd weer flink gestreden door de diverse 
teams. Het heren 1 zaterdag team werd kampioen. Voor het eerst sinds heel veel jaar deed er ook een 
jeugd/jongens team mee. Zij deden het goed, maar helaas zal het geen vervolg krijgen omdat er een 
aantal jongens afhaakten. 
 
Het open toernooi in juni was wederom een succes en ook bij het veteranen open toernooi ging alles 
voorspoedig. Voor de clubkampioenschappen was matig animo en daarom is besloten dit onderdeel 
dit seizoen in een andere vorm te spelen. Wij hopen dat dit beter aanslaat en dat de leden zich massaal 
inschrijven. De onderlinge toernooien (naast het openingstoernooi zijn dat: het vroege vogels- en het 
slottoernooi) worden echter altijd gewaardeerd. 
 
Na afloop van het seizoen, in het najaar, hebben we afscheid genomen van onze barbeheerder, de heer 
R. Bas en hij is opgevolgd door een commissie bestaande uit 3 personen. Zij zullen dit seizoen hun 
best doen hem te evenaren. Onze secretaris heeft te kennen gegeven te willen stoppen en voor hem 
hebben we gelukkig ook een opvolger gevonden die m.i.v. de nieuwe bestuursperiode deze taak op 
zich gaat nemen. Ondergetekende heeft nu een jaar als waarnemend voorzitter gefungeerd en gaat 
m.i.v. de nieuwe periode verder als “gewoon” voorzitter. Mits zij daarvoor gekozen wordt.  
 
De banen zien er dankzij de groundsman weer goed uit, zij het dat er tijdens het doorspuiten wat 
beschadigingen ontstaan zijn. Deze zullen z.s.m. gerepareerd worden is ons meegedeeld. Het prieel 
raakt na al die jaren op en er zijn vergevorderde plannen om aan het eind van het seizoen met een 
verbouwing, c.q. nieuwbouw te beginnen. 
  
Op dit moment bestaat onze afdeling uit 187 leden. 
 
We bedanken alle mensen die het mede mogelijk maakten het afgelopen jaar tot een mooi tennisjaar te 
maken en hopen dat wij ook dit jaar op hen kunnen rekenen.  
 

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

 
Het tweede seizoen van Zeemacht zaterdag 1 was wederom een succesjaar. Na de promotie van vorig 
jaar, vanuit de vijfde klasse, werd dit jaar op maandag 9 april het kampioenschap van de vierde klasse 
binnengehaald. Onder toeziend oog van bijna 100 Helderse toeschouwers won Zeemacht met 2-0 in 
Alkmaar van Alcmaria Victrix. Eigenlijk verliep het seizoen op sportief gebied op rolletjes. Natuurlijk 
waren er ook wel eens discussies over bepaalde zaken maar dat werd dan op correcte wijze 
uitgesproken. Halverwege het seizoen kwam ook de evaluatie met trainer Ben Jansen. Ben wilde ook 
graag het nieuwe seizoen weer met de groep aan de slag. Maar nadat beide partijen de “eisen” naast 
elkaar hadden gelegd werd toch besloten om niet met elkaar door te gaan. Ook heeft de 
elftalbegeleider van het zaterdagteam (Paul de Leeuw) besloten om het nieuwe seizoen niet door te 
willen gaan. Dit mede vanwege het vertrek van Ben Jansen. Voor het nieuwe seizoen is het team dan 
ook druk in onderhandeling met een nieuwe trainer. Een nieuwe elftalleider is wel gevonden en dit zal 
Harald de Klerk gaan worden. Verder valt er over afgelopen seizoen niet zo heel veel te vertellen, 
alleen dat we natuurlijk weer alle vrijwilligers, bestuur, trainer, elftalleider, assistent scheidsrechter, 
toeschouwers en alle overige betrokkenen willen bedanken voor hun steun aan de spelersgroep. 
 
2006-2007 Is voor Zeemacht 2 een leuk seizoen geweest. Het seizoen begon voor ons weer op 31 
augustus 2006 met een oefenduel tegen HCSC. Je kon zien dat zij hoger spelen en we verloren die 
wedstrijd met 6 –1. Maar dit betekende wel dat het seizoen begonnen was. 
 
Om te beginnen op zondag 3 september na inzet van veel vrijwilligers en tijd was er het eerste 
toernooi, wat de naam kreeg ZZO (Zeemacht Zondag Open). 5 teams streden om de titel (geel/zwart, 
jvc, texel’94, watervogels) en natuurlijk Zeemacht. De dag begon met regen maar was verder zeer 
geslaagd en voor herhaling vatbaar. 3 September was voor ons een belangrijke dag, niet alleen 
vanwege het toernooi, maar ook de onthulling van onze nieuwe tenue was op die dag. 
 
De competitie begon voor ons uit tegen Oude sluis een oude bekende ons waarvan we van wisten dat 
ze aardig konden ballen. Vol spanning er naar toe om te zien hoe wij ons seizoen zouden beginnen na 
een verloren oefenwedstrijd en laatste in ons eigen toernooi. We speelde die dag erg goed en sloten de 
wedstrijd af met een 3 – 2 overwinning. Competitie seizoen 2006/2007 was begonnen. 
Voor de rest valt er over het seizoen weinig te zeggen. We hebben lang meegespeeld als titelkandidaat 
maar door een paar matige en soms slechte wedstrijden hebben we de kansen helaas verspeeld. We 
zullen dit seizoen afsluiten met een 4e of 5e plaats en willen volgend jaar zeker meer naar de top gaan. 
Dit mede door een paar nieuwe spelers die gaan komen en een trainer.  
Volgende seizoen zal Zeemacht zoals het er nu naar uit ziet een extra zondag team rijker zijn. 
Zeemacht drie komt er dan en dit zal ons als Zeemacht twee ook extra motieveren. 
Verder willen wij Zeemacht 1 feliciteren met het behalen van hun 1e plaats en voor het tweede 
achtereen volgende jaar promotie. Knap gedaan jongens..!! 
Ook willen wij al onze vrijwilligers, sponsors, bestuur, toeschouwers, en alle verdere betrokkenen 
bedanken voor de steun aan het elftal. 

 
 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. Ondanks personele problemen bij zowel het A als het B team zijn beide teams hoger 
geëindigd dan vorig seizoen. Heren 1 is in de B-poule op een verdienstelijke derde plaats geëindigd. 
Heren 2 is maar vierde geworden. 
 



Jaarverslag MSV Zeemacht 2006/2007 14 

Het herencompetitieteam 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 volgend seizoen versterking goed gebruiken, de 
training is op donderdagavond van 20.00 – 21.30 uur.  
 

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

 
De afdeling wedstrijdzwemmen van MSV Zeemacht heeft het afgelopen jaar weer deelgenomen aan 
veel wedstrijden. Al sinds augustus 2001 zwemmen wij als Startgemeenschap Noordkop-Zeemacht, 
maar wij mochten als MSV Zeemacht veel nieuwe, vooral jonge, zwemmers verwelkomen.  
De jongste wedstrijdzwemmertjes, leeftijdscategorie van 7 t/m 12, heeft gezwommen tijdens de 
Speedo Instroom en de Speedo voorronde wedstrijden. De Speedo Instroom wedstrijden zijn zo 
georganiseerd dat de kinderen die daaraan deelnemen bij het verkeerd uitvoeren van de zwemslag 
hiervoor niet gediskwalificeerd worden. Natuurlijk wordt er door de juryleden wel gekeken of ze de 
keer- en eindpunten goed uitvoeren, en een valse start betekend ook hier diskwalificatie. Maar wij 
kunnen met trots vermelden dat de zwemmertjes die het afgelopen jaar hier aan deel hebben genomen 
dit erg goed gedaan hebben met veel ereplaatsen. Er bestaat een kans dat een aantal van deze 
zwemmertjes volgend jaar naar de Voorronde gaat. 
De groep die naar de Speedo Voorrondewedstrijden ging was aardig uitgedund. Gingen we verleden 
jaar nog met een groep van 9 personen, dit jaar met nog maar 4. Maar ook deze vier lieten van zich 
spreken met ereplaatsen en veel persoonlijke records. 
 
De overige groep zwemmers liet van zich spreken bij de vele wedstrijden die dit jaar op het 
programma stonden. Zo zwommen zij dit jaar 4 competitiewedstrijden in de C-competitie. Ondanks 
het feit dat er soms kunstgrepen uitgevoerd moesten worden om op alle afstanden zwemmers te laten 
zwemmen, door ziekte of omdat sommige leeftijdscategorieën moeilijk in te vullen zijn, hebben we 
een keurige 20ste plaats behaald. Tijdens deze competitiewedstrijden, maar ook tijdens de vele 
limietwedstrijden en toernooien, werden heel wat persoonlijke records uit de boeken gezwommen en 
wisten 5 zwemmers zich te plaatsen voor de Nederlandse kampioenschappen. Lisa Boers behaalde 
tijdens de NK in Drachten op de 800 meter de bronzen medaille. 
 
In januari tijdens de Nederlandse Jeugdkampioenschappen wist Matthijs Boers 1 zilveren en 2 
bronzen medailles te veroveren, terwijl zijn zus Lisa een bronzen medaille mee naar huis kon nemen. 
Suzanne Mosch en Michel de Maesschalck behaalden geen eremetaal maar scherpten hun tijden aan 
op de door hen gezwommen afstanden. 
 
Tijden het NMK kortebaan te Heerenveen hebben de masters Michael Bes, Henk Knoll en Marleen de 
Waal Malefijt ook hun best gedaan. Marleen, uitkomend op maar liefst 10 onderdelen, wist zilver te 
behalen op de 400 vrij. Michael kwam ook uit op 10 afstanden en wist beslag te leggen op 3x brons. 
Henk behaalde op de 1500 meter vrijeslag de bronzen medaille. 
 
Ook aan de kringwedstrijden werd deelgenomen door de zwemmers. Op de kring estafettewedstrijden 
in oktober wist de jongens juniorenploeg 4 x goud te behalen, terwijl de meisjes jeugdploeg 2x goud 
behaalde. Bij de Kringwinterkampioenschappen was er ook weer succes voor onze zwemmers. 
Matthijs Boers werd 1e in zijn leeftijdscategorie terwijl Tessa Mosch en Lisa Boers 2e werden in hun 
categorie. Anouk Limburg nam een bronzen medaille mee naar huis.  
In mei volgen nog de A-kring en de B-kring kampioenschappen. Als het succes dit jaar weer net zo is 
als afgelopen jaar dan kunnen de nodige medailles weer op de spijkers gehangen worden.  
 
In december behaalde Pieter Bakker het trainers A diploma. Hierdoor is onze trainersploeg wederom 
uitgebreid. Met 5 trainers A tot onze beschikking kunnen wij toch zeggen dat er met de kennis en 
kwaliteit binnen de afdeling wedstrijdzwemmen niets mis is. 
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Natuurlijk mogen we ook de vrijwilligers niet vergeten die elke keer belangeloos klaar staan voor de 
vereniging. Of dat nu om het klokken gaat bij wedstrijden, het inschrijven van zwemmers voor 
wedstrijden, hand en spandiensten rond en in het zwembad, ze zijn onmisbaar en zijn voor de afdeling 
wedstrijdzwemmen van onschatbare waarde. 
 
 R. Bakker-Jonkman 

 Vz. afd. wedstrijdzwemmen 
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_____________________________________________________________ 

5. VERSLAG COMMISSARIS BEHEER 
___________________________ 
5.1. Beheeroverleg 

 
SAMENSTELLING: 
Per januari 2007 is de samenstelling van het overleg aangaande het beheer van de accommodaties 
gewijzigd en bestaat nu uit: 
Commissaris beheer : A.H.M. Sewalt 
Secretaris : P.H. Verploegh 
Verhuurder : W.T. van de Vuurst 
Hoofd Technische Dienst : T. Mensink 
Beheerder restaurant : F. Schotten 
 
Zoals genoemd in het verslag 2006 is een bouwcommissie ingesteld bij de vereniging. Deze is 
momenteel als volgt samengesteld: 
Coördinator : J. de Longte 
Bouwadviseur : J. Agaart 
Bouwadviseur : R. IJzendoorn 
Bouwadviseur : B. Kessing 
 
De opdrachten die door deze commissie zijn opgepakt zijn de volgende: 
- kopgevel sporthal (afgerond) 
- vervangen verlichting grote zaal (opdracht uitgezet, wordt uitgevoerd week 26-27) 
- beoordelen algehele staat van de sporthal 
- nieuwbouw tennisprieel (opdracht loopt v.w.b. bouwvergunning) 
- vervanging ketel (plan van aanpak gemaakt) 
- verkrijgen NEN 1010 certificering (gedeeltelijk uitgevoerd) 
- vervangen vloer van de Bosch-hal 
- aansluiten hemelwaterafvoer dojo op riool 
 
SPORTHAL EN BUITENACCOMMODATIES 
Dhr. W.T. van der Vuurst zal aan het einde van dit seizoen stoppen met het verhuur van de 
accommodaties. Zijn werkzaamheden zullen overgenomen worden door Dhr. P.H. Verploegh. De 
navolgende sportevenementen hebben dit seizoen plaatsgevonden in onze accommodatie: 
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. 
Majoretten toernooi, met deelname van de Europees kampioenen. 
Het Groet’s Autobedrijven / MSV Zeemacht open tennis toernooi. 
Het Swarovski rolstoelbasketbal toernooi 
Het MSV Zeemacht veteranen open tennis toernooi 
 
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 die het nodige onderhoud vergen, alles wordt keurig bijgehouden door de technische 
dienst en vrijwilligers van de afdelingen judo,  handboogsport, tennis en veldvoetbal. 
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. 
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Tijdens toernooien en evenementen staat het personeel van de technische dienst ook 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. Wanneer u een beroep wilt doen op deze mensen kunt u contact 
opnemen met ondergetekende. 
 
KANTINE 
Het afgelopen jaar zijn er een aantal evenementen geweest in de kantine die er voor gezorgd hebben 
dat de kantine een goed jaar heeft gedraaid. Tevens zijn wij dit seizoen gestart met het organiseren 
van een vrijwilligersdag. Een dag voor alle vrijwilligers van alle afdelingen van MSV Zeemacht. De 
voorzitters van de afdelingen konden tevens een vrijwilliger voordragen die er net iets uitsprong, deze 
vrijwilliger werd dan ook deze dag in ‘t zonnetje gezet. Het was een fantastische dag en voor 
herhaling vatbaar. 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 het afgelopen jaar! 
 
Voor Dhr. Boes Bas was dit het laatste seizoen als barbeheerder van het tennisprieel. Helaas heeft zich 
niemand aangemeld als opvolger. Om die reden is er een team samengesteld die de zaken in het prieel 
gaan beheren en begeleiden. Het team bestaat uit de volgende vrijwilligers, Franka, Eef en Ingmar. 
Gelukkig blijft Boes Bas aan als gehaktbalcoördinator, hij heeft er inmiddels wel 1000’den op zijn 
naam staan. 
 
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. 
Tevens is er een aanvang gemaakt met het opstellen van een nieuwe RI&E. De ronde over de 
accommodaties is gemaakt en het papierwerk nadert zijn voltooiing.  
 
SAMENVATTEND 
Ik mag mijzelf zins kort gelukkig prijzen om deel uit te maken van dit fantastisch stel medewerkers. 
Zonder de tomeloze inzet en inspanning van deze mensen kunnen wij de deuren wel sluiten. Ik vind 
dat het ook dit jaar wéér een fantastisch en sportief jaar is geweest en aan de glimlach van onze 
penningmeester te zien denkt hij er ook zo over. 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. 

 
 A.H.M. Sewalt 
 Commissaris Beheer 
_____________________________ 
5.2. Kascontrolecommissie 
 De kascontrolecommissie (KCC) heeft statutair 3 leden. Sinds de algemene ledenvergadering van 24 juni 

2004 bestaat deze commissie uit mevr. M. v.d. Berg – Akkerman, mevr. M. Gerritsen en dhr. 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. In samenwerking met de commissaris alg. zaken/PR en vele andere vrijwilligers hebben zij 
de vrijwilligersdag in juli 2006 georganiseerd.  
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_______________________________ 
6. LEDENSTERKTE 
 
 Op 1 mei 2007 bedroeg het aantal leden 1454, terwijl dit aantal op 1 mei 2006 1380 was. Dit geeft aan 

dat het aantal leden van de vereniging behoorlijk is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Zoals elk 
jaar zal er tijdens de zomerstop bij de verschillende afdelingen nog wel verloop zijn. 
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    103 (110) 
 Basketbal      40 (  48) 
 Boksen       43 (  47) 
 Elementair zwemmen   457 (455) 
 Handboogsport      54 (  42) 
 Judo     225 (206) 
 Niet Actieve Sporters     64 (  71) 
 Schermen      39 (  38) 
 Tennis     186 (187) 
 Veldvoetbal      53 (  50) 
 Volleybal      22 (  27) 
 Wedstrijdzwemmen     88 (  86) 
 Zaalvoetbal    181 (118) 
  
 Totaal               1555      (1485) 
 
 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 het de afdeling zaalvoetbal die opvalt. Zeker nu deze afdeling is 
begonnen met een jeugdafdeling is er een grote aanwas van leden. 
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_________________________________________________ 
7. PERSONEEL/VRIJWILLIGERS 
_________________ 
7.1. Secretariaat 

De werkzaamheden op het kantoor van de vereniging werden, zoals de laatste jaren gebruikelijk, vervuld 
door Jannie Heuvel en Ed Asselman. Een van de Pc’s, die meer dan zes jaar dienst heeft gedaan, is 
vervangen door een nieuw exemplaar. In de kantine is een Pc geplaatst waarop muziek wordt gezet, 
zodat voor bepaalde avonden bijpassende muziek kan worden gekozen. Via deze Pc kunnen ook 
presentaties worden gedraaid op het scherm van de beamer. Deze Pc is gesponsord door Lowsea 
Computers. 
 
De verenigings-website http://www.zeemacht.nl/ wordt nu volop gebruikt door de meeste afdelingen. 
Het beheer van de site is niet overgenomen door de secretaris maar door dhr. John van Velzen. Hij heeft 
een nieuwe opzet gemaakt voor de site en alles wat opgefleurd. Binnenkort zal hij de nieuwe site online 
gaan zetten. Een facelift voor de site die het misschien ook voor de afdelingen die nog geen gebruik 
maken van dit communicatiemiddel aanleiding zal zijn het web te gaan vullen. Het merendeel van de 
afdelingen heeft al wel iemand gevonden die het gedeelte van de website waar zijn/haar afdeling de 
beschikking over heeft up-to-date houdt. Het plaatsen van foto’s van verenigingsevenementen op de site 
geeft wel capaciteitsproblemen. Wij huren 200mb om de site kunnen plaatsen en wanneer er veel foto’s 
worden geplaatst levert dit wel eens problemen op. Binnenkort zal ook een voorlichtingsavond door de 
nieuwe webmaster worden georganiseerd om het gebruik van de nieuwe site toe te lichten aan de mensen 
van de afdelingen die hun deel van de site aanpassen. De verantwoordelijkheid voor de website binnen 
het bestuur is belegd bij de commissaris algemene zaken/PR. 

_____________________________ 
7.2. Sporthal en accommodatie 

De verhuur van de sporthal is ook afgelopen jaar weer goed geweest. Een speciale huurder dit jaar was 
de vereniging Noordkop, die met twee jeugdteams hun thuiswedstrijden in onze sporthal speelde. 
Volgend seizoen zullen zij echter weer in de Slenk hun wedstrijden gaan spelen. Noorderhaven gebruikte 
dit seizoen ook weer 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. Helaas is het geplande kickbox 
gala dit jaar niet doorgegaan. Het in de sporthal georganiseerde Swarovski toernooi voor 
rolstoelbasketballers 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. Willem van de Vuurst, onze verhuurder, heeft ook dit jaar weer 
een hoge bezettingsgraad gerealiseerd. Hij gaat zijn functie aan het einde van dit seizoen overdragen aan 
de secretaris, Paul Verploegh. M.i.v. juli zullen alle verhuurzaken via hem gaan lopen. 
 
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. 
Rob Dronkers is nog steeds in dienst van de vereniging en verricht dus zijn werkzaamheden in de 
sporthal of de buitenaccommodaties. De onderhoudsperiode is afgelopen jaar moeilijk verlopen. De 
oorzaak hiervan was de late vakantie, waardoor de onderhoudsperiode in augustus viel en de afdelingen 
dan ook de zaal weer willen gaan gebruiken. De technische dienst, bestaande uit Ton Mensink, Aad 
Verblauw, Chiel Kup en Teun Rietkerk is aangevuld met Bertus Takes. Afgelopen najaar hebben we 
enkele keren wateroverlast gehad bij de kleedkamers. Het hemelwater dat bij de stortregens van het dak 
kwam, kon door de afvoer naar het riool niet worden verwerkt en zette het kleedkamergedeelte blank. 
Een aanpassing door de technische dienst aan deze afvoer moet dit in de toekomst verhelpen. Voor het 
maaien van het gras op het trainingsveld en het handboogveld is een grasmaaier aangeschaft. 
Op het tennispark is bij baan 3 een uitbouw gemaakt. Dit maakt het mogelijk belangstellenden die een 
wedstrijd op deze baan willen bekijken daar plaats te nemen. 
In de bestuurskamer zijn nieuwe stoelen gekomen. Deze zijn geschonken door Mushashi, de 
judovereniging die opgehouden is te bestaan en waarvan verschillende leden zijn overgekomen naar 
onze vereniging. 
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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 weer een behoorlijk aantal uren als oproepkracht achter de bar gestaan. Om deze reden hebben 
ook Franca en Elly 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 zijn beroemd en worden veelvuldig afgenomen. 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. 
De verlichting van de bar is in de afgelopen periode vervangen. Er wordt nog gekeken of ook de rest van 
de verlichting in de kantine vervangen gaat worden. 
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. 
De beheerder van dit verkooppunt, Boes Bas, is gestopt met deze taak en heeft deze overgedragen aan 
een barcommissie bestaande uit Franca Schotten, Evelien Bas en Ingmar Waard. Zij gaan ervoor zorgen 
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. Dit heeft afgelopen 
seizoen goed gefunctioneerd met een aantal vaste vrijwilligers. 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. 
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______________________________________ 
8. VERENIGINGSZAKEN 

 
Voor alle vrijwilligers is afgelopen juli een vrijwilligersdag georganiseerd op en bij het voetbalveld. 
Voor deze dag waren door de voorzitters van de afdelingen de vrijwilligers zonder wie de vereniging 
niet zou kunnen functioneren uitgenodigd. Het weer was prachtig en de sfeer was goed, ingrediënten 
voor een zeer geslaagd evenement. Ook werd op deze dag van elke afdeling een vrijwilliger extra in 
het zonnetje gezet. De vereniging is trots dat zoveel leden hun tijd aan de vereniging besteden en wil 
op deze manier haar waardering tonen. 
Een aanpassing van de wet was de oorzaak van een functiewisseling binnen het bestuur. Robert Breed, 
onze penningmeester, mocht vanwege zijn werk geen penningmeester meer zijn bij de vereniging. Hij 
heeft de functie van commissaris algemeen op zich genomen. Gerard Kaper is wederom de 
penningmeester van de vereniging. Een andere wijziging is die van de commissaris beheer. Erick van 
der Toorn heeft die functie neergelegd en is nu ook commissaris algemeen geworden. Arno Sewalt is 
commissaris beheer geworden en zal zich in de toekomst dus met de accommodaties bezig gaan 
houden. Ed Asselman is zodoende commissaris sportzaken voor alle afdelingen geworden. 
De jaarlijkse controle door de brandweer aangaande de brandveiligheid leverde als aanmerking op dat 
er geen slot mocht zitten op de deur naar de v.d. Bosch-hal. Om toch toezicht te hebben wanneer er 
sporters tijdelijk deze hal verlaten en toezicht te hebben op de entree is een camerasysteem 
geïnstalleerd. Hiermee hopen wij ook pogingen tot inbraak, in het kantoor of de kleedkamers, zoveel 
mogelijk te voorkomen. 
Een externe firma, Veilig Keuren, heeft de elektrische installatie van de sporthal gecontroleerd. 
Hieruit kwamen een aantal punten naar voren. De technische mankementen en aanpassingen zijn door 
de technische dienst aangepakt. Nu rest nog het tekenwerk van genoemde installatie en dan kan een 
herkeuring worden aangevraagd. Een ander punt dat naar voren kwam was het energieverbruik. Om 
dit omlaag te krijgen heeft het bestuur de firma Taylor opdracht gegeven de armaturen in de grote zaal 
te vervangen. Dit zal een aanzienlijke besparing op de kosten moeten opleveren. Ook wordt 
onderzocht hoe de vervanging van de ketel voor verwarming en douches in de sporthal moet worden 
aangepakt. De huidige ketel is met de bouw geïnstalleerd en met de vervanging zou dus ook 
behoorlijk kunnen worden bespaard op de energiekosten. 
De vereniging is samen met de andere verenigingen die gebruik maken van het zwembad een actie 
gestart om de zorg van de verenigingen aan te geven over een nieuw te bouwen zwembad. De huidige 
situatie met een stichting die het zwembad beheert zou in de ogen van de verenigingen dienen te 
worden gecontinueerd. Wanneer deze nieuwbouw aan een commerciële onderneming zal worden 
gegund, zal dit zeer waarschijnlijk een behoorlijke verhoging van de zwembadhuur gaan betekenen. 
Het college van B&W en de gemeenteraad zijn per brief benaderd, de politieke partijen zijn in 
gesprekken met de fracties op de hoogte gebracht van het standpunt van de verenigingen. Onze 
vereniging heeft met + 450 kinderen die zwemles krijgen en ruim 80 wedstrijdzwemmers elke week 
het nodige badwater in gebruik en er wordt met de nodige bezorgdheid gekeken naar de verdere 
ontwikkelingen rond het zwembad. 
Afgelopen maand heeft de vereniging controle gehad van een inspecteur van de Voedings- en 
Warenautoriteit. Het betrof een klacht die was ingediend over roken in de sporthal. Deze inspecteur 
beaamde dat leden van het Bedrijfschap Horeca en Catering, waarbij onze vereniging ook staat 
ingeschreven, uitgezonderd zijn van de bepalingen in de tabakswet. Daar wij echter ook een 
vereniging zijn die subsidie ontvangt van de gemeente en een paracommerciële instelling zijn, geldt 
het rookverbod wel in onze sporthal. Het bestuur heeft dan ook besloten dat er niet meer mag worden 
gerookt in de sporthal. Ook zullen de asbakken uit de entree worden verwijderd omdat de entree ook 
tot de sporthal behoort. 
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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 38e editie van het nieuwjaarstoernooi weer heel gezellig in de sporthal. Voor wat betreft 
het sportieve gedeelte had dit toernooi de beste samenstelling van de laatste jaren. Dit omdat er teams 
van buiten Den Helder waren uitgenodigd die op hoog niveau spelen. Ons eerste team slaagde er niet in 
de finale te bereiken. Deze werd gespeeld tussen een selectieteam uit Purmerend en TZV Den Helder. Na 
een spannende strijd eindigde de finale in een gelijkspel. TZV Den Helder verloor met het nemen van de 
strafschoppen, waardoor de Purmerendse selectie de wisselbeker veroverde. 

____________________________________ 
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. 
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_______________________ 
10. FINANCIËN 
 

Financieel gezien kan de vereniging terug kijken op een succesvol jaar. Zowel de vereniging, sporthal 
en de sportkantine van de vereniging sluiten het boekjaar met een positief resultaat. Bij de vereniging 
kenmerkt dit resultaat zich vooral door een gemiddeld hoger aantal elementair zwemmers en hogere 
jeugdsubsidie bijdragen van de gemeente. Bij de sporthal zijn de posten “huur diverse” en “bijzondere 
baten” debet aan het resultaat. In de kantine is door de uitstekende bezetting een recordomzet 
gerealiseerd.  

 
Verkort overzicht : 

 
Sporthal Inkomsten €     129.280,44 

   Uitgaven €     125.193,46 
       €        4.086,98 

Vereniging Inkomsten €     243.605,62 
   Uitgaven €     232.407,59 

       €      11.198,03 
Kantine  Inkomsten €     162.505,25 

   Uitgaven €     160.650,48 
       €        1.854.77                 totaal €      17.139,78 
       =========== 
 

Toch is er een keerzijde aan deze ontwikkelingen. Zo zal het verwachtingspatroon binnen de 
vereniging worden bijgesteld naar een hoger niveau. Daardoor bestaat de kans dat er mentale maar 
met name fysieke druk op een groep mensen wordt gelegd, die wellicht niet in verhouding staat met 
de huidige professionaliteit. Financieel wordt e.e.a zichtbaar in de drie begrotingen, welke per saldo 
hoger ingeschat worden dan de begrotingen van 2006. Toch zijn er kanttekeningen te plaatsen. Met 
name bij de vereniging is de verwachting dat de kosten hoger worden dan de inkomsten. Het bestuur 
is dan ook een onderzoek gestart naar het contributieniveau van de vereniging en van de afdelingen in 
het bijzonder. Eind 2007 zal het bestuur verslag doen van de bevindingen.  

_______________________ 
10.1 Begroting sporthal 

Al jaren staan er een aantal grote posten in het groot onderhoudsplan zoals het vernieuwen van de vloer in 
de Van de Bosch-hal, het vernieuwen van de verlichting en armaturen in de grote zaal, het renoveren van 
de toiletgroep nabij de kantine, het renoveren/vervangen van het tennisprieel en het vervangen van de 
inmiddels 40 jaar oude ketel. Het bestuur heeft prioriteiten gesteld en heeft ingestemd om de volgende 
onderdelen te vervangen c.q. te vernieuwen.  
De lichtinstallatie in de grote zaal zal in de zomer van 2007 volledig vernieuwd worden. De opdracht 
is inmiddels aan de firma Taylor gegund. Het elektraverbruik zal naar verwachting tussen de 20 tot 
30% reduceren. In de begroting is daar maar ten dele rekening mee gehouden omdat de verwachting is 
dat de energieprijzen verder zullen stijgen. De vloer van de Van de Bosch-hal zal ook worden 
aangepakt. De bouwcommissie is momenteel druk doende om hiervoor een advies te formuleren. Dit 
geldt tevens voor de toiletgroep alsmede het tennisprieel. De verwachting is dat al deze projecten uit 
eigen middelen gefinancierd kunnen worden. T.a.v. de ketel ligt het voornemen om deze in de zomer 
van 2008 te vernieuwen. Het ziet er naar uit dat de vereniging voor deze renovatie een lening moet 
aangaan. 

 
  
 





  FINANCIEEL VERSLAG M.S.V. ZEEMACHT  01 JANUARI  2006 T / M  31 DECEMBER 2006
  Vereniging

overhead kosten : ALGEMEEN BEHEER BEGROTING 2005 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006 EXPLOITATIE 2006 BEGROTING 2007

7404 Vergaderkosten bestuur 400,00                     395,07 207,01 200,00                     

7406 Vergaderkosten voorzittersoverleg 100,00                     35,07 42,20 100,00                     

7408 Presentiegeld bestuur 300,00                     1.890,00                  1.710,00 2.160,00                  

7410 Onkostenvergoeding bestuur 300,00                     1.890,00                  1.710,00 2.160,00                  

7412 Representatie 900,00                     840,73 1.200,00                  1.502,25 1.300,00                  

7414 Vervoerskosten 100,00                     32,40 300,00                     200,00                     

7416 WA-verzekering sportbegeleiding 100,00                     256,47 150,00                     197,34 200,00                     

7418 Opleidingen 555,00 1.000,00                  2.020,00 1.000,00                  

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

7422 Diversen 200,00                     402,64 500,00                     326,79 580,00                     

7426 Info bulletin / Reclame 200,00                     

7430 90 jarig ambtsjubileum MSVZ 2.000,00                  

7448 Afschrijving inventaris 1.300,00                  278,12 280,00                     377,12 380,00                     

          Omslag naar afdelingen 4.000,00- 2.795,50- 7.360,00- 8.092,71- 10.380,00-

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

overhead kosten : PERSONEEL BEGROTING 2005 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006 EXPLOITATIE 2006 BEGROTING 2007

7002 Salarissen 6.000,00                  5.937,77 7.500,00                  8.044,92 8.200,00                  

7008 Sociale lasten 800,00                     3.425,42 950,00                     720,00 800,00                     

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

7026 Overige personele lasten 1.000,00                  876,38 1.000,00                  1.677,35 1.800,00                  

7028 Verzekering ziektegeld 1.000,00                  1.000,00                  

7030 Arbodienst 200,00                     416,26 800,00                     952,00 1.000,00                  

         Omslag naar afdelingen 8.200,00- 10.655,83- 11.450,00- 11.394,27- 13.000,00-

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

overhead kosten : ADMINISTRATIE BEGROTING 2005 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006 EXPLOITATIE 2006 BEGROTING 2007

7202 Kantoorartikelen 300,00                     203,30 500,00                     491,28 500,00                     

7204 Aanschaf papier 200,00                     121,94 400,00                     185,30 300,00                     

7208 Onderhoud inventaris 200,00                     43,80 200,00                     

7210 Onderhoud/cartridges copieermachines 400,00                     333,77 500,00                     466,50 400,00                     

7212 Onderhoud computers / Homepage 400,00                     372,11 400,00                     627,73 400,00                     

7214 Portikosten 800,00                     736,41 1.200,00                  779,20 1.000,00                  

7216 Telefoon kosten 400,00                     664,64 800,00                     899,74 800,00                     

7220 Bank, giro- en incassokosten 850,00                     1.270,40 1.000,00                  1.067,29 1.300,00                  

7222 Diversen 100,00                     521,56 400,00                     19,95 400,00                     

7224 Postbus 150,00                     120,00 150,00                     

7226 Onderhoud secretariaat 1.261,40

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

         Omslag naar afdelingen 4.000,00- 4.519,73- 5.850,00- 6.257,79- 5.750,00-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Afdeling : BADMINTON BEGROTING 2005 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006 EXPLOITATIE 2006 BEGROTING 2007

4202 Presentiegeld

4206 Vergaderkosten 37,50                       10,00 50,00                       5,40 50,00                       

4210 Sportbegeleidingskosten 1.875,00                  1.200,00 2.300,00                  1.940,00 2.000,00                  

4214 Sportmaterialen 1.100,00                  1.243,00 1.500,00                  1.868,29 1.500,00                  

4216 Bondscontributies 200,00                     176,49 1.400,00                  1.393,36 1.400,00                  

4218 Inschrijfgelden 350,00                     260,00 600,00                     355,00 600,00                     

4220 Loterijen / akties

4222 Boete's 100,00

4224 Toernoooien

4226 Gedrukten 50,00                       50,00                       

4230 Aangepaste sporters 51,50 350,00                     

4234 Huur De Brug 19.000,00                19.000,00 19.000,00                17.480,00 17.300,00                

4238 Diversen 37,50                       50,00                       50,00                       

4280 Algemeen beheer 320,00 223,64 560,00 558,66 717,00

4282 Personeelskosten 660,00 857,66 874,00 786,57 897,00

4484 Administratiekosten 320,00 361,58 445,00 431,99 397,00

23.950,00 23.332,37 26.829,00 24.970,77 25.261,00

Afdeling : BASKETBAL BEGROTING 2005 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006 EXPLOITATIE 2006 BEGROTING 2007

4402 Presentiegeld

4406 Vergaderkosten 37,50 4,64 50,00 2,38 50,00

4410 Sportbegeleidingskosten 750,00

4414 Sportmaterialen 1.100,00 815,39 750,00 500,00 750,00

4416 Bondscontributies 750,00 706,36 2.500,00 2.462,01 2.500,00

4418 Inschrijfgelden 450,00 72,42 500,00 661,42 500,00

4422 Boetes 150,00 374,00 250,00 187,85 200,00

4432 Huur gemeentelijke accomodaties 240,00 220,32 300,00 517,63 500,00

4434 Huur De Brug 3.500,00 3.500,00 3.500,00 5.720,00 5.550,00

4438 Diversen 37,50 50,00 37,72 50,00

4440 Arbitragekosten 200,00 423,61 450,00 937,79 900,00

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

4480 Algemeen beheer 130,00 90,85 228,00 214,07 275,00

4482 Personeelskosten 270,00 350,86 354,00 301,40 344,00

4484 Administratiekosten 130,00 146,89 181,00 165,53 152,00

7.265,00                  6.968,59 9.378,00                  11.971,05 12.786,00                

Afdeling : BOKSEN BEGROTING 2005 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006 EXPLOITATIE 2006 BEGROTING 2007

4602 Presentiegeld

4606 Vergaderkosten 37,50 50,00 50,00

4610 Sportbegeleidingskosten 500,00 500,00

4614 Sportmaterialen 250,00  400,00 624,00 500,00

4616 Bondscontributies 776,24 1.100,00 327,00 600,00

4624 Toernooien

4634 Huur De Brug 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.704,00 4.550,00

4638 Diversen 37,50 50,00 50,00

4648 Afschrijving inventaris 430,00 429,95 430,00 429,95 450,00

4680 Algemeen beheer 120,00 83,87 218,00 224,51 288,00

4682 Personeelskosten 240,00 311,88 339,00 316,10 361,00

4684 Administratiekosten 120,00 135,59 173,00 173,60 160,00

7.235,00                  7.737,53 9.260,00                  6.799,16 7.509,00                  
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Afdeling : ELEMENTAIR  ZWEMMEN BEGROTING 2005 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006 EXPLOITATIE 2006 BEGROTING 2007

4802 Presentatie

4606 Vergaderkosten 37,50 50,00 50,00

4810 Sportbegeleidingskosten 20.250,00                20.379,25 27.000,00                26.935,15 27.000,00                

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

4816 Bondscontributie 5.200,00                  6.108,98 5.600,00                  5.490,93 5.800,00                  

4820 Loterijen 100,00- 100,00-

4826 Gedrukte (zwemdiploma's) 1.000,00                  1.089,83 1.400,00                  1.376,88 1.400,00                  

4836 Huur De Schots 21.000,00                20.657,15 27.000,00                29.032,23 31.000,00                

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

4880 Algemeen beheer 1.180,00 824,67 2.343,00 2.563,56 3.288,00

4882 Personeelskosten 2.410,00 3.131,77 3.645,00 3.609,41 4.118,00

4884 Administratiekosten 1.180,00 1.333,32 1.862,00 1.982,31 1.821,00

52.595,00                53.598,28 69.400,00                70.940,47 74.877,00                

Afdeling : HANDBOOG BEGROTING 2005 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006 EXPLOITATIE 2006 BEGROTING 2007

5002 Presentiegeld

5006 Vergaderkosten 37,50                       13,74 50,00                       31,10 50,00                       

5010 Sportbegeleidingskosten 200,00                     129,25 300,00                     190,55 300,00                     

5014 Sportmaterialen 500,00                     153,00 500,00                     1.406,55 500,00                     

5016 Bondscontributies 40,50 1.000,00                  972,00 1.000,00                  

5024 Toernooien

5032 Huur schietbaan 550,00                     529,00 800,00                     539,58 550,00                     

5034 Huur De Brug 8.000,00                  8.000,00 8.000,00                  4.680,00 4.550,00                  

5038 Diversen 37,50                       50,00                       58,29 50,00                       

5080 Algemeen beheer 110,00 76,88 193,00 240,17 308,00

5082 Personeelskosten 220,00 285,89 301,00 338,15 386,00

5084 Administratiekosten 110,00 124,29 154,00 185,72 171,00

9.765,00                  9.352,55 11.348,00                8.642,11 7.865,00                  

Afdeling: JUDO / JIUJITSU / KARATE BEGROTING 2005 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006 EXPLOITATIE 2006 BEGROTING 2007

5202 Presentiegeld

5206 Vergaderkosten 37,50                       50,00                       50,00                       

5210 Sportbegeleidingskosten 3.375,00                  3.479,00 4.800,00                  4.301,88 5.000,00                  

5214 Sportmaterialen 9,99 150,00                     150,00                     

5216 Bondscontributies 300,00                     758,75 4.500,00                  4.546,00 4.700,00                  

5218 Inschrijfgelden 300,00                     101,70 200,00                     186,50 200,00                     

5224 Toernooien 491,50-

5226 Gedrukten 23,00

5234 Huur De Brug 10.500,00                10.500,00 10.500,00                11.760,00 11.550,00                

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

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

5280 Algemeen beheer 530,00 370,40 966,00 1.075,55 1.380,00

5282 Personeelskosten 1.100,00 1.429,44 1.503,00 1.514,34 1.728,00

5284 Administratiekosten 530,00 598,86 768,00 831,68 764,00

17.260,00                19.240,79 24.037,00                23.724,45 25.572,00                
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Afdeling : N.A.S. BEGROTING 2005 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006 EXPLOITATIE 2006 BEGROTING 2007

5402 Presentiegeld

5406 Vergaderkosten 37,50                       14,64 50,00                       15,64 50,00                       

5414 Sportmateriaal 150,00                     89,99 150,00                     350,00                     

5420 Loterijen / akties 17,86-

5438 Diversen 37,50                       50,00                       50,00                       

5480 Algemeen beheer 220,00 153,75 357,00 349,81 449,00

5482 Personeelskosten 450,00 584,77 555,00 492,53 562,00

5484 Administratiekosten 220,00 248,59 283,00 270,50 249,00

1.115,00                  1.091,74 1.445,00                  1.110,62 1.710,00                  

Afdeling : SCHERMEN BEGROTING 2005 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006 EXPLOITATIE 2006 BEGROTING 2007

5602 Presentiegeld

5606 Vergaderkosten 37,50                       50,00                       2,80 50,00                       

5610 Sportbegeleidingskosten 1.500,00                  2.067,10 2.200,00                  2.633,62 3.000,00                  

5614 Sportmaterialen 400,00                     567,64 500,00                     588,00 500,00                     

5616 Bondscontributies 100,00                     48,00 750,00                     720,00 800,00                     

5624 Toernooien 6,00 50,00                       178,23- 50,00                       

5634 Huur De Brug 6.500,00                  6.500,00 6.500,00                  3.696,00 4.000,00                  

5638 Diversen 37,50                       50,00                       50,00                       

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

5680 Algemeen beheer 90,00 62,90 183,00 167,08 214,00

5682 Personeelskosten 170,00 220,91 285,00 235,24 268,00

5684 Administratiekosten 90,00 101,69 146,00 129,19 119,00

9.075,00                  9.716,91 11.014,00                8.136,37 9.201,00                  

Afdeling : TENNIS BEGROTING 2005 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006 EXPLOITATIE 2006 BEGROTING 2007

5802 Presentiegeld

5806 Vergaderkosten 37,50                       20,34 50,00                       22,44 50,00                       

5814 Sportmaterialen incl. tennisballen 650,00                     543,00 750,00                     715,49 750,00                     

5816 Bondscontributies 156,24 1.600,00                  1.625,45 1.750,00                  

5818 Inschrijfgelden 246,03 300,00                     316,71 300,00                     

5824 Toernooien 2.552,39- 575,22-

5828 Telefoonkosten prieel 22,34 100,00                     

5830 Onderhoud inventaris 100,00                     100,00                     345,00 100,00                     

5832 Huur tennisbanen (gemeente) 2.100,00                  2.074,46 2.100,00                  2.115,94 2.200,00                  

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

5838 Diversen 37,50                       50,00                       50,00                       

5842 Gasverbruik 738,62 750,00                     

5844 Waterverbruik 120,00                     132,11 150,00                     200,10 150,00                     

5846 Elektraverbruik 1.350,00 1.639,99 1.750,00 1.542,78 1.750,00

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

5880 Algemeen beheer 540,00 377,39 936,00 1.023,34 1.313,00

5882 Personeelskosten 1.100,00 1.429,44 1.456,00 1.440,82 1.644,00

5884 Administratiekosten 540,00 610,16 744,00 791,31 727,00

11.665,00                9.766,75 15.076,00                15.415,10 16.724,00                
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Afdeling : VELDVOETBAL BEGROTING 2005 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006 EXPLOITATIE 2006 BEGROTING 2007

6002 Presentiegeld

6006 Vergaderkosten 37,50                       6,36                         50,00                       14,18                       50,00                       

6010 Sportbegeleidingskosten 800,00                     1.000,00                  2.500,00                  

6013 Sponsors veld

6014 Sportmaterialen 800,00                     528,79                     1.500,00                  374,76                     1.000,00                  

6016 Bondscontributies 300,00                     300,00                     397,59                     300,00                     

6018 Inschrijfgelden 500,00                     620,00                     600,00                     836,69                     2.000,00                  

6020 Loterijen/acties 144,60-                     70,81-                       

6022 Boete's

6028 Telefoonkosten gebouw 9,95                         50,00                       

6032 Huur voetbalvelden 3.800,00                  3.808,70                  3.800,00                  3.884,88                  3.900,00                  

6038 Diversen 37,50                       50,00                       53,71                       50,00                       

6042 Gasverbruik 450,00                     361,54                     500,00                     1.223,33                  1.500,00                  

6044 Waterverbruik 32,50                       200,00                     217,67                     300,00                     

6046 Elektraverbruik 1.250,00                  931,24                     1.500,00                  1.570,42                  1.600,00                  

6080 Algemeen beheer 70,00                       48,92                       238,00                     250,61 321,00

6082 Personeelskosten 150,00                     194,92                     370,00                     352,85 403,00

6084 Administratiekosten 70,00                       79,10                       189,00                     193,79 178,00

7.465,00                  6.467,47                  10.097,00                10.309,62                14.152,00                

Afdeling : VOLLEYBAL BEGROTING 2005 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006 EXPLOITATIE 2006 BEGROTING 2007

6202 Presentiegeld

6206 Vergaderkosten 37,50                       21,20 50,00                       12,54 50,00                       

6210 Sportbegeleidingskosten 450,00                     154,50 500,00                     

6214 Sportmaterialen 200,00                     250,00                     300,00                     

6216 Bondscontributies 1.400,00                  518,24 800,00                     554,32 600,00                     

6218 Inschrijfgelden 200,00                     550,00 400,00                     380,00 400,00                     

6222 Boetes

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

6234 Huur De Brug 4.000,00                  4.000,00 4.000,00                  1.260,00 1.300,00                  

6238 Diversen 37,50                       50,00                       39,97 50,00                       

6280 Algemeen beheer 120,00 83,87 134,00 125,31 161,00

6282 Personeelskosten 240,00 311,88 208,00 176,43 201,00

6284 Administratiekosten 120,00 135,59 106,00 96,89 89,00

7.005,00                  5.826,46 6.698,00                  2.645,46 3.351,00                  

Afdeling : WEDSTRIJDZWEMMEN BEGROTING 2005 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006 EXPLOITATIE 2006 BEGROTING 2007

6402 Presentiegeld

6406 Vergaderkosten 37,50                       8,60 50,00                       4,02 50,00                       

6410 Sportbegeleidingskosten 2.500,00                  2.448,00 2.900,00                  2.548,55 3.000,00                  

6414 Sportmateriaal 200,00                     101,99 400,00                     148,17 400,00                     

6416 Bondscontributies 2.250,00                  3.074,06 2.300,00                  2.898,83 3.000,00                  

6418 Startgelden 800,00                     1.252,75 800,00                     200,00 500,00                     

6420 Loterijen / akties 100,00- 50,00-

6424 Toernooien

6426 Gedrukten 100,00                     44,40

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

6436 Huur zwembad De Schots 9.900,00                  9.473,83 13.500,00                13.061,14 14.000,00                

6438 Diversen 37,50                       50,00                       50,00                       

6480 Algemeen beheer 260,00 181,71 416,00 459,46 589,00

6482 Personeelskosten 540,00 701,73 647,00 646,90 738,00

6484 Administratiekosten 260,00 293,78 331,00 355,28 326,00

17.010,00                17.640,63 21.794,00                20.588,99 22.953,00                
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Afdeling : FUTSAL BEGROTING 2005 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006 EXPLOITATIE 2006 BEGROTING 2007

6602 Presentiegeld

6606 Vergaderkosten 37,50                       17,23 50,00                       56,46 50,00                       

6610 Sportbegeleiding 950,00                     375,00 950,00                     1.197,00 3.000,00                  

6614 Sportmaterialen 700,00                     113,15- 750,00                     2.372,74 800,00                     

6616 Bondscontributies 150,00                     150,00                     

6618 Inschrijfgelden HZVO 5.000,00                  4.702,74 6.500,00                  4.982,50 5.000,00                  

6619 Inschrijfgelden KNVB 4.183,61 4.500,00                  

6622 Boetes 42,80 88,48

6624 Toernooien 288,18- 250,00                     

6626 Gedrukten 82,00 500,00                     463,50 500,00                     

6628 Telefoonkosten wedstrijd secretaris 250,00                     250,00                     

6636 Verzorgerskosten 350,00                     195,00 400,00                     420,00 500,00                     

6638 Huur sporthal De Brug 2.390,00                  2.500,00 2.500,00                  10.700,00 11.200,00                

6640 Diversen 37,50                       50,00                       15,00 50,00                       

6642 Spelerskaarten 500,00                     500,00                     

6680 Algemeen beheer 310,00 216,65 589,00 840,60 1.078,00

6682 Personeelskosten 650,00 844,67 917,00 1.183,53 1.350,00

6684 Administratiekosten 310,00 350,28 468,00 650,00 597,00

10.735,00                8.925,04 14.824,00                27.153,42 29.525,00                

TOTALE INKOMSTEN BEGROTING 2005 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006 EXPLOITATIE 2006 BEGROTING 2007

8005 Kontributies 79.500,00                78.490,56 104.000,00              105.547,68 108.000,00              

8009 Toeslag schermen 958,50 1.000,00                  

8010 Toeslag wedstrijdzwemmen 3.000,00                  3.009,00 4.500,00                  3.757,50 4.500,00                  

8020 Leszwemmen 72.000,00                69.885,29 95.000,00                99.776,52 99.000,00                

8030 Opbrengst verkoop artikelen 100,00                     31,70 163,70

8050 Adminitratie bijdrage 100,00                     299,50 250,00                     307,50 250,00                     

8060 Toto/Lotto 400,00                     363,17 400,00                     190,65 200,00                     

8062 Opbrengst biljart 50,00                       66,50 100,00                     176,90 200,00                     

8064 Fotoplay 200,00                     

8070 Voetbalspel 50,00                       33,10 50,00                       30,05

8075 Jeugdsport subsidie badminton 800,00                     1.798,62 1.850,00                  

8077 Jeugdsport subsidie boksen 500,00                     1.357,04 1.290,00                  

8078 Jeugdsport subsidie handboog 750,00                     1.805,31 1.740,00                  

8079 Jeugdsport subsidie judo 2.000,00                  2.402,48 2.370,00                  

8080 Jeugdsport subsidie schermen 1,92 850,00                     1.396,63 1.610,00                  

8081 Jeugdsport subsidie tennis 600,00                     1.123,57 740,00                     

8084 Jeugdsport subsidie wedstrijdzwemmen 4,40 2.400,00                  3.016,02 2.400,00                  

8085 Jeugdsport subsidie zaalvoetbal 500,00                     

8088 Rente bank/giro 300,00                     1.197,57 500,00                     2.478,83 1.500,00                  

8091 Tennissleutels 56,75 16,35

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

8093 Diversen 12,00

8094 Loterijen / akties 364,70 250,00                     901,77 250,00                     

8095 Sponsors 3.000,00 750,00                     -                           

8097 Interest lening sporthal 7.000,00                  7.000,00 6.500,00                  6.400,00 3.650,00                  

9100 Bijzondere baten en lasten 2.570,00

170.000,00              176.386,16 230.200,00              243.605,62 241.250,00              
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Totalen per afdeling BEGROTING 04/05 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006 EXPLOITATIE 2006 BEGROTING 2007

afdeling BADMINTON 23.950,00                23.332,37 26.829,00                24.970,77 25.261,00                

afdeling BASKETBAL 7.265,00                  6.968,59 9.378,00                  11.971,05 12.786,00                

afdeling BOKSEN 7.235,00                  7.737,53 9.260,00                  6.799,16 7.509,00                  

afdeling ELEMENTAIR  ZWEMMEN 52.595,00                53.598,28 69.400,00                70.940,47 74.877,00                

afdeling HANDBOOGSCHIETEN 9.765,00                  9.352,55 11.348,00                8.642,11 7.865,00                  

afdeling JUDO / JIUJITSU 17.260,00                19.240,79 24.037,00                23.724,45 25.572,00                

afdeling NIET ACTIEVE SPORTERS 1.115,00                  1.091,74 1.445,00                  1.110,62 1.710,00                  

afdeling SCHERMEN 9.075,00                  9.716,91 11.014,00                8.136,37 9.201,00                  

afdeling TENNIS 11.665,00                9.766,75 15.076,00                15.415,10 16.724,00                

afdeling VELDVOETBAL 7.465,00                  6.467,47 10.097,00                10.309,62 14.152,00                

afdeling VOLLEYBAL 7.005,00                  5.826,46 6.698,00                  2.645,46 3.351,00                  

afdeling WEDSTRIJDZWEMMEN 17.010,00                17.640,63 21.794,00                20.588,99 22.953,00                

afdeling FUTSAL 10.735,00                8.925,04 14.824,00                27.153,42 29.525,00                

182.140,00              179.665,11 231.200,00              232.407,59 251.486,00              

  

INKOMSTEN 170.000,00              176.386,16 230.200,00              243.605,62 241.250,00              

 

UITGAVEN 182.140,00              179.665,11 231.200,00              232.407,59 251.486,00              

 

EXPLOITATIE RESULTAAT 12.140,00-                3.278,95- 1.000,00-                  11.198,03 10.236,00-                
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               BALANS M.S.V. ZEEMACHT PER 01-01-2006

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 Zaalvoetbal 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 restaurant 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€            

               BALANS M.S.V. ZEEMACHT PER 31-12-2006

Lening sporthal de brug 96.907,26€                Crediteuren 9.644,33€                

Aflossing 40.907,26-€                Joop Rozenboom toernooi 648,70€                   

56.000,00€                Reservering afdeling Badminton 7.007,77€                

Inventaris 27.330,80€                Reservering afdeling Judo 2.500,00€                

Aanschaffingen 4.430,42€                  Reservering afdeling Tennis 2.500,00€                

Afschrijving t/m 31-12-06 23.524,49-€                Reservering afdeling Veldvoetbal 1.700,00€                

Afschrijving 2006 1.499,57-€                  Reservering afdeling Zaalvoetbal 3.290,17€                

6.737,16€                  Nog te betalen kosten 818,26€                   

Kas 807,78€                     Reservering vakantiegeld 292,32€                   

Postbank 5.428,10€                  Rekening courant sporthal 5.010,39€                

ING bank 928,91€                   

Rentemeer rekening 104.258,85€            

Sporttotalisator 162,03€                   

Nog te ontvangen posten 4.857,64€                  Vermogen per 1 januari 2006 143.040,09€            

Rekening courant restaurant 6.792,01€                  Exploitatie resultaat 2006 11.198,03€              

Voorraad sportartikelen 1.677,58€                  Vermogen per 31 december 2006 154.238,12€            

187.650,06€            187.650,06€            

Inventaris overzicht

jaar van aanschaf looptijd aanschaf waarde afgeschrijving totaal restwaarde

  Artikel boekjaar afgeschreven 2006

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

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

  Boksmat 1997 10 3.025,87€                299,49€                   2.707,82€                318,05€                   

  Biljart 1999 8 2.224,93€                278,13€                   2.122,88€                102,05€                   

  Netpalen 2000 8 719,80€                   89,98€                     629,87€                   89,93€                     

  Boksringtouwen 2000 8 1.043,70€                130,46€                   913,23€                   130,47€                   

  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€                   1.316,25€                789,74€                   

  Trainingsmelder 2003 5 713,33€                   142,67€                   428,01€                   285,32€                   

  Computer Dell 2003 5 1.477,98€                295,60€                   886,80€                   591,18€                   

  Kopieer machine 2006 5 3.430,42€                -€                         -€                         3.430,42€                

  Grasmaaier 2006 5 1.000,00€                -€                         -€                         1.000,00€                

  Totalen 31.761,22€              1.499,57€                25.024,06€              6.737,16€                
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  FINANCIEEL VERSLAG M.S.V. ZEEMACHT  1 JANUARI 2006 T / M 31 DECEMBER 2006
  Sporthal de Brug en accommodaties

Inkomsten BEGROTING 2005 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006 EXPLOITATIE 2006 BEGROTING 2007

8110 Zaalhuur M.S.V. Zeemacht 65.000,00                65.000,00 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 4.500,00                  9.987,05 6.500,00                  14.595,21 10.000,00                

8220 Zaalhuur SAVO -                           2.005,00 5.500,00                  4.792,50

8310 Zaalhuur HZVO 12.500,00                12.449,50 12.500,00                12.905,98 12.500,00                

8320 Zaalhuur Lawn en indoor bowls 1.111,50 1.000,00                  987,50 1.000,00                  

8330 Zaalhuur  NEVOBO 2.700,00                  3.329,38 2.800,00                  2.976,25 2.800,00                  

8410 Reclame Opbrengsten 4.000,00                  4.654,21 5.500,00                  5.075,00 6.000,00                  

8510 Interest giro- / bank- en spaarrekening 9,58 10,00

9100 Bijzondere baten en lasten 3.000,00                  4.431,20  8.696,83 3.000,00                  

106.100,00 117.377,42 113.200,00 129.439,27 114.700,00

Uitgaven BEGROTING 2005 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006 EXPLOITATIE 2006 BEGROTING 2007

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 2.100,00                  2.031,50 2.000,00                  2.081,52 1.700,00                  

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

4210 Telefoon 634468 200,00                     200,00                     216,65 200,00                     

4220 Telefoon 632028 300,00                     350,96 350,00                     378,53 350,00                     

4310 Onroerend goed zaak belasting 2.100,00                  2.692,78 2.500,00                  2.527,53 2.700,00                  

4320 Rioolbelasting 100,00                     85,19 100,00                     90,90 100,00                     

4330 Milieubelasting 900,00                     632,13 900,00                     811,65 800,00                     

4340 Waterschapsbelasting 200,00                     205,72 200,00                     146,42 150,00                     

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

4410 Beveiligingskosten 800,00                     899,08 800,00                     798,69 900,00                     

4420 Verzekering gebouw 3.000,00                  3.686,78 3.700,00                  4.620,74 4.600,00                  

4430 Verzekering inboedel 800,00                     792,36 800,00                     505,26 800,00                     

4510 Onderhoud gebouwen 3.500,00                  7.503,06 5.000,00                  4.393,56 4.000,00                  

4520 Onderhoud accommodatie 3.000,00                  3.010,54 3.000,00                  5.089,75 3.500,00                  

4530 Onderhoud inventaris 2.000,00                  9.206,78 5.000,00                  6.680,94 4.000,00                  

4540 Schoonmaakartikelen 2.000,00                  1.984,64 2.500,00                  2.380,52 2.500,00                  

4560 Diverse kosten 150,00                     245,70 500,00                     617,31 500,00                     

4610 Gasverbruik 14.000,00                14.737,01 16.000,00                19.552,99 19.000,00                

4620 Waterverbruik 1.000,00                  1.466,11 1.000,00                  1.377,22 1.400,00                  

4630 Elektraverbruik 7.500,00                  7.290,70 8.000,00                  10.300,50 10.000,00                

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

4740 Interest Zeemacht 7.000,00                  7.000,00 6.400,00                  6.400,00 3.650,00                  

4750 Interest Fortis 6.700,00                  6.647,36 6.500,00                  6.292,41 6.000,00                  

4760 Bankkosten 40,00                       59,17 50,00                       49,06 100,00                     

7002 Salarissen 28.450,00                30.442,76 30.000,00                31.424,36 32.000,00                

7008 Sociale lasten 4.500,00                  3.409,80 4.600,00                  3.546,52 4.000,00                  

7028 Verzekering ziektegeld 1.000,00                  1.035,00 1.000,00                  

7100 Vrijwilligers toelage 4.500,00                  6.910,00 5.500,00                  7.337,60 7.000,00                  

7200 Subsidie Melkertbaner 13.000,00-                15.600,00- 15.000,00-                19.412,87- 18.000,00-                

106.100,00              119.904,03 117.600,00              125.193,46 118.950,00              

INKOMSTEN 106.100,00 117.377,42 113.200,00 129.439,27 114.700,00
 

UITGAVEN 106.100,00 119.904,03 117.600,00 125.193,46 118.950,00
 

EXPLOITATIE RESULTAAT 0,00 2.526,61- -4.400,00 4.245,81 -4.250,00
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               BALANS SPORTHAL DE BRUG PER 01 - 01 - 2006

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. Restaurant 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€            

               BALANS SPORTHAL DE BRUG PER 31 - 12 - 2006

Gebouw 782.770,87€              Lening Fortis 6,2 % 98.254,04€              

Afschrijving gebouw 618.220,28-€              Lening M.S.V. Zeemacht 56.000,00€              

164.550,59€              Reservering groot onderhoud 49.735,99€              

Inventaris 28.036,76€                R.C. Restaurant 6.483,90€                

Afschrijving inventaris 20.622,15-€                Nog te betalen kosten 11.656,26€              

7.414,61€                  Reservering vakantiegeld 1.543,13€                

Terreinen 96.264,56€              

Afschrijving terreinen 42.113,41-€              

54.151,15€              

Debiteuren 1.718,54€                

R.C. Vereniging 5.010,39€                

Kas 334,39€                   

Postbank 2.486,15€                  Vermogen per 1 januari 2006 9.346,06€                

ING bank 967,36€                     Exploitatie resultaat 2006 4.245,81€                

Fortis bank 632,01€                     Vermogen per 31 december 2006 13.591,87€              

237.265,19€            237.265,19€            

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€                   4.102,92€                455,87€                   

  Basketbalbord 1997 10 849,90€                   84,99€                     764,92€                   84,98€                     

  Basketbalklapringen 1997 10 627,03€                   62,71€                     564,41€                   62,62€                     

  Lift 1998 10 5.971,75€                597,17€                   4.777,40€                1.194,35€                

  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€                412,70€                   1.863,43€                -€                         

  Scorebord 2003 15 7.021,00€                468,07€                   1.404,21€                5.616,79€                

  Totalen 28.036,76€              2.081,52€                20.622,15€              7.414,61€                
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 FINANCIEEL VERSLAG M.S.V. ZEEMACHT 01 JANUARI 2006 T / M 31 DECEMBER 2006
 Kantine Sporthal de Brug

Inkomsten BEGROTING 2005 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006 EXPLOITATIE 2006 BEGROTING 2007

8000 Netto omzet 128.000,00              148.292,42 140.700,00              161.211,93 151.000,00              

8010 Omzet vereniging 1.000,00                  757,44 1.500,00                  1.154,63 1.000,00                  

8020 Bijzondere baten 200,00                     462,61 138,69

129.200,00              149.512,47 142.200,00              162.505,25 152.000,00              

Uitgaven BEGROTING 2005 EXPLOITATIE 2005 BEGROTING 2006 EXPLOITATIE 2006 BEGROTING 2007

4010 Schade en representatie 2.000,00                  4.054,22 2.000,00                  2.480,03 2.000,00                  

4030 Consumpties Commissie van Beheer 300,00                     252,78 200,00                     86,50 100,00                     

4040 Consumpties Technische Dienst 500,00                     744,65 500,00                     414,91 450,00                     

4050 Personeelsfeest 1.000,00                  880,00 1.000,00                  999,45 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 4.750,00                  6.395,78 5.200,00                  6.757,68 6.400,00                  

4220 Waterverbruik 500,00                     488,56 600,00                     557,36 750,00                     

4230 Elektraverbruik 2.400,00                  2.854,20 2.700,00                  3.606,81 3.000,00                  

4310 Verzekering gebouw 1.300,00                  1.253,93 1.500,00                  1.624,53 1.650,00                  

4320 Verzekering inventaris 350,00                     339,57 350,00                     264,19 350,00                     

4410 Onroerend zaak belasting 900,00                     847,32 900,00                     1.083,22 1.100,00                  

4420 Rioolbelasting 50,00                       36,51 50,00                       38,95 50,00                       

4430 Verontreinigingsheffing 400,00                     318,85 400,00                     323,87 400,00                     

4440 Waterschapsbelasting DCO 50,00                       50,00                       62,74 100,00                     

4500 Afschrijving inventaris 550,00                     538,91 550,00                     1.200,91 1.200,00                  

4610 Diverse verbruiksartikelen 1.200,00                  983,41 1.000,00                  1.223,20 1.200,00                  

4620 Klein aanschaf 1.000,00                  1.485,57 500,00                     1.643,73 1.000,00                  

4630 Huur containers 1.400,00                  1.475,62 1.500,00                  1.796,87 1.800,00                  

4640 Huur koelkast 400,00                     369,19 550,00                     136,08 150,00                     

4710 Sponsering 250,00                     271,70 300,00                     330,00 300,00                     

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

4810 Onderhoud machines 1.500,00                  951,59 1.500,00                  712,91 1.000,00                  

4850 Onderhoud inventaris 1.000,00                  588,90 500,00                     872,54 750,00                     

4860 Schoonmaakmiddelen 1.000,00                  912,38 1.000,00                  1.000,21 1.000,00                  

4910 Telefoon 200,00                     200,00                     240,43 200,00                     

4920 Bankkosten 50,00                       14,45 50,00                       22,59 50,00                       

4950 Diverse 1.000,00                  1.376,64 1.500,00                  1.756,15 1.500,00                  

5000 Inkoop verkoopgoederen 50.000,00                59.033,70 56.000,00                67.302,42 60.000,00                

7002 Bruto lonen 24.700,00                25.915,78 26.000,00                29.451,70 29.000,00                

7006 Sociale lasten 3.000,00                  3.849,41 4.000,00                  4.134,65 4.000,00                  

7016 Pensioenpremies 1.500,00                  2.342,56 2.300,00                  1.667,25 2.000,00                  

7024 Vermindering lage lonen 483,18-                     

7028 Verzekering ziektegeld 1.000,00                  439,00                     1.000,00                  

7030 Diverse personeelskosten 50,00                       50,00                       99,75 100,00                     

7100 Vrijwilligerstoelage 4.000,00                  2.918,42 3.850,00                  3.919,85 4.000,00                  

129.200,00              145.411,42 142.200,00              160.650,48 152.000,00              

INKOMSTEN 129.200,00 149.512,47 142.200,00              162.505,25 152.000,00              

 

UITGAVEN 129.200,00 145.411,42 142.200,00              160.650,48 152.000,00              

EXPLOITATIE RESULTAAT 0,00 4.101,05 0,00 1.854,77 0,00
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     BALANS KANTINE SPORTHAL DE BRUG PER 01 - 01 - 2006

Materiële vaste aktiva  Kortlopende schulden

  Inventaris 19.288,19€                Crediteuren 1.359,45€                

  Aanschaffingen 2005 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 bedragen 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€              

     BALANS KANTINE SPORTHAL DE BRUG PER 31 - 12 - 2006

Materiële vaste aktiva  Kortlopende schulden

  Inventaris 22.598,19€                Crediteuren 4.620,15€                

  Aanschaffingen 2006 -€                           Overige schulden 1.404,81€                

  Afschrijving t/m 2005 15.694,57-€              6.024,96€                

  Afschrijvingen 2006 1.200,91-€                

5.702,71€                  Rekening courant vereniging 6.792,01€                

Liquide middelen   Pensioenen 807,84€                   

  Kas 4.367,19€                  Reservering vakantiegeld 1.266,96€                

  Giro 4.752,03€                

9.119,22€                

Vorderingen

  Nog te ontvangen bedragen 132,00€                   

  R.C. sporthal 6.483,90€                

Voorraden   Eigen vermogen

  Goederen 5.091,42€                  Saldo per 01-01-2006 11.838,71€              

  Emballage 2.056,00€                  Exploitatieresultaat 2006 1.854,77€                

7.147,42€                  Saldo per 31-12-2006 13.693,48€              

28.585,25€              28.585,25€              

Inventaris overzicht

jaar van aanschaf looptijd aanschaf waarde afgeschrijving totaal restwaarde

  Artikel boekjaar afgeschreven

  Bakoven 1995 8 5.558,80€                -€                         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€                   430,60€                   287,05€                   

  Heaters 2003 10 3.953,80€                395,38€                   1.186,14€                2.767,66€                

  Koelunits 2005 5 3.310,00€                662,00€                   662,00€                   2.648,00€                

  Totalen 22.598,19€              1.200,91€                16.895,49€              5.702,71€                
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