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____________________________ 
1. ORGANISATIE 
____________________________________ 
1.1.  Bestuur van de vereniging 
 
 Het bestuur was op 1 juni 2007 als volgt samengesteld: 

Voorzitter     Mevr. J.J. Gatowinas - Blomberg 
Secretaris en vicevoorzitter   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 
________________________ 

1.2. 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 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. J. Bais 
_________________________________________________________ 
1.3 Verkiezing bestuursleden/bevestiging afdelingsvoorzitters 
 

Het aantal bestuursleden is in het afgelopen verenigingsjaar om verschillende redenen verminderd tot 
vijf personen. De heren T. el Azzouzi, E. v.d. Toorn en R. Breed hebben het bestuur verlaten. Door 
het bestuur wordt dhr. A.W.Q. Mensink kandidaat gesteld om zitting te nemen in het bestuur.  
De voorzitters van de afdelingen basketbal en zaalvoetbal, dhr. R. van Boeghem en dhr. J. Bais, zijn in 
verband met privéomstandigheden tussentijds afgetreden, de vervangers zijn de heren R. Noorda en 
C.J. Zits. Bij de afdeling handboogsport is de vacature wederom ingevuld door dhr. S. Hogervorst. De 
afd. NAS heeft op haar vergadering dhr. W.T. van der Vuurst gekozen als nieuwe voorzitter. Bij de 
afd. elementair zwemmen gaat dhr. H.G. Wijnants, na een zeer lange periode de afdeling te hebben 
geleid, aan het einde van dit seizoen aftreden. Zijn beoogd plaatsvervanger is dhr. V. Jacobs. 
_____________________________ 

1.4 Bestuur van de vereniging 
 
 Doordat enkele bestuurleden zijn teruggetreden is de samenstelling op 1 juni 2008 als volgt: 

Voorzitter Mevr. J.J. Gatowinas - Blomberg 
Secretaris en vicevoorzitter Dhr. P.H. Verploegh 
Penningmeester Dhr. G. Kaper 
Commissaris algemeen   vacature 
Commissaris algemeen vacature  

 Commissaris algemene zaken/PR vacature 
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 2008 zijn: 
 vz. Badminton dhr. J.T.M. Tabeling 
 vz. Basketbal dhr. R. Noorda 
 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. W.T. v.d. Vuurst 
 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. C.J. Zits 



Jaarverslag MSV Zeemacht 2007/2008 3 

__________________________________________________________________ 
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:  
 R.J.G. Bas,  J.C.H. Bol,  Drs. G.J. van den Bosch,  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.H. van Roon, G.J. Tabeling, J.A. Uhl †, 
H.W. de Vos, W.T. v.d. Vuurst, H.G. Wijnants en E.W. Woutering. 

 
 Op grond van hun verdiensten zijn de heren G.H. van Roon,  E.W. Woutering en W.T. v.d. Vuurst 

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 

 
 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, 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 en J.T.M. 
Tabeling. 

______________________________ 
2.5. Wisselbeker van verdienste 
 De wisselbeker van verdienste ging dit jaar naar dhr. J. de Longte voor zijn algemene inzet voor de 

verenging. 
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_________________________________ 
3. VERGADERINGEN 
 
 Op 7 juni 2007 werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. 
 
 13 december 2007 werd een Bijzondere 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 24 oktober 2007, 14 februari en 3 april 2008 heeft een overleg met de afdelingsvoorzitters 
plaatsgevonden. 

 
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. 
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____________________________ 
4. AFDELINGSVERSLAGEN 
________________________ 
4.1. Afdeling Badminton 

 
Samenstelling bestuur 
Voorzitter: J.T.M. Tabeling 
Secretaris: T. Post 
Jeugdvertegenwoordiger: E. Rieuwers 
 
Op de afdelingsjaarvergadering van 31 mei 2007 waren Mark Gerlach en Ton Hollaar tussentijds 
aftredend. Voor Mark betekende dit na slechts 1 jaar een vroegtijdig afscheid als competitieleider. 
Ton hield het als vertegenwoordiger van de aangepaste sporters met zijn 7 jaar duidelijk langer vol. 
Voor beide bestuursleden werden geen opvolgers gevonden. 
 
Aan het competitiegebeuren deden 6 senioren- en 3 jeugdteams mee, hetzelfde aantal als het seizoen 
ervoor. De resultaten waren met een kampioenschap, een degradatie, twee 3e plaatsen, twee 4e 
plaatsen, een 5e, een 6e en een 7e plaats zeker niet onverdienstelijk te noemen. Zeemacht 2 met in de 
gelederen Marcel Molenaar, Marco de Boer, Lucas Meijers, Ellen Rieuwers, Manon van Lienen en 
Fiona Kok wist het kampioenschap in de eerste klasse regio binnen te halen en promoveert hiermee 
naar de hoogste klasse van de regio: de hoofdklasse.  
  
Bij de rollers waren er weer de nodige titels bij het NK voor Carol de Meijer en Ton Hollaar.  
Carol werd 3-voudig Nederlands Kampioen in het enkelspel, het dubbelspel en het gemengd 
dubbelspel. In het gemengddubbel deed zij dat samen met Ton die overigens met zijn partner ook het 
Nederlands Kampioenschap in het mannendubbel behaalde. Tijdens de WK in Thailand behaalde 
Carol twee gouden medailles. Zowel in het enkelspel als in het vrouwendubbelspel met Lia Schuuring 
werd zij wereldkampioen. Alle kampioenen van harte proficiat met deze prima prestaties!!!   
 
Naast het 6e NBS toernooi voor aangepaste sporters organiseerde de afdeling voor de 31e keer het 
Junior Master toernooi. Het dubbeltoernooi en het Ouder-Kindtoernooi moesten helaas door gebrek 
aan belangstelling afgeblazen worden.  
 
Traditiegetrouw tijdens de paasdagen was weer de jeugduitwisseling met het Deense Brøndby Strand. 
Voor het eerst in de 14-jarige historie van de uitwisseling eindigde de ontmoeting in een gelijkspel en 
gezien het wedstrijdbeeld van deze thuisontmoeting mocht Zeemacht met een 20-20 eindstand hier 
zeker niet ontevreden mee zijn. 
 
In het kader van het JeugdSportProject werden kinderen in de gelegenheid gesteld kennis te maken 
met de badmintonsport. De gewijzigde opzet in vergelijking met andere jaren leverde nog geen 
onverdeeld succes op. 
 
Ook de deelname aan de Grote Clubactie leverde wat minder respons op dan voorgaande jaren. In 
totaal werden er door de afdeling 101 loten verkocht en dat is 17% minder dan het jaar ervoor.  
 
De redactie van de Lobdrop kwam halverwege het jaar in handen van Nel van Os. De 33e jaargang 
van dit afdelingsblad leverde weer een vijftal edities op. De website kende een moeilijk jaar waardoor 
de site een wat rommelig geheel kreeg. Hopelijk wordt dat de komende tijd beter….! 
 
Ron Meijers verzorgde opnieuw de training van de competitiespelers. Marcel Molenaar was wederom 
weer verantwoordelijk voor de begeleiding van het grootste deel van de jeugd op de dinsdag en de 
donderdag, daarbij veelvuldig geassisteerd door Wytske Schram. In de loop van het jaar heeft ook 
Lucas Meijers zijn steentje bijgedragen in de begeleiding. De training van de rollers was ook nu weer 
in vertrouwde handen van Herman de Boer.  
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Aan de breedtetraining in Krommenie werden door een tweetal kinderen deelgenomen. Inmiddels is 
ook een derde jeugdlid toegelaten tot deze extra trainingsmogelijkheid.  
De afdeling heeft een moeilijk jaar achter de rug. Het aantal leden liep drastisch terug en ook het 
aantal bestuursleden daalde naar een bedenkelijk niveau. Toch zie ik de toekomst met vertrouwen 
tegemoet. Een eerste aanzet daartoe is inmiddels gegeven in de vorming van een jeugdcommissie. 
Daarnaast is een tweetal leden bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur. Tenslotte zal er 
ook nauwere samenwerking gezocht gaan worden met onze zusterverenigingen elders in de stad.  
 
Mede namens de andere bestuursleden wil ik iedereen bedanken die zich op wat voor wijze dan ook 
heeft ingezet voor de afdeling en ik hoop ook in het nieuwe verenigingsjaar weer op jullie een beroep 
te mogen doen. 
 

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

 
Dit is voor mij helemaal nieuw! We hebben als afdeling basketbal tijdens het seizoen afscheid moeten 
nemen van onze voorzitter/speler Ralph, wat kwam door een zware blessure. Ralph is 2 jaar voorzitter 
geweest van basketbal. Ralph bedankt voor de afgelopen jaren en ook de steun van je vriendin Karin 
werd gewaardeerd. 
 
Gelukkig waren er ook mensen binnen de afdeling basketbal die opstonden om alles draaiende te 
houden Ramon Mol, Peter Bootsman en Rob Noorda. Bedankt hiervoor. 
 
Maar er is nog meer positief nieuws. Heren 2 is dit jaar kampioen geworden in het district en hebben 
inmiddels ook de beker in handen. Ze gaan ook volgend jaar er weer met veel plezier tegen aan.  
 
Heren 1 heeft een wisselvalig jaar achter de rug, ze kunnen winnen van de beste en verliezen van de 
slechtste. Maar ondanks dat zijn ze er wel in geslaagd om niet te degraderen. Voor volgend jaar zijn er 
al nieuwe plannen gemaakt en moet het weer een stuk beter gaan zodat ze weer goed mee kunnen 
draaien in de rayon 1 competitie. 
 
De dames, dat is een ander verhaal. Ze zijn weliswaar 8e geworden dit jaar maar dan wel met hangen 
en wurgen. Ze hebben een hoop personele problemen en de vraag is dan ook: “Is er nog een team 
omdat er wel een aantal dames van plan zijn om te stoppen?”. 
 
Tot slot is de afdeling basketbal bezig met het samenstellen van een nieuw bestuur met een voorzitter, 
secretaris en penningmeester. In plaats van alleen een voorzitter. 
Ik wens iedereen een prettige vakantie en een plezierig en sportief volgend seizoen. 
 

 R. Noorda 
 Vz. afd. Basketball 
_____________________ 
4.3. Afdeling Boksen 

 
De boksafdeling kijkt redelijk tevreden terug op het bijna afgelopen seizoen. De opkomst bij de 
training is tussen de 10 en 18 leden, waarvan ongeveer 9 à 10 jongens minstens 2 keer per week traint. 
Dit zorgt er ook voor dat het gemiddelde niveau van hen duidelijk is gestegen. Debet hieraan is ook de 
actieve rol tijdens de training van Frits Dekkers, die zijn opleiding heeft afgerond, en de steun van 
Mario Smit bij zowel de training als andere activiteiten. Resultaat hiervan is onder meer dat we dit 
jaar voor het eerst sinds ongeveer 4 jaar twee wedstrijdboksers hebben. 
 
Met oog op de doorstroming missen we binnen de club boksers van rond de 13 tot en met 16 jaar en 
het is daarom een belangrijke taak de club actiever te promoten binnen deze leeftijdsgroep in Den 
Helder en omstreken. Het vrouwenaandeel is ook miniem en dat moet ook beter.  
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Naast de actievere promotie richting bovengenoemde doelgroepen wordt het volgend seizoen ook 
weer eens tijd dat de club, al of niet in samenwerking met bijvoorbeeld, De Streek, Hoorn/ABOV, 
IJmuiden en Beverwijk, volgend seizoen een boksgala organiseert. Zowel voor de externe als interne 
promotie is dit belangrijk.  
Rest mij nog twee punten aan te stippen waarvoor we al geruime aandacht vragen: 

• Geen straatschoeisel toestaan in de ruimte waar we boksen. Simpelweg zeer onhygiënisch. 
• De zaal is regelmatig veel te glad met een onverantwoord risico op blessures. 

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

 
Het aantal leerlingen blijft constant, evenals de wachtlijst en het vrijzwemmen op de dinsdagavond. 
Het afgelopen jaar zijn er 2 zwemonderwijzers gestopt die jarenlang duizenden kinderen hebben leren 
zwemmen voor de diverse diploma’s. Mijn grote waardering hiervoor. 
De heer E. Woutering stopte vanwege zijn leeftijd, 80 jaar, per 1 januari 2008. De vereniging 
beloonde hem, als dank voor zijn grote verdienste voor de vereniging, met de gouden speld. De heer 
M. Hijkoop bedankte schriftelijk de vereniging. De reden was het niet eens te zijn met de huidige 
afdelingsvoorzitter. Wij hadden ruim 20 jaar zeer goed samengewerkt zonder problemen. 
De bedoeling is dat ik binnen korte tijd het voorzitterschap overdraag aan de heer V. Jacobs, die 
momenteel bij de K.N.Z.B. de cursus volgt voor zwemonderwijzer. Het is de laatste jaren moeilijk 
voor de vereniging om een zwemonderwijzer op vrijwillige basis aan te nemen. Tijdens de periode dat 
de heer Jacobs zich aan het inwerken is, heeft hij diverse veranderingen ingevoerd, o.a. het huren van 
het zwembad op Noorderhaven, waar Cristina de Jong het onderwijzend personeel bijschoolt en 
verder bekwaamd in het lesgeven aan kinderen. 
Er is in deze periode driemaal voor de diverse diploma’s gezwommen. De resultaten hiervan zijn: 
A-diploma  246 
B-diploma  246 
C-diploma  138 
Zwemvaardigheid I   17 
Zwemvaardigheid II   22 
Zwemvaardigheid III   34 
Mijn dank en waardering gaan uit naar de lesgevenden voor hun grote inzet. 

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

 
Zowel bestuurlijk als sportief is het voor de afdeling Futsal van de MSV Zeemacht een bijzonder 
moeilijk jaar geweest. 
 
KNVB teams 
Ons vlaggenschip kreeg dit seizoen onder meer te maken met langdurige blessures van belangrijke 
spelers en slaagde er mede daardoor niet in het verloren gegane terrein te herwinnen. Zij eindigden 
uiteindelijk op de 7e plek. 
Het 2e bleek duidelijk een maatje te klein voor de hoofdklasse KNVB, kreeg ook veel te maken met 
personele problemen, veel verre uitwedstrijden en degradeerden kansloos. 
Het 3e, uitkomend in de 2e klasse KNVB, kreeg te maken met een voortdurend tekort aan spelers, zij 
zijn dan ook geen enkele keer in dezelfde samenstelling binnen de lijnen verschenen. Uiteindelijk zijn 
zij op een 3e plek geëindigd, wat gezien de voortdurend wisselende spelersgroep een knappe prestatie 
genoemd mag worden. 
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Dames 1, nieuw in de 1e klasse KNVB, kende een moeilijk seizoen. Kreeg ook te maken met 
zwangerschappen en langdurige blessures van belangrijke speelsters, maar dankzij een sterke serie 
vlak voor de winterstop en een sterk slot wisten zij zich toch nog vrij eenvoudig te handhaven. 
 
De  jeugdteams, maar liefst 8 in getal, boekten redelijk tot goede resultaten. De A junioren werden 4e 
in hun klasse, maar zijn toch (dankzij afzegging van Volendam A1) aangetreden in de 
districtskampioenschappen van 17 mei jl. Op deze districtkampioenschappen werd een prima resultaat 
geboekt, Zeemacht A1 haalde namelijk de finale helaas op penalty’s werd deze verloren. 
De B junioren deden het ook zeer goed, voor de winterstop werd B2 kampioen, na de winterstop deed 
B1 ze dat kunstje, zelfs ongeslagen(!) na. B2 is ook van de partij geweest op de 
districtskampioenschappen van 17 mei. B3 deed het wat minder, zij werden 4e in hun klasse. 
C1 deed het ook uitstekend, eindigde als 1e in zijn klasse (hield daarbij de C teams van Veerhuys en 
Marlene achter zich!) in de najaarsreeks en mocht ook deelnemen aan de districtskampioenschappen. 
Ook Zeemacht C1 boekte een prima resultaat want ook dit team behaalde de finale. Helaas ging deze 
verloren met 0 – 1. C2 en C3 eindigden als 5e in hun klasse, C4 zag kans de 4e plek in zijn klasse te 
veroveren. 
Het driedaagse oudejaar jeugdtoernooi eind december 2007 was een waar succes. Met een zeer sterk 
deelnemersveld wist Zeemacht C1 het toernooi bij de C junioren op hun naam te zetten. Zeemacht B1 
en B2 werden resp. 6e en 5e en Zeemacht A1 werd 4e. Opmerkelijk was dat Zeemacht A1 in de halve 
finale op penalty’s werd uitgeschakeld door JCK-AISO A1. Het was dan ook op de 
districtskampioenschappen een soort van déjà-vu, want ook toen ging de titel aan de neus van 
Zeemacht voorbij vanwege penalty’s …en ja wederom door JCK/AISO A1. 
 
HZVO teams 
De HZVO teams deden het sportief gezien niet al te best 
Het 4e moest, door een onherstelbare break up in het begin van het seizoen, geheel opnieuw 
geformeerd worden met talentvolle spelers uit onder meer Heren 6 en 8. Mede daardoor kenden zij 
een zeer moeizaam seizoen en eindigden in de onderste regionen. 
Heren 5 kreeg (net als overigens Heren 6, 7, 8, 9 en Dames 3, 4 en 5) veel te maken met 
“thuiswedstrijden” in het Trefpunt. Veel personele problemen, en eindigde stijf onderaan. Van deze 
spelersgroep blijven helaas slechts 3 spelers over. 
Heren 6 kende dezelfde problemen als Heren 5, maar draaide niettemin lang mee in de top. Een 
slechte slotserie bracht hen uiteindelijk op een nog altijd uitstekende 3e plek. Ook dit team valt 
aankomend seizoen grotendeels uit elkaar. 
Heren 7 kende, ondanks de zeker aanwezige kwaliteiten, een zwak seizoen. Had ook te maken met 
personele problemen, dankzij onder meer varende mensen, en eindigde roemloos in de onderste 
regionen. 
Heren 8 kende als een van de weinige HZVO teams een prima seizoen. Kersvers gepromoveerd deden 
zij ook dit seizoen heel lang mee voor het kampioenschap, maar moesten uiteindelijk genoegen nemen 
met de 2e plek. 
Heren 9 kende een wisselvallig seizoen, maar sluit dit toch af met een solide middenmoot plaats. 
Heren 10, ons enige zaterdagteam, kende een, voor zijn doen, zeer redelijk seizoen en eindigde op een 
solide middenmoot plek. 
 
Dames HZVO  
De damesteams in de HZVO boekten wisselende resultaten. Dames 2, weliswaar talentvol, kampte 
met een gebrek aan scorend vermogen en eindigde onderaan. Dames 3 kende een goed seizoen en 
eindigde op een solide middenmoot plaats. Dames 4 en 5, onze kweekvijver, presteerden wisselvallig 
en eindigden respectievelijk als 6e en 7e. Gezien het aanwezige talent in deze twee teams lijkt de 
toekomst van de damesafdeling echter redelijk gewaarborgd. 
 
Toernooien 
Voor wat betreft de toernooien liep het, zeker organisatorisch, allemaal prima. Weliswaar zag geen 
van de Zeemacht team kans zijn/haar toernooi winnend af te sluiten, maar ze draaiden allen zowel 
heren, dames als jeugd een zeer redelijk toernooi. Minpuntje was de terugloop in inkomsten bij ons 
traditionele Nieuwjaarstoernooi, we hopen dat dit eenmalig zal zijn. 
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Boetes 
De boetes blijven een terugkerend probleem. Zowel door wat onregelmatigheden in het 
wedstrijdsecretariaat bij aanvang seizoen, als door overijverig handelen van coaches/contactpersonen 
die, buiten het wedstrijdsecretariaat om, spelers regelden, zijn er nogal wat onnodige boetes gevallen. 
Positief punt was dat het persoonlijk aanwijzen van tijdwaarnemers i.p.v. de tijdwaarneming per team, 
redelijk gefunctioneerd heeft. 
 
Bestuur 
Bestuurlijk kenden we ook een moeilijk jaar. Vlak na de winterstop traden kort na elkaar Albert Snel 
(bestuurslid Technische zaken) en Jan Bais (voorzitter) af. Voeg daarbij het opstappen van Taïeb el 
Azzouzi bij de selectie en het zal duidelijk zijn dat het geducht rommelde. 
Cees Zits werd voorzitter a.i. en nam ook deels de taken van Albert en Taïeb op zich. Marlou 
Grippeling als secretaresse, Frits Nieuwerf bij de jeugd, Wilma van Loon bij de dames en Piet Raven 
(na te zijn teruggekomen op zijn eerdere besluit te stoppen) voor de HZVO heren teams, vormden de 
rest van het bestuur. Veel steun ondervond het futsal bestuur van Arjan de Klerk (coach Heren 1) en 
Ed Asselman (secretariaat) die het leeuwendeel van de KNVB zaken voor hun rekening namen. 
Marlou Grippeling treedt helaas af als secretaresse. Zij heeft in de periode dat zij deel uitmaakte van 
het bestuur, veel goed werk gedaan en wij zullen haar dan ook node gaan missen. Gebleken is ook dat 
het futsalbestuur zeker uitgebreid dient te worden met een financiële en een technische man/vrouw. 
Dit mede om onze voorzitter te ontlasten, die afgelopen seizoen te veel hooi op zijn vork had. 
 
Toekomstplannen 
 
Natuurlijk moeten we altijd vooruit blijven kijken. Sportief gezien moeten we, in alle geledingen van 
de afdeling, ernaar streven het verloren gegane terrein te herwinnen. We hebben weliswaar een 
terugloop in het aantal leden gehad, maar dit heeft weer als positief punt dat elk team over genoeg 
spelers kan beschikken. Wij als bestuur zullen er ook aankomend seizoen alles aan doen om de zaken 
zo gladjes mogelijk te laten verlopen. Met uw steun zal dat ook zeker gaan lukken. 

 
 P.C. Raven 
 Wedstrijdsecr. afd. Futsal 
____________________________ 
4.6. Afdeling Handboogsport 

 
Het bestuur van deze afdeling bestaat na de laatste ALV uit: 
  
Voorzitter Sander Hogervorst  
Secretaris en wedstrijdsecr. outdoor  Fred Smit 
Wedstrijdsecr. indoor  Wilma van Steenis 
Materiaalcommissarissen Theo van der Woude en Andries Zonderland 
Jeugdbegeleiding Jan Feskens en Martin Cornielje 
Commissaris Algemene zaken Gert-Jan van der Ploeg 
 
Voor de training staat nog steeds Ton van Yperen garant.  
Volgens de telling van april 2008 is het ledenbestand toegenomen van 53 tot 60 leden en bestaat uit: 
 

Categorie/Sekse M V TOT 
Senioren           > 19 jr. 31 12 43 
Junioren       13 – 18 jr. 7 2 9 
Aspiranten        < 13 jr. 8 0 8 
TOTAAL 46 14  60 
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De afdeling Handboogsport bestaat nu reeds 37 jaar. Door de sport positief onder de aandacht te 
hebben gebracht is het aantal leden gestegen tot de genoemde 60 leden. Doordat de sport van jong tot 
oud beoefend kan worden is het bij uitstek een familie sport. Ons jongste lid is 8 jaar en de oudste is 
74 jaar. De afdeling heeft geen leden met een handicap. 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, Terschelling, Someren, Lierop, Texel, 
Luxemburg, Engeland, Duitsland etc. Op onze eigen jaarlijkse grote 3D wedstrijd, welke op MK 
Erfprins wordt geschoten was wederom een groot succes. In december 2007 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. 
De binnenaccommodatie in de van den Bosch-hal 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 afdeling 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.  
Gelukkig zijn er positieve geluiden dat er op redelijke termijn aanvang gemaakt kan worden met de 
realisering van deze wens. Tevens kunnen wij ook dit jaar wederom terugkijken op de nimmer 
aflatende 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, de sportcommissaris die ons gevraagd en ongevraagd 
de nodige steun verleent en de kantinebeheerder die ons tijdens de evenementen in de sporthal 
voorziet van consumpties in welke vorm dan ook.  
De website van de afdeling wordt goed gebruikt om de afdeling naar buiten positief onder de aandacht 
te brengen en de eigen leden van informatie te voorzien. 
Na een inventarisatie is vast komen te staan dat er binnen de afdeling Handboogsport 3 mensen zijn 
die een geldige EHBO diploma bezitten en 3 mensen de reanimatiecursus met goed gevolg hebben 
afgesloten. Een veilig gevoel. 

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

 
Het afgelopen jaar is voor de afdeling Judo rustig verlopen en het leden aantal is stabiel gebleven. 
 
Er is meegedaan aan diverse competities, te weten; de West Friese Jeugd Judo Kompetitie, de 
Regiocompetitie en de West Friese kompetitie voor senioren, waaraan door de judoka’s met veel 
enthousiasme en wisselend resultaat werd deelgenomen.  
De Tegelcompetitie voor de beginnende jeugd uit de Noordkop was wederom een groot succes, veel 
jonge judoka’s van diverse verenigingen konden voor het eerst kennis maken met judo als 
wedstrijdsport. 
Dankzij de enthousiaste inzet van zeer veel vrijwilligers kon ook het 17e Brugtoernooi weer doorgang 
vinden, waaraan ongeveer 400 judoka’s deelnamen.  
 
De jiujitsu, karate en judo trainingen werden goed bezocht en er werden door de budoka’s goede 
vorderingen gemaakt. Wat hierin resulteerde, dat er bij de diverse takken van de budosport enkele dan 
graden werden gehaald.  

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

 
Sjoelen 
De sjoelclub kwam met zestien personen weer voor het eerst bij elkaar, na een verdiende vakantie 
periode, op dinsdag 4 september 2007. Ondanks dat er net aan iets meer dan de helft aan leden 
aanwezig waren gingen de eerste stenen weer als vanouds in de gaten van de sjoelbak. Dat men weer 
even moest wennen bleek wel, want het hoogste aantal punten dat er op die eerste avond werd 
gegooid was maar 1151. Deze eerste keer werd een nieuw lid begroet, doch de meesten kenden haar 
al, te weten Ina Kwast, zodat het totaal op zestien personen kwam.  
De wekelijkse extra inleg plus de nog steeds actieve loterij gaven de doorslag dat op dinsdag 18 
december weer de traditionele Sint/Kerst avond kon worden gehouden met diverse heerlijkheden, 
waarbij Franca de stille kracht was die ons allemaal wist te verrassen en de heerlijkheden werden dan 
ook smakelijk naar binnen gewerkt. Na drie weken rust te hebben gehouden vanwege de kerstdagen 
en de jaarwisseling ging de tweede helft van start op 8 januari 2008, waar deze keer een vijftal leden 
niet aanwezig waren vanwege verplichtingen dan wel vakantie. Op deze avond werd een datum naar 
voren gegooid om het jaarlijkse afsluitende feest te houden. Drie datums werden genoemd in de 
maand mei, doch op het laatste moment ondanks dat er reeds een datum was vastgelegd, kon het geen 
doorgang vinden. De uitwijkdatum wordt nu 21 juni 2008 waarbij een ieder aanwezig kan zijn. 
Toch hebben we als sjoelclub ook diverse narigheden over ons heen gehad, waarbij de verslagenheid 
tot een ieder doordrong en ieder apart daarmee moest kunnen omgaan. Toch houdt eenieder de moed 
er in en we hopen in de nabije toekomst, nadat de laatste clubavond is geweest en daarna nog de 
feestavond, en wel medio september 2008 weer met zijn allen tegenaan te kunnen gaan en uiteraard 
zijn nieuwe leden altijd welkom. 
 
Vrouwenkoor NoName 
Na de dag van de muziek in juni 2007 is er nog een optreden voor de radio geweest en daar hebben 
we positieve berichten over ontvangen. De BBQ was weer in de tuin van Ted en Rita, waarvoor onze 
hartelijke dank. Het uitje mocht dit jaar niet veel kosten, want er kan dan het andere jaar weer wat 
meer gedaan worden. Toch was het geheel weer goed geregeld door de commissie. Ook het 
Kerstklaasfeest was een toppertje.  
Omdat we nu met een bestuur werken zijn de taken beter verdeeld en dat bevalt prima. Het koor is wat 
meer gericht op professionaliteit en dat heeft er toe geleid dat een aantal vrouwen het voor gezien 
hielden. Dat is jammer, maar helaas, je moet af en toe keuzes maken. 
We hebben een van onze leden bereid gevonden om een site voor het koor te maken en deze is gelinkt 
aan de Zeemacht site via de afdeling NAS, waar we een onderdeel van zijn. Het ziet er prachtig uit.  
Carin heeft de taak van dirigent heel serieus opgepakt en dit gaat geweldig. We hebben er voor 
gekozen om na de zomervakantie een nieuw repertoire in te gaan studeren en tevens wat Kerstliederen 
te oefenen. Dit had wel als gevolg dat er weinig optredens zijn geweest. Een optreden om het nieuwe 
repertoire te oefenen in het Middenschip werd gelukkig goed ontvangen door de aanwezigen. Nu staat 
de dag van de muziek nog op het programma voor 31 mei. Tevens zou er een Sing-In zijn op 7 mei, 
maar door droevige omstandigheden is dit afgelast.  
Ons koor bestaat op dit moment uit 31 vrouwen (inclusief de dirigent) en we hebben op dit moment 
geen wachtlijst. 
 
Biljarten 
Ook afgelopen verenigingsjaar hebben de biljarters de ballen weer laten rollen. Er werden competities 
afgewerkt in het libre en het bandstoten, uiteraard op basis van het persoonlijke gemiddelde. De groep 
die zich op de donderdagavond hiermee bezig houdt is niet al te groot, maar het is op deze avonden 
wel de gezelligheid en het plezier wat voorop staat. Met 9 biljarters is er nog plaats voor liefhebbers 
van dit mooie spel. De avonden worden meestal afgesloten met enkele spelletjes kurken, wat voor de 
biljarters toch wel heel andere koek is. Kortom voor een prettige besteding van de donderdagavond 
kunt u komen biljarten in de sporthal. 
 

 A.W.Q. Mensink 
 Vz. afd. Niet Actieve Sporters 



Jaarverslag MSV Zeemacht 2007/2008 12 

_______________________ 
4.9. Afdeling Schermen 

 
Het schermen zit nog steeds in de lift. Momenteel bestaat de afdeling uit 45 leden, bestaande uit een 
opvallend grote groep jeugd van 8 tot 15 jaar (27 leden). Daardoor zag de afdeling zich genoodzaakt 
om de groepen op te splitsen en een derde groep te starten voor de jongste leden. Ook is dit jaar voor 
het eerst gestart met het aanbieden van floretschermen voor de beginnende schermer. Reden hiervoor 
is dat het wapen lichter is en floretschermen is completer waardoor het makkelijker is om van floret 
over te stappen op een ander wapen. 
Dit seizoen werd weer deelgenomen aan diverse toernooien. Op het Snaphaene toernooi in Arnhem 
behaalden de pupillen van Zeemacht een mooi resultaat en eisten de 2de (Tim Barten), 3de (Zoa de 
Wijn) en 5de plaats (Erik Jongejans) op. Ook op de Nederlandse kampioenschappen voor junioren en 
cadetten was Zeemacht aanwezig maar moest genoegen nemen met een 6de (Marlies Zwart) en 9de 
plaats (Barend de Waal Malefijt), wat zeker niet onverdienstelijk was gezien het sterke veld. In Oss 
werd het Dutch open gehouden. Vijf schermers deden daar aan mee. Er werden geen podiumplaatsen 
bereikt maar de uitslagen lagen tussen de 6de en de 14de plaats. Dit seizoen werd voor het eerst 
deelgenomen aan een buitenlands toernooi. Daar deden 3 leden aan mee, waarvan de dame een 1ste 
plaats (Marlies Zwart) opeiste en de heren een 6de (Zoa de Wijn) en 7de plaats (Koen Zwart). Een 
goede ervaring en zeker niet het laatste buitenlandse toernooi waar aan deelgenomen zal worden. 
Naast deze toernooien werd er ook deelgenomen aan het Puntentoernooi, een toernooi voor schermers 
tot 17 jaar welke 10 keer per jaar wordt gehouden en waar punten verdiend kunnen worden die 
diverse diploma’s opleveren. Aan deze wedstrijden wordt door 7 leden deelgenomen. 
Dit seizoen staan de clubkampioenschappen nog op het programma, de Nederlandse 
kampioenschappen voor de jongsten (Kuikens, Benjamins en Pupillen) en het Korenbloemtoernooi in 
Wageningen. 
Al met al weer een druk maar geslaagd seizoen met een positief gevoel voor de toekomst, gezien het 
aantal leden en de prestaties.  
 

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

 
Bestuur afdeling tennis: 
Voorzitter :  Elly Rietkerk 
Secretaris:  Simone Kaandorp 
Competitieleider: Remko Noordeloos 
Intern toernooileider: Harald de Klerk 
Onderhoudsman: Teun Rietkerk 
Prieelbeheerder: Evelien Bas/Franca Schotten 
Redacteur:  Abel Bolhuis 
 
Het tennisseizoen 2007 begon zo als elk jaar met het openingstoernooi, wat goed bezocht werd. 
Meteen daarachter aan begon de competitie en hierin werd weer flink gestreden door de diverse 
teams. Dit jaar werd het gemengde zondag team kampioen.  
 
Het open toernooi in juni was wederom een succes en ook bij het veteranen open toernooi ging alles 
voorspoedig. De clubkampioenschappen werden dit seizoen in een andere vorm verspeeld. Iedereen 
kon individueel inschrijven ook voor de dubbels. Door de interne toernooicommissie werden de 
koppels samengesteld. Het was een experiment, waarvoor democratisch gekozen is en zal ook het 
aankomende seizoen in deze vorm gespeeld worden. Er zijn geen winnaars bekend omdat door de 
weersomstandigheden er geen finales gespeeld konden worden.  
Het vroege vogels- en slottoernooi zijn niet gespeeld omdat er te weinig animo was. We proberen het 
dit seizoen opnieuw.  
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Na afloop van het seizoen hebben we afscheid genomen van onze secretaris, Kees Zits, hij is 
opgevolgd door Simone Kaandorp.  
De banen zien er redelijk goed uit. Het prieel is op moment van schrijven verdwenen en het nieuwe is 
er nog niet. Als alles meezit, zal dit voor het open toernooi wel gerealiseerd zijn.  
 
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 
_________________________ 
4.11. Afdeling Veldvoetbal 

 
Het jaar van het veldvoetbal op zaterdag. 
Hoera weer een klasse hoger. Het beloofde een spannend jaar te worden voor het eerste, met een 
nieuwe trainer en nieuwe spelers. Met volle moed gingen we het jaar van start. Maar helaas, het ging 
niet zoals we hoopten en de eerste punten gingen verloren. We verloren echter niet de hoop op een 
goed seizoen. Helaas werden pas op 13 oktober thuis de eerste 3 punten gepakt. En we moesten tot 
november wachten op weer 1 punt. Toen wisten we dit wordt een zwaar jaar, een jaar met tegenslagen 
en met verliezen. Een jaar wat we snel willen vergeten. Een jaar dat ruim van te voren voor ons was 
beslist. Degradatie naar een klasse lager was wat ons restte. 
Volgend jaar zal het eerste er weer volop tegenaan gaan. 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. 
Zeemacht Zondag2: 
2007-2008 is voor Zeemacht 2 een leuk seizoen geweest. We begonnen met een oefenwedstrijd tegen 
oud-Zeemacht spelers op zondag 26 augustus die we net aan wonnen met 11-6. Voor ons een teken 
dat het nieuwe seizoen eraan zat te komen. Inmiddels waren de voorbereidingen ook al begonnen voor 
het jaarlijks terugkomend evenement op zondag. Het ZZO (Zeemacht Zondag Open) voetbaltoernooi. 
2 September was het dan ook weer zover. 5 elftallen speelden om de grote wisselbeker na een mooie 
en vooral leuke dag werd deze gewonnen door Watervogels. Volgend seizoen zullen wij strijden om 
deze beker weer terug te halen. 
De competitie begon voor ons uit tegen Petten, een oude bekende, waar we graag tegen spelen. Dat 
bleek ook zo te zijn en resulteerde in 9-1 winst. De competitie was voor ons mooi begonnen. Een 
week later thuis tegen Wieringerwerf, 14-0 gewonnen. De volgende wedstrijd ook thuis 5-1 
gewonnen. En wie houdt ons nog tegen dachten we. Op zondag 7 oktober traden we daarom ook met 
volle moed op de velden van FC Den Helder aan. Helaas deze wedstrijd werd verloren met 3-2. Veel 
praten, slechte wedstrijd en onze verlies punten waren daar. Ons seizoen is op deze manier verder 
gegaan. We verloren het zicht van de koppositie en schommelden steeds tussen de 3e en 4e plaats. 
Alleen op het eind van het seizoen verloren onze tegenstanders veel punten en kwam voor ons de 
koppositie weer in zicht. Het blijft zo spannend tot het einde van het seizoen. Waarin we zoals het er 
nu naar uitziet op de 2e plek zullen eindigen. Al met al een superjaar voor zondag 2 en daar zijn we 
trots op. 
Natuurlijk bedanken wij ook alle vrijwilligers, bestuur, trainer, elftalleider, assistent scheidsrechter, 
toeschouwers en alle overige betrokkenen voor hun steun aan de spelersgroep. 
Zeemacht 3 zondag: 
Daar waren ze dan, lang verwacht en gehoopt, op de velden bij Zeemacht een 3e veldelftal. Na lang 
praten, zoeken, en kijken, stond er dit jaar voor het eerst een groep jonge spelers op de velden bij 
Zeemacht. De verwachtingen bij dit nieuwe elftal waren nog niet zo hoog. Het zou een jaar worden 
van kijken en voor het eerst spelen in de seniorenklassen voor de meesten. Voor hen begon het 
seizoen op het ZZO toernooi. Het was een leuke en leerzame dag voor de spelers en we werden 4e, 
maar hebben een leuke dag gehad. 
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Onze eerste wedstrijd voor de competitie was uit op 16 september uit tegen Vesdo. We speelden daar 
1-1. De competitie in de seniorenklasse was voor ons begonnen en we hadden er zin in. Thuis wonnen 
we tegen Flevo een week later met 4-2. Weer een week later bleek JVC uit voor ons te sterk en 
verloren we. Ons doel voor het seizoen was inmiddels gesteld op het halen van de middenmoot. Onze 
trainer dacht er anders over en wist ons wedstrijd na wedstrijd sterker en beter te maken. Wij zullen 
daarom de competitie eindigen op ongeveer de 4e plaats. En zijn daar onze trainer/coach dankbaar 
voor.  
Ook wij willen vrijwilligers, bestuur, trainer, elftalleider, assistent scheidsrechter, toeschouwers en 
alle overige betrokkenen bedanken voor hun steun aan de spelersgroep. 

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

 
De afdeling is met twee herenteams vertegenwoordigd in de recreatiecompetitie, 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 bij het A-
team alle wedstrijden doorgegaan, bij het andere team zijn twee wedstrijden niet doorgegaan. Beide 
teams zijn geëindigd in de middenmoot. Na de laatste wedstrijd in december is er een gezamenlijke 
nasi maaltijd geweest voor alle deelnemers in de A poule. Van de organiserende Nevobo kreeg 
iedereen aan het einde van het seizoen het jaarlijks presentje, dit jaar in de vorm van een muismatje 
met calculator. 
 
Het competitieteam is flink uitgebreid, aan het einde van het seizoen zijn er 12 leden. Dit team heeft 
een verdienstelijke derde plaats gehaald, net niet genoeg om voor promotie/degradatie wedstrijden te 
spelen. Volgend seizoen hopen we met 2 teams te starten in de competitie.  
 

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

 
Evenals de voorgaande jaren kunnen wij ook dit seizoen weer zeer succesvol noemen. Ook dit jaar 
zwommen wij samen met de afdeling wedstrijdzwemmen van Noordkop als Startgemeenschap. 
Vooral in de competitiewedstrijden bleek dat het samenvoegen van de twee zwemverenigingen van 
belang was. Ondanks de vele tegenslagen van blessures bij de zwemmers wist de wedstrijdploeg zich 
bij de eerste 30 van de C-competitie te scharen. Dit zou betekenen dat wij volgend seizoen uit zouden 
komen in de vernieuwde B-klasse. Maar omdat de Startgemeenschap per 1 augustus 2008 wordt 
ontbonden ziet het er naar uit dat de wedstrijdploeg van M.S.V. Zeemacht volgend jaar uitkomt in de 
C-klasse. 
 
Individueel werden er vele successen behaald. 
Lisa Boers werd maar liefst 4-voudig Nederlands Kampioen. Haar eerste kampioenschap behaalde zij 
in Amsterdam tijdens de Nederlandse Kampioenschappen op de 800 meter vrijeslag. In Terneuzen, op 
de Nederlandse Junioren Kampioenschappen werd ze Kampioen van Nederland op 400, 200 en 100 
meter vrijeslag. 
 
Michael Bes wist in Eindhoven tijdens de Open Nederlandse Master Kampioenschappen tot drie keer 
toe het hoogste podium te beklimmen voor zijn prestaties op de 200 meter schoolslag, de 200 meter 
wisselslag en de 100 meter vlinderslag. Hij werd tweede op de 100 meter schoolslag en derde op de 
400 meter wisselslag, 400 meter vrijeslag, 50 meter vlinderslag en 50 meter rugslag. 
 
Matthijs Boers plaatste zich voor het Nederlandse Kampioenschap in Amsterdam en kwam uit op de 
200 meter vrijeslag en werd hierop tweede van Nederland en op de 100 meter vrijeslag wist hij de 
derde plaats te bemachtigen.  
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Ook Suzanne Mosch wist zich te plaatsen voor de Nederlandse Kampioenschappen in Terneuzen. 
Ondanks het feit dat zij hier geen eremetaal wist te behalen plaatste zij zich wel voor de Nederlandse 
Kampioenschappen Lange Baan in Drachten. 
 
Natuurlijk kan niet iedereen zich plaatsen voor Nederlandse Kampioenschappen. 
Binnen de wedstrijdgroep zijn vele zwemmers die met plezier een paar keer per week in het water 
liggen voor de training en meedoen aan de verschillende wedstrijden om hun persoonlijke records te 
verbeteren. 
Dit jaar hadden we tijdens de wedstrijden in het Lange Afstand Circuit (LAC) een vaste groep van 7 
zwemmers. Deze zwemmers lieten zich niet gek maken door de afstanden die er gezwommen worden 
tijdens een LAC.  
Renee van den Brink deed voor het eerst mee in dit circuit en zij zwom de 100 en 200 meter 
wisselslag en de 200, 400 en 800 meter vrijeslag.  
De oudere zwemmers, bestaande uit Matthijs en Lisa Boers, Richard Brink, Tessa en Suzanne Mosch 
zwommen de 200, 300 en 400 meter wisselslag en de 400, 800, 1500 en 2000 meter vrijeslag. 
Gerben Rozie voegde zich in de laatste periode nog bij de groep om tijden te zetten op de 400 meter 
wisselslag en de 2000 meter. En niet zonder succes want hij behaalde op beide afstanden een 
Clubrecord. 
 
De jongste groep zwemmers van de vereniging blijft groeien. Steeds meer jonge kinderen vinden hun 
weg naar het zwembad. Voor deze groep zwemmers zijn er wedstrijden op eigen niveau. De 
Swimkickwedstrijden en de Speedowedstrijden. Degene die hiervoor werden ingeschreven deden dit 
niet onverdienstelijk want ook bij deze wedstrijden werden vele ereplaatsen behaald.  
Ook voor toernooien en de 3-kamp wedstrijden worden de jongste zwemmers (na overleg met de 
trainer) aangeschreven.  
 
De zeer enthousiaste Mastergroep, onder leiding van Henk Knoll, kan ook spreken van een groeiend 
ledenaantal. Waren het er in het begin van het jaar nog 3, tegenwoordig liggen er op dinsdag, 
donderdag en zaterdagochtend 5 masters in de zwembaan en het ziet er naar uit dat dit aantal alleen 
maar blijft groeien.  
De Masters zwemmen in het Zuiderzee Master circuit en nemen deel aan de Nederlandse Master 
Kampioenschappen.  
 
Om al deze mensen hun zwemslagen en niveau te laten verbeteren en te motiveren hebben wij binnen 
de afdeling wedstrijdzwemmen een geweldige trainersgroep. Onder leiding van de hoofdtrainer Rinus 
Boers, staan elke week de trainers: Gerrit van Roon, Marianne de Maesschalck, Marianne en Pieter 
Bakker weer langs de badrand. Zij doen dit met veel plezier en weten de zwemmers met hun kennis en 
vaardigheden elke keer weer te enthousiastmeren.  
 
Als afsluiting willen wij de ouders die er elke keer weer zijn en staan om als vrijwilliger bij te 
springen bij het organiseren van wedstrijden, kosteloos koffie en thee verzorgen tijdens de trainingen, 
klokken bij wedstrijden, enz., enz.  
Enorm bedanken. Er is maar weer gebleken afgelopen jaar hoe hard wij deze groep vrijwilligers nodig 
hebben. 
 
 R. Bakker-Jonkman 

 Vz. afd. wedstrijdzwemmen 
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_____________________________________________________________ 

5. SPORTHAL EN ACCOMMODATIES 
_____________________ 
5.1. Algemeen 

Gezien de invulling van de functies die met het beheer van de sporthal en alles wat daarbij komt 
kijken te maken hebben, wordt er geen gescheiden overleg gehouden over het beheer van de 
eigendommen van de vereniging. Wanneer dit noodzakelijk is wordt het Hoofd van de Technische 
Dienst uitgenodigd in de vergadering van het bestuur en worden daar de verschillende zaken 
besproken. De functies die te maken hebben met het beheer van de sporthal en accommodaties zijn nu 
als volgt belegd: 
Commissaris beheer : A.H.M. Sewalt 
Hoofd Technische Dienst : A.W.Q. Mensink  
Verhuurder : P.H. Verploegh 
Beheerder restaurant : A.H.M. Sewalt  

________________________ 
5.2 Bouw en onderhoud 

In september 2008 zal het 40 jaar geleden zijn dat de sporthal werd geopend. Deze jaren beginnen 
duidelijk te worden aan verschillende zaken bij het onderhoud van de sporthal. Vandaar dat dit de 
laatste jaren extra aandacht van het bestuur vereist. Sinds de laatste algemene vergadering, waarop de 
leden werden ingelicht over de plannen van het bestuur en zij toestemming gaven te onderzoeken hoe 
daarvoor aanvullende financiële middelen te verkrijgen is er veel gebeurd. Het bestuur moet hierbij 
wel haar grote dank en waardering uitspreken naar de leden van de bouwcommissie. Zij hebben alle 
volgende zaken voorbereid en de uitvoering ervan gecontroleerd. Maar daarover later meer. Hierbij 
een overzicht van de uitgevoerde en uit te voeren projecten.  

 Vervangen verlichting grote zaal  
De armaturen van de verlichting in de grote zaal is vervangen. De werkzaamheden zijn afgerond 
en er is een duidelijke verbetering van de lichtopbrengst. Ook hopen we hiermee de energielasten 
naar beneden te brengen, omdat deze modernere armaturen ook minder elektriciteit verbruiken. 

 Vervangen vloer van de Bosch-hal 
De vloer van deze hal is weer voorzien van nieuw linoleum. Het ziet er nu weer veel beter uit. 
Het is volgens de ondernemer die de werkzaamheden heeft uitgevoerd ook geen probleem om 
later een uitbreiding te maken. Dit wanneer zoals aangekondigd de huidige bergplaats weer bij 
deze hal wordt betrokken. 

 Aansluiten hemelwaterafvoer dojo op riool 
Na vorig verenigingsjaar enkele malen wateroverlast in de dojo en het secretariaat te hebben 
gehad is de hemelwaterafvoer naar het riool verbeterd. Eerder was de hemelwaterafvoer van het 
dak van de sporthal wat via het riool langs de kleedkamers werd afgevoerd al aangepakt. Deze 
afvoer is omgelegd naar de sloot langs de sporthal.  

 Verkrijgen NEN 1010 certificering 
Afgelopen jaar zijn ook de benodigde werkzaamheden aan de elektrische installatie van de 
sporthal uitgevoerd die er toe moeten leiden dat een NEN1010 certificaat (veilige installatie) 
wordt verstrekt. Hier wordt momenteel, met de afronding van het actualiseren van de tekeningen, 
de laatste hand aan gelegd. 

 Nieuwbouw tennisprieel 
Nadat vorig jaar september de gemeente een vooronderzoek had gedaan heeft het uiteindelijk tot 
maart dit jaar geduurd voordat een vergunning werd verstrekt. In januari werd de aanvraag 
afgewezen omdat er te weinig informatie zou zijn aangeleverd en de daarna in februari 
ingediende aanvraag heeft nog veertien dagen langer op zich laten wachten omdat die bij de 
gemeente op de verkeerde stapel lag. Toen de vergunning binnen was en het bedrijf afgeroepen 
werd waarbij de levering was besteld, gooide de overvloedige regenval van eind maart roet in het 
eten. Op 22 april is met de bouw begonnen en zal in een week zijn afgerond. Daarna zal de 
afwerking door vrijwilligers van de afdeling en de technische dienst nog enige tijd in beslag 
nemen. 
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 Vervanging ketel  
Op 4 januari 2008 is de verwarmingsketel in de sporthal geëxplodeerd. Gelukkig hebben zich 
daarbij geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De materiële schade was echter dusdanig dat 
de tijdens de bijzondere ledenvergadering in december aangekondigde ketelvervanging direct 
moest worden uitgevoerd. Er werden 2 containers geplaatst bij de ingang van de sporthal, een 
ketel en een voorraadtank, deze zorgden ervoor dat er verwarming en douchewater beschikbaar 
waren. Binnen 12 uur nadat de schade was ontstaan draaide de ketel in deze container en werd 
het dus weer warm. Onze dank gaat hierbij naar de Fa. Strooper en natuurlijk ook naar onze HTD 
en de leden van de bouwcommissie. U zult echter ook begrijpen dat er in een korte periode veel 
werk moest worden verzet en dat de vereniging een behoorlijke financiële tegenvaller heeft 
moeten incasseren. 
De bouwcommissie heeft intensief contact met de Fa. Wolter & Dros (v/h Strooper) gehad om zo 
snel mogelijk een offerte binnen te krijgen. Het bestuur is bezig geweest de administratieve kant 
van de ketelvervanging te regelen. Het voornaamste daarbij was natuurlijk de bouwvergunning. 
Zoals in het vorige jaarverslag al was aangegeven, was de bouwcommissie al bijna een jaar bezig 
om deze ketelvervanging voor te bereiden. Omdat aan het einde van het jaar 2 containers 
beschikbaar kwamen bij de fa. Wolter & Dros, was het oorspronkelijke plan verlaten en werd nu 
ingestoken op het plaatsen van deze containers in een nieuw te bouwen berging. Uiteindelijk 
bleek deze oplossing echter veel duurder te worden dan het oorspronkelijke plan en is men weer 
naar dat plan teruggegaan. Dit betekent dat de grote store zal worden ingericht als stookruimte. 
Een ketel mag namelijk niet meer onder de grond (in de kelder) worden geplaatst vanwege 
explosiegevaar. De grote store is inmiddels met brandwerend materiaal bekleed en de ketels zijn 
geplaatst. In de kelder komt een nieuwe boiler. Het bestuur heeft ook opdracht gegeven voor de 
werkzaamheden en fase I is inmiddels afgerond. Fase II zal vanaf medio juni worden uitgevoerd. 
Hierbij zal de regeltechniek worden aangesloten en de boiler worden vervangen. In de 
verwarmingskelder zal de oude ketel worden gesloopt. In deze ruimte is ook asbest verwerkt en 
voor de sloop is dus een vergunning aangevraagd en inmiddels ook aan ons verstrekt. 
Wij zijn wel heel blij met de werkzaamheden van de bouwcommissie, waar vooral Remco 
IJzendoorn en Willem Gerrets bij dit project voor de vereniging veel geld hebben uitgespaard 
door het hele proces te controleren en te begeleiden. Als bestuur hadden wij dit nooit op deze 
manier kunnen uitvoeren en met hun expertise en betrokkenheid hebben zij een grote last van 
onze schouders gehaald.  

 Nieuwbouw bergplaats 
De plannen voor de bouw van een nieuwe bergplaats waren in eerste instantie urgent omdat dit 
deel uitmaakte van de ketelvervanging. Dit betekent dat daar een bouwvergunning voor is 
aangevraagd en verkregen. Ook de verandering van de uitvoering, zonder containers in deze 
bergplaats, is inmiddels officieel gemaakt. De uitvoering van de bouw zal beginnen zodra de 
andere werkzaamheden m.b.t. de ketelvervanging zijn afgerond. 

______________ 
5.3 Verhuur 

Dhr. W.T. van de Vuurst heeft aan het einde van het afgelopen jaar zijn functie als verhuurder 
neergelegd. Op nieuwjaarsdag, tijdens het G.J. v.d. Bosch-toernooi, is hem door de alg. voorzitter de 
gouden verenigingsspeld uitgereikt ten teken dat hij tot erelid van de vereniging is benoemd. Zijn 
werkzaamheden zijn overgenomen door de alg. secretaris, Dhr. P.H. Verploegh.  
Navolgende evenementen hebben afgelopen verenigingsjaar plaatsgevonden in onze accommodaties: 

 Het Drs. G.J. v.d. Bosch futsaltoernooi. 
 Het Junior Master badmintontoernooi. 
 De clubkampioenschappen schermen. 
 Het Brugtoernooi van de afd. judo. 
 Het Joop Rozeboom/MSV Zeemacht futsaltoernooi. 
 Het Groet’s Autobedrijven / MSV Zeemacht open tennis toernooi. 
 Het MSV Zeemacht veteranen open tennis toernooi. 
 Het ZZO veldvoetbaltoernooi. 
 Het driedaagse jeugd futsaltoernooi. 
 Een NBS toernooi in de cyclus voor het NK. 
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Daarnaast hebben de HZVO en het recreatievolleybal hun competities weer in de sporthal afgewerkt. 
Met de HZVO is een nieuw meerjarig contract afgesloten. Sportservice Den Helder heeft het project 
“Bewegen voor ouderen” voor mensen van 55 jaar en ouder in de sporthal gehouden. Verder worden 
de dojo en bestuurskamer met regelmaat gehuurd door Noorderhaven voor de training van hun 
personeel. Het Swarovski rolstoelbasketbaltoernooi, wat een jaarlijkse gast was in de sporthal, wordt 
voortaan in Sport aan Zee gehouden. Gymfit, de WMD en Het Groene Vlak blijven trouwe huurders. 
Omdat de speciale vloer in SportCenter nog niet gereed was, en tijdens carnaval hebben de Den 
Helder Seals hun trainingen in onze sporthal gehouden.  

______________________ 
5.4 Technische dienst 

Ondanks alle bouwactiviteiten die er dit afgelopen verenigingsjaar zijn geweest en voorlopig nog wel 
doorgaan, is onze technische dienst onder leiding van Ton Mensink als vanouds bezig met reparaties, 
aanpassingen, onderhoud- en schoonmaakwerkzaamheden. Diverse storingen en lekkages in sporthal, 
kantine, tennispark en voetbalaccommodatie werden verholpen dan wel gerepareerd. 
Onkruidbestrijding en ander onderhoud aan de groenvoorziening langs de sporthal, op het tennispark 
en het voetbal- en handboogveld, 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. 
Als hoofd van de technische dienst wordt Ton Mensink bijgestaan door de personeelsleden Coby van 
Twuyver-Beusekom, interieurverzorgster en Aad Verblauw, conciërge. De vrijwilligers die hier hun 
steen(tje) aan bijdragen zijn: Teun Rietkerk, Paul Dee, Bertus Takes en Chiel Kup. Op de 
veldvoetbalaccommodatie is sinds begin dit jaar dhr. De Putter actief om hier alle voorkomende 
werkzaamheden uit te voeren. Het dienstverband met Rob Dronkers is m.i.v. 9 januari 2008 
beëindigd. Hij is overgegaan naar Noorderkwartier die zijn verdere begeleiding verzorgen. 
Wellicht overbodig, maar wanneer u een mankement tegenkomt of iets wilt laten repareren wat 
anderen nog niet is opgevallen, geeft u dit door aan de technische dienst. Het helpt u en ons om onze 
sporthal als een goed onderhouden gebouw te kunnen verhuren. 

___________________ 
5.5 Sportkantines 

Met ingang van 1 oktober hebben we een nieuwe beheerder van de sportkantines. Franca Schotten heeft 
haar taak overgedragen aan Arno Sewalt. Hiervoor behoefden geen veranderingen aan de vergunning te 
worden aangevraagd, omdat zij beiden als leidinggevenden op de vergunning staan vermeld. Tanja 
Rieder heeft de vereniging verzocht haar dienstverband per 1 december te beëindigen, wat de vereniging 
onder dankzegging voor haar inzet over de laatste jaren heeft ingewilligd. De bezetting bij de dames 
achter de bar is dus ingekrompen. Franca Schotten, Ymke Zandbergen en Elly de Longte zijn onze vaste 
medewerksters. Evelien Bas is als oproepkracht ook achter de bar te vinden.  
De keukenprinsen die de nasi- en/of bami-goreng tijdens toernooien of andere evenementen verzorgen 
waren wederom Boes Bas en Arno Sewalt. Bij gelegenheid werden zij vervangen of geassisteerd door 
Jaap de Longte of Gert Verhoef. Ook de bekende ballen kwamen dit jaar weer uit de keuken en vonden 
gretig aftrek. 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 verkooppunten bij judo, tennis en veldvoetbal hebben ook dit jaar weer bijgedragen aan de omzet. 
Deze omzet is echter lager als wij wel zouden willen. Het rookverbod in de kantine heeft daar zeker aan 
bijgedragen. Per 1 juli zal er in het hele land een rookverbod in alle horecagelegenheden gelden, dus 
betreft het bij onze vereniging dan geen uitzondering meer. 
Voor de kantine in de sporthal is, zoals veel leden inmiddels hebben kunnen zien, een nieuwe kassa 
aangekocht. Deze kassa kan zodanig worden ingericht dat de voorraadadministratie via deze kassa kan 
worden bijgehouden. Nadat we een gewenningsperiode voor de dames achter de bar hebben gehad, zal 
deze functie binnenkort worden ingevuld. Buiten de al enkele jaren tijdens evenementen gebruikte rode 
munten, zijn nu ook blauwe munten aangeschaft. Hiermee kan een beter gebruik van deze manier van 
afrekenen worden gemaakt. 
In het achterdeel van de kantine is een nieuwe kast gemaakt. Hierin worden de spullen van de 
verschillende onderdelen van de NAS opgeborgen. Het betreft de spullen van het dameskoor, de 
biljarters en de darters. Omdat de grote store, waar de voorraad van de kantine in werd opgeslagen, nu 
ingericht wordt als stookruimte moest er een nieuwe plek worden gevonden voor de voorraad. Hiervoor 
wordt nu de kast gebruikt bij de ingang naar de keuken.  
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________________________ 
5.6 ARBO - coördinator 

De ARBO zaken van dit afgelopen verenigingsjaar zijn weer afgehandeld door Tess Ledegang. De 
RIE is in januari jl. weer uitgevoerd en het calamiteitenplan up-to-date gemaakt en aangeboden aan de 
gemeentelijke brandweer, welke dit heeft goedgekeurd. 

_________________ 
5.7 Secretariaat 

Op het kantoor van de vereniging is afgelopen februari een verandering in de samenstelling van de 
medewerkers opgetreden. Janny Heuvel heeft die maand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en is 
met ontslag gegaan. Zij heeft 36 jaar voor de vereniging op het kantoor gewerkt, voorwaar geen 
sinecure. Het bestuur heeft haar in april een receptie aangeboden, waarbij diverse genodigden aanwezig 
waren om haar te bedanken voor haar inzet voor de vereniging. Helaas heeft zij niet lang van haar 
pensionering mogen genieten, een maand later reeds is zij overleden.  
Haar werkzaamheden op kantoor zijn inmiddels overgenomen door Arno Sewalt. Samen met Ed 
Asselman zal hij de administratieve ondersteuning van de vereniging verzorgen. De openingstijden van 
het kantoor zijn wel aangepast. Maandag t/m donderdag is dit geopend van 09.00u – 12.00u en in de 
middag van 14.00u – 16.00u. 

____________________ 
5.8 Bouwcommissie 

Zoals al eerder in dit verslag vermeld, heeft de vereniging enkele vrijwilligers die zich beschikbaar 
hebben gesteld om een bouwcommissie te vormen. Deze commissie ondersteunt het bestuur bij het 
onderhoud van de sporthal en de accommodaties. De leden van de commissie zullen nooit hebben 
bedacht dat de hoeveelheid werk zo groot zou worden. Waren zij vorig jaar al met de voorbereidingen 
bezig voor de ketelvervanging, nu moest dat in januari met prioriteit worden uitgevoerd. De bouw van 
het tennisprieel die al was besloten en waarvan de uitvoering al was gepland was nog maar een klein 
project vergeleken met de andere zaken die zij op hun bordje kregen.  
Johannes Agaart, Remco IJzendoorn en Bob Kessing zijn de leden van de commissie. Willem Gerrets 
heeft zijn expertise beschikbaar gesteld om de ketelvervanging in goede banen te leiden. Het bestuur 
is zoals eerder vermeld verguld dat deze heren hun tijd aan de vereniging willen besteden. 

__________________________ 
5.9 Kascontrolecommissie 
 De kascontrolecommissie (KCC) heeft enkele wijzigingen ondergaan. Statutair bestaat deze commissie 

uit 3 leden. De dames M. v.d. Berg - Akkerman en M. Gerritsen zijn afgetreden. Het derde lid dhr. E. 
den Hartog is aangebleven en in deze commissie hebben voor de controle van dit jaar mevr. W.A.M.J. 
Handgraaf - Schuerman en dhr. J.J. Jongejans zitting genomen. 

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

vereniging. Een van de zaken die zij organiseren is de vrijwilligersdag. Op deze dag nodigt de 
vereniging, i.c. de afdelingsvoorzitters, de vrijwilligers uit om hen te bedanken voor hun inzet in het 
afgelopen verenigingsjaar. Ook worden op deze dag de vrijwilligers van het jaar van de diverse 
afdelingen bekend gemaakt. De edities van 2006 en 2007 waren een groot succes.  
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_______________________________ 
6. LEDENSTERKTE 
 
 Op 1 mei 2008 bedroeg het aantal leden 1490, terwijl dit aantal op 1 mei 2007 1454 was. Dit geeft aan 

dat het aantal leden van de vereniging nog steeds groeit. Wij hopen dat deze trend zich zal doorzetten. 
Meer leden betekent dat de contributie de kosten van de vereniging beter kan dekken.  
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       97 (103) 
 Basketbal      35 (  40) 
 Boksen       46 (  43) 
 Elementair zwemmen   441 (457) 
 Handboogsport      59 (  54) 
 Judo     214 (225) 
 Niet Actieve Sporters     58 (  64) 
 Schermen      45 (  39) 
 Tennis     172 (186) 
 Veldvoetbal      75 (  53) 
 Volleybal      24 (  22) 
 Wedstrijdzwemmen     87 (  88) 
 Zaalvoetbal    238 (181) 
  
 Totaal    1591 (1555) 
 
 Zoals u kunt constateren zijn de verschillen bij de meeste afdelingen klein t.o.v. vorig jaar. Volleybal 

blijft de kleinste afdeling, maar verwacht voor volgend seizoen nog enkele leden te kunnen bijschrijven. 
De afdeling zaalvoetbal heeft ook in dit verslag een opvallende stijging. Was het aantal leden op 1 mei 
2006 nog 118, nu is het ledenaantal de 200 al ruim gepasseerd. Uiteraard is dit te danken aan de in dat 
jaar begonnen jeugdafdeling. 
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_____________________________________ 
7. VERENIGINGSZAKEN 

 
Voor alle vrijwilligers is afgelopen juli voor de tweede maal een vrijwilligersdag georganiseerd. 
Wederom een prachtige dag waarop we de vrijwilligers die de vereniging op welke wijze dan ook 
steunen hebben willen laten blijken dat we het werk dat ze voor de vereniging heel erg op prijs stellen. 
Omdat het ook door de vrijwilligers zeer op prijs wordt gesteld, wordt ook aan het einde van dit 
seizoen een vrijwilligersdag georganiseerd.  
Het bestuur is in het afgelopen seizoen behoorlijk gekrompen. Achtereenvolgens hebben de heren 
Taïeb el Azzouzi, Erick van der Toorn en Robert Breed hun functies ter beschikking gesteld. De 
redenen die zij hiervoor hadden zijn volkomen legitiem, daarover geen misverstand, maar het betekent 
wel dat het bestuur nu nog maar uit 5 leden bestaat. Wij zijn op zoek naar mensen die ons willen 
helpen onze mooie vereniging te leiden en het onze sporters mogelijk te maken hun sport zo goed 
mogelijk uit te kunnen oefenen. Bent u een van die mensen waar wij naar op zoek zijn of weet u 
iemand die daar volgens u wel in geïnteresseerd is? Geeft u dan op bij het bestuur of geef de naam van 
zo iemand door aan een van de bestuursleden. 
De jaarlijkse controle door de brandweer aangaande de brandveiligheid leverde ook dit jaar geen 
problemen op. De gebruiksvergunning is weer met een jaar verlengd. Ook heeft de vereniging weer 
een nieuwe exploitatievergunning. Dit soort vergunningen is geldig voor een periode van 5 jaar en 
hierin is nu ook de ontheffing sluitingsuur opgenomen. Daarvoor moet deze jaarlijks opnieuw worden 
aangevraagd.  
Ook afgelopen seizoen is de vereniging weer het slachtoffer geweest van inbraak. Het tennisprieel 
heeft weer ongenode gasten gehad en ook is met een stuk tegel de ruit van het kantoor ingegooid. Op 
deze manier heeft men zich toegang verschaft tot deze ruimte. Van deze laatste inbraak zijn de daders 
in de kraag gevat door de politie. Dit mede door alerte buurtbewoners die de politie waarschuwden en 
de, door de alarminstallatie in de sporthal, gewaarschuwde medewerker van een beveiligingsbedrijf 
die de daders hebben klem gereden. Gelukkig bleef het bij kapot gegooide ramen en werd er verder 
niets ontvreemd of vernield. 
Onze vereniging werkt samen met MAVO aan Zee om leerlingen in de gelegenheid te stellen hun 
maatschappelijke stage te volbrengen. Zij moeten hiervoor solliciteren en worden dan in en rond de 
sporthal bij diverse zaken ingedeeld. De achterliggende gedachte hierbij is dat zij op deze manier 
ontdekken wat voor werk er gedaan moet worden bij een vereniging en wat vrijwilligers dus allemaal 
doen voor een vereniging. 
De zaken rond de nieuwbouw van het gemeentelijke zwembad worden door onze voorzitter, in een 
samenwerkingsverband van de verschillende verenigingen die gebruik maken van het zwembad, 
behartigd. Naar het zich laat aanzien beweegt dit project zich naar het einde en zal de gemeenteraad na 
de vakantie een beslissing moeten nemen over deze investering. Wij hopen dat daarna voortvarend 
met de bouw kan worden begonnen en het daarna bij voorkeur in beheer komt de huidige stichting. De 
samenwerking tussen de afd. wedstrijdzwemmen van onze vereniging en die van Noordkop in de 
startgemeenschap wordt aan het einde van dit seizoen beëindigd. Als reden hiervoor werd aangevoerd 
dat de financiële inspanning waarvoor deze vereniging zich geplaatst zag te groot werd.  
Wellicht hebt u in de media gelezen dat er een galadiner is gehouden waarbij verenigingen en 
ondernemers werden samengebracht. De verenigingen werden op deze manier in staat gesteld hun 
wensen bij ondernemers neer te leggen, die op hun beurt konden bezien wat zij op zich wilden nemen. 
Onze voorzitter is naar deze gelegenheid geweest en voor onze vereniging is het resultaat dat 
Woningstichting een door hen zelf gemaakt reclamebord in de sporthal zal ophangen voor een periode 
van 3 jaar. De vergoeding hiervoor is € 500,00 per jaar. Dit bedrag is vooral bedoeld als compensatie 
voor de gelden die de vereniging bij de afd. elementair zwemmen niet kan innen. Ondersteuning van 
het Jeugdsportfonds en deze donatie maken het ook voor minder kapitaalkrachtige gezinnen mogelijk 
hun kinderen te laten leren zwemmen.  
Ook dit jaar zijn op twee avonden weer reanimatielessen verzorgd door het Rode Kruis. Deze avonden 
staan open voor alle leden van de vereniging en zijn vooral voor de begeleiding van het elementair 
zwemmen van groot belang. De vereniging is sinds kort ook donateur van het Rode Kruis en kan 
zodoende een beroep doen op vrijwilligers van deze organisatie tijdens te houden toernooien en 
andere sportevenementen. 
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De afdeling zaalvoetbal heeft haar ledenaantal in de laatste jaren behoorlijk uitgebreid. Dit is het 
resultaat van de jeugdafdeling die weer nieuw leven is ingeblazen. De HZVO organiseert voor de 
jeugd geen competitie en dus is ingeschreven bij de KNVB die in samenwerking met de SZVV 
(zaalvoetbalkoepel in Schagen) een competitie verzorgd. Aan het einde van het afgelopen jaar zijn 
drie zeer geslaagde jeugdtoernooien georganiseerd, waarbij de prijsuitreiking op de laatste dag door 
de burgemeester werd verricht. 
Sportservice Den Helder is afgelopen jaar gestart met een project “Bewegen voor ouderen”. De 
doelgroep voor dit project waren mensen van 55 jaar en ouder. Na een sporttest werd tien maal een 
uur lang op woensdagochtend onder leiding van een instructeur een parcours afgewerkt. Het begon in 
november en duurde tot eind februari. De kosten voor de deelnemers waren € 1,00 per keer omdat de 
gemeente de rest van het benodigde budget aanvulde. De bedoeling van dit project was dat de 
reguliere verenigingen dit zouden overnemen. Het bestuur heeft daarom gemeend dit initiatief over te 
nemen. Dit seizoen is door onze vereniging afgemaakt en voor volgend seizoen hebben we de 
voorbereidingen afgerond. In september zal weer worden gestart en de deelnemers dienen lid te 
worden van de vereniging. Zij die al lid zijn van de vereniging betalen een toeslag. De instructeur 
voor deze uren wordt door de vereniging ingehuurd. 
De gemeente is gestart met de voorlichting aangaande het nieuwe tarieven- en subsidiesysteem. In de 
kadernota lokaal sportbeleid “Wat ons beweegt”, die in 2006 is vastgesteld door de gemeenteraad, 
wordt dit nieuwe systeem al aangekondigd. In het kort komt het er op neer dat de gemeente voor de 
gemeentelijke sportaccommodaties kostendekkende tarieven gaat rekenen en gaat sturen met 
subsidies. Ook is ondertussen door de gemeenteraad nog even beslist dat er een besparing op de 
begroting voor sport van € 120.000 dient te worden gerealiseerd. U begrijpt dat dit ingrijpende zaken 
zijn voor de verenigingen. In tegenstelling tot de meeste gemeenten in Nederland heeft onze gemeente 
geen sporthallen en maar twee gymzalen in eigendom. Waar het hier dus vooral om gaat is om de 
sportvelden. De tarieven die nu worden berekend verschillen blijkbaar per accommodatie en zullen 
worden gestandaardiseerd per gras- of kunstgrasveld. In gesprekken met de verenigingen zal een 
inventarisatie plaatsvinden en zullen de consequenties duidelijk worden. Onze vereniging huurt een 
sportveld, een handboogsportveld en het tennispark van de gemeente en de huur hiervan zal, net als 
bij de andere verenigingen, binnenkort per 1 januari 2009 worden opgezegd. 
Subsidies werden tot op heden voornamelijk verstrekt in de vorm van jeugdsubsidies, waarvoor 
verenigingen met jeugdleden een aanvraag konden indienen. De intentie van de gemeente is in het 
vervolg subsidie te verstrekken aan verenigingen die bijdragen aan de missie van de gemeente. Die 
missie houdt in dat zij meer jeugd, ouderen of mensen uit achterstandsgroepen aan het sporten wil 
krijgen. Subsidie wordt dan verstrekt om dit mogelijk te maken. Wat dit precies voor onze vereniging 
gaat betekenen zal moeten blijken uit de gesprekken die zijn aangekondigd. 
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___________________________________________________________ 
8. PR - ACTIVITEITEN/REPRESENTATIE 
_______________ 
8.1. Sponsors 

Verschillende afdelingen hebben bedrijven bereid gevonden die tenues of andere zaken sponsoren aan 
een of meerdere teams van die afdeling. Door deze sponsoring bespaart de vereniging meestal kosten en 
de teams beschikken over een zelfde tenue wat een verzorgde indruk maakt. Ook mogen enkele 
toernooien, die door de afdelingen van de vereniging worden georganiseerd, zich verheugen in een of 
meerdere sponsors. Of dit nu een sponsor is die prijzen voor dit toernooi beschikbaar stelt of de 
begroting van een toernooi dekkend maakt is niet belangrijk. Alleen al de bereidheid van een sponsor om 
een team, afdeling of toernooi te ondersteunen geeft dat wij blij moeten zijn met deze mensen. Een 
woord van dank voor deze trouwe sponsors is hier dan ook zeker op zijn plaats. 

________________________ 
8.2. Nieuwjaarstoernooi 

Afgelopen nieuwjaarsdag werd al weer de 39e editie van het Nieuwjaarstoernooi afgewerkt. De leden die 
zich in de kantine van de sporthal verzamelden om aan elkaar hun wensen uit te wisselen, hebben weer 
een gezellige middag gehad in de sporthal. Voor wat betreft het sportieve gedeelte had dit toernooi weer 
een goede samenstelling. Ons eerste team slaagde er helaas wederom net niet in de finale te bereiken. 
Deze werd gespeeld tussen een selectieteam uit Purmerend en eenzelfde team uit Hoorn. Deze strijd 
werd door eerstgenoemd team gewonnen. De Purmerendse selectie heeft door dit resultaat voor de 
tweede achtereenvolgende keer de wisselbeker veroverd. 

____________________________________ 
8.3. Bijwonen recepties / begrafenissen 

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

____________ 
8.4. 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. De 
website van de vereniging wordt na wat problemen weer volop gebruikt. Het bestuur probeert hier 
actuele zaken onder de aandacht van de leden te brengen. Ook de bezetting van de kantine, 
bestuurskamer, de verschillende sportzalen en buitenaccommodaties is hier te vinden. Enkele afdelingen 
informeren hun leden hier over trainingen, competitie en andere zaken. Er zijn plannen de website in een 
andere vorm beschikbaar te maken, maar door de huidige samenstelling van het bestuur is er niet 
voldoende tijd beschikbaar om hier werk van te maken.  
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_______________________ 
9. FINANCIËN 
  

 Het vervangen van de verlichting inclusief de armaturen heeft  €  22.710,- gekost. Dit bedrag wordt 
over 25 jaar afgeschreven. Om deze kosten te kunnen financieren is de interne lening van de 
vereniging aan de sporthal verhoogd van €  56.000,- naar €  76.000,- 
Daarnaast zal de ketel in 2008 worden vervangen (raming € 140.000,-), een berging worden 
aangebouwd, het prieel wordt vervangen en de vloer van de “van de Bosch-hal” wordt gerenoveerd. 
Hiervoor is helaas een nieuwe lening nodig, daar de huidige middelen niet toereikend zijn om al deze 
onderdelen te kunnen financieren. De Rabobank offreert de vereniging een lening van € 350.000,- die 
in 25 jaar dient te worden afgelost. Het rente percentage voor 10 jaar vast ligt op 6,3 %. Van dit 
bedrag is ongeveer € 92.000,- nodig om de lening Fortis bank in een keer te kunnen aflossen, een 
voorwaarde om de nieuwe lening te kunnen aangaan.  

 
Het resultaat over het boekjaar 2007 per saldo negatief geëindigd.  

 
Verkort exploitatie overzicht:  2007    2006 

 
Sporthal Inkomsten €     118.177,76   €     129.439,77 

   Uitgaven €     119.854,00   €     125.193,46 
      €      1.676,24-   €        4.245,81 

Vereniging Inkomsten €     252.947,32   €     243.605,62 
   Uitgaven €     253.668,83   €     232.407,59 

      €        721,51-   €      11.198,03 
Kantine  Inkomsten €    143.687,93   €     162.505,25 

   Uitgaven €    148.202,57   €     160.650,48 
      €      4.514,64-   €        1.854,77 
               totaal €      6.912,39-   €      17.298,61 
 

_______________________________________ 
9.1.  Begroting sporthal en accommodaties 

Hier een sluitende begroting. Aan de inkomstenkant valt de instandhoudingbijdrage vanuit de 
vereniging het meest op. Dit is een van de gevolgen van de beslissing om de sporthal 
levensverlengend onderhoud te laten ondergaan. Immers, om dit onderhoud gestalte te kunnen geven, 
zijn extra inkomsten nodig om deze kosten het hoofd te kunnen bieden. Aan de uitgavenkant zien we 
dan ook de geprognosticeerde rentekosten als gevolg van een nieuwe lening die nodig is om het 
levensverlengend onderhoud, evenals bovengenoemde onderdelen te kunnen bekostigen. 
De salariskosten zijn lager, daar onze ID-medewerker niet meer in dienst is van de vereniging. 
Hierdoor is de subsidie bijdrage ook gedaald.  
 

________________________ 
9.2.  Begroting vereniging 

Hier geen sluitende begroting met een tekort van € 16.000,- als gevolg van het ontbreken van de 
winstuitkering à € 10.000,- en de instandhoudingbijdrage € 7.000,-. Daar de contributie per 1 januari 2008 
jl. al enigszins is verhoogd en het effect van alle maatregelen nog niet duidelijk is, zal een 
contributieverhoging niet eerder voorgesteld worden dan per 1 januari 2009. De begrotingen van de 
afdelingen laten nauwelijks enige grote wijzigingen zien behoudens de afdeling Elementair zwemmen, de 
afdeling NAS en de afdeling Futsal. Voor de afdeling Elementair zwemmen is de verhoging voornamelijk 
zichtbaar door de bijdrage per lid aan de instandhoudingbijdrage en de hoge bijdrage aan 
bondscontributie. De afdeling NAS (sjoelen, zingen en biljarten) maakt een aantal avonden per week 
gebruik van het achterrestaurant en daarvoor is nu een huurbijdrage doorgevoerd. Door de aanwas van 
jeugd, worden de kosten KNVB hoger. Helaas kan de HZVO nog geen jeugdwedstrijden organiseren, 
zodat we zijn aangewezen op de KNVB, die in samenwerking met de zaalvoetbalkoepel uit Schagen wel 
jeugdwedstrijden organiseert. Daarnaast zal de HZVO zijn tarieven verhogen als gevolg van verhoging 
van de zaalhuur van de verschillende accommodaties.  
De inkomsten zijn ondanks het gemis aan winstuitkering vanuit de kantine hoger geraamd door de 
contributieverhoging van 1 januari 2008 jl. 





  FINANCIEEL VERSLAG M.S.V. ZEEMACHT  01 JANUARI  2007 T / M  31 DECEMBER 2007
  Vereniging

overhead kosten : ALGEMEEN BEHEER Begroting 2006 Exploitatie 2006 Begroting 2007 Exploitatie 2007 Begroting 2008

7404 Vergaderkosten bestuur 207,01 200,00                     360,18 300,00                     

7406 Vergaderkosten voorzittersoverleg 42,20 100,00                     76,84 100,00                     

7408 Presentiegeld bestuur 1.890,00                  1.710,00 2.160,00                  1.890,00 1.800,00                  

7410 Onkostenvergoeding bestuur 1.890,00                  1.710,00 2.160,00                  2.160,00 1.800,00                  

7412 Representatie 1.200,00                  1.502,25 1.300,00                  1.736,51 1.500,00                  

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

7416 WA-verzekering sportbegeleiding 150,00                     197,34 200,00                     163,28 200,00                     

7418 Opleidingen 1.000,00                  2.020,00 1.000,00                  1.140,65 1.000,00                  

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

7422 Diversen 500,00                     326,79 580,00                     773,79 550,00                     

7428 Bijdrage instandhouding  accommodatie 7.000,00                  

7430 Reservering 100 jarig jubileum MSV Zeemacht 2.000,00                  1.000,00                  

7448 Afschrijving inventaris 280,00                     377,12 380,00                     1.445,09 350,00                     

          Omslag naar afdelingen -7.360,00 -8.092,71 -10.380,00 -9.786,34 -15.800,00

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

overhead kosten : PERSONEEL Begroting 2006 Exploitatie 2006 Begroting 2007 Exploitatie 2007 Begroting 2008

7002 Salarissen 7.500,00                  8.044,92 8.200,00                  8.402,40 8.100,00                  
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7008 Sociale lasten 950,00                     720,00 800,00                     695,45 800,00                     

7018 Overige kosten personeel 200,00                     200,00                     500,00                     

7026 Vrijwilligerstoelage 1.000,00                  1.677,35 1.800,00                  1.439,74 1.500,00                  

7028 Verzekering ziektegeld 1.000,00                  1.000,00                  748,96 200,00                     

7030 Arbodienst 800,00                     952,00 1.000,00                  882,00 900,00                     

         Omslag naar afdelingen -11.450,00 -11.394,27 -13.000,00 -12.168,55 -12.000,00

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

overhead kosten : ADMINISTRATIE Begroting 2006 Exploitatie 2006 Begroting 2007 Exploitatie 2007 Begroting 2008

7202 Kantoorartikelen 500,00                     491,28 500,00                     85,68 300,00                     

7204 Aanschaf papier 400,00                     185,30 300,00                     -77,48 250,00                     

7208 Onderhoud inventaris 200,00                     43,80 200,00                     213,61 200,00                     

7210 Onderhoud/cartridges copieermachines 500,00                     466,50 400,00                     772,56 550,00                     

7212 Onderhoud computers / Homepage 400,00                     627,73 400,00                     348,82 400,00                     

7214 Portikosten 1.200,00                  779,20 1.000,00                  983,23 1.000,00                  

7216 Telefoon kosten 800,00                     899,74 800,00                     969,75 800,00                     

7220 Bank, giro- en incassokosten 1.000,00                  1.067,29 1.300,00                  1.648,17 1.300,00                  

7222 Diversen 400,00                     19,95 400,00                     282,81 250,00                     

7224 Postbus 150,00                     120,00 150,00                     122,00 130,00                     

7226 Onderhoud secretariaat 1.261,40

7248 Afschrijving inventaris 300,00                     295,60 300,00                     295,60 480,00                     

         Omslag naar afdelingen -5.850,00 -6.257,79 -5.750,00 -5.644,75 -5.660,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Afdeling : BADMINTON Begroting 2006 Exploitatie 2006 Begroting 2007 Exploitatie 2007 Begroting 2008

4202 Presentiegeld

4206 Vergaderkosten 50,00                       5,40 50,00                       2,30 50,00                       

4210 Sportbegeleidingskosten 2.300,00                  1.940,00 2.000,00                  2.033,00 2.000,00                  

4214 Sportmaterialen 1.500,00                  1.868,29 1.500,00                  890,01 1.000,00                  

4216 Bondscontributies 1.400,00                  1.393,36 1.400,00                  1.293,81 1.400,00                  

4218 Inschrijfgelden 600,00                     355,00 600,00                     240,00 250,00                     

4220 Loterijen / akties

4222 Boete's 100,00

4224 Toernoooien

4226 Gedrukten 50,00                       

4228 Uitwisseling Denemarken

4230 Aangepaste sporters 51,50 350,00                     401,00 350,00                     

4234 Huur De Brug 19.000,00                17.480,00 17.300,00                17.300,00 16.800,00                

4238 Diversen 50,00                       50,00                       50,00                       

4280 Algemeen beheer 560,00 558,66 717,00 588,05 949,00

4282 Personeelskosten 874,00 786,57 897,00 731,19 721,00

4484 Administratiekosten 445,00 431,99 397,00 339,18 340,00

26.829,00 24.970,77 25.261,00 23.818,54 23.910,00

Afdeling : BASKETBAL Begroting 2006 Exploitatie 2006 Begroting 2007 Exploitatie 2007 Begroting 2008

4406 Vergaderkosten 50,00 2,38 50,00 2,40 50,00

4410 Sportbegeleidingskosten 750,00 750,00

4414 S i l 750 00 500 00 750 00 500 00
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4414 Sportmaterialen 750,00 500,00 750,00 500,00

4416 Bondscontributies 2.500,00 2.462,01 2.500,00 2.281,58 2.500,00

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

4422 Boetes 250,00 187,85 200,00 425,00 300,00

4432 Huur gemeentelijke accomodaties 300,00 517,63 500,00 77,00

4434 Huur De Brug 3.500,00 5.720,00 5.550,00 5.550,00 5.500,00

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

4440 Arbitragekosten 450,00 937,79 900,00 851,60 900,00

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

4480 Algemeen beheer 228,00 214,04 275,00 222,84 360,00

4482 Personeelskosten 354,00 301,40 344,00 277,08 273,00

4484 Administratiekosten 181,00 165,53 152,00 128,53 129,00

9.378,00                  11.971,02 12.786,00                10.151,70 12.077,00                

Afdeling : BOKSEN Begroting 2006 Exploitatie 2006 Begroting 2007 Exploitatie 2007 Begroting 2008

4602 Presentiegeld

4606 Vergaderkosten 50,00 50,00 50,00

4610 Sportbegeleidingskosten 500,00 500,00 500,00

4614 Sportmaterialen 400,00 624,00 500,00 828,03 500,00

4616 Bondscontributies 1.100,00 327,00 600,00 494,66 600,00

4634 Huur De Brug 6.000,00 4.704,00 4.550,00 4.550,00 4.500,00

4638 Diversen 50,00 50,00 50,00

4648 Afschrijving inventaris 430,00 429,95 450,00 448,52

4680 Algemeen beheer 218,00 224,51 288,00 241,41 390,00

4682 Personeelskosten 339,00 316,10 361,00 300,17 296,00

4684 Administratiekosten 173,00 173,60 160,00 139,24 140,00

9.260,00                  6.799,16 7.509,00                  7.002,03 7.026,00                  
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Afdeling : ELEMENTAIR  ZWEMMEN Begroting 2006 Exploitatie 2006 Begroting 2007 Exploitatie 2007 Begroting 2008

4802 Presentatie

4606 Vergaderkosten 50,00 50,00 50,00

4810 Sportbegeleidingskosten 27.000,00                26.935,15 27.000,00                27.637,20 28.500,00                

4814 Sportmaterialen 400,00                     300,00                     1.291,81 500,00                     

4816 Bondscontributie 5.600,00                  5.490,93 5.800,00                  7.536,59 7.500,00                  

4820 Loterijen -100,00 -125,00

4826 Gedrukte (zwemdiploma's) 1.400,00                  1.376,88 1.400,00                  1.410,07 1.400,00                  

4836 Huur De Schots 27.000,00                29.032,23 31.000,00                31.819,44 32.500,00                

4838 Diversen 100,00                     50,00 100,00                     

4880 Algemeen beheer 2.343,00 2.563,56 3.288,00 3.020,70 4.877,00

4882 Personeelskosten 3.645,00 3.609,41 4.118,00 3.756,01 3.704,00

4884 Administratiekosten 1.862,00 1.982,31 1.821,00 1.742,34 1.747,00

69.400,00                70.940,47 74.877,00                78.089,16 80.778,00                

Afdeling : HANDBOOG Begroting 2006 Exploitatie 2006 Begroting 2007 Exploitatie 2007 Begroting 2008

5002 Presentiegeld

5006 Vergaderkosten 50,00                       31,10 50,00                       36,80 50,00                       

5010 Sportbegeleidingskosten 300,00                     190,55 300,00                     190,55 300,00                     

5014 Sportmaterialen 500,00                     1.406,55 500,00                     1.405,60 500,00                     

5016 Bondscontributies 1.000,00                  972,00 1.000,00                  1.166,00 1.200,00                  

5024 Toernooien
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5024 Toernooien

5032 Huur schietbaan 800,00                     539,58 550,00                     555,76 550,00                     

5034 Huur De Brug 8.000,00                  4.680,00 4.550,00                  4.550,00 4.500,00                  

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

5080 Algemeen beheer 193,00 240,17 308,00 321,88 520,00

5082 Personeelskosten 301,00 338,15 386,00 400,23 395,00

5084 Administratiekosten 154,00 185,72 171,00 185,66 186,00

11.348,00                8.642,11 7.865,00                  8.812,48 8.251,00                  

Afdeling: JUDO / JIUJITSU / KARATE Begroting 2006 Exploitatie 2006 Begroting 2007 Exploitatie 2007 Begroting 2008

5202 Presentiegeld

5206 Vergaderkosten 50,00                       50,00                       50,00                       

5210 Sportbegeleidingskosten 4.800,00                  4.301,88 5.000,00                  4.940,00 5.000,00                  

5214 Sportmaterialen 150,00                     150,00                     

5216 Bondscontributies 4.500,00                  4.546,00 4.700,00                  4.134,50 4.700,00                  

5218 Inschrijfgelden 200,00                     186,50 200,00                     104,60 200,00                     

5224 Toernooien -491,50 -475,00

5226 Gedrukten

5234 Huur De Brug 10.500,00                11.760,00 11.550,00                11.550,00 11.000,00                

5238 Diversen 50,00                       50,00                       50,00                       

5248 Afschrijving judomatten 550,00                     

5280 Algemeen beheer 966,00 1.075,55 1.380,00 1.299,89 2.099,00

5282 Personeelskosten 1.503,00 1.514,34 1.728,00 1.616,32 1.594,00

5284 Administratiekosten 768,00 831,68 764,00 749,78 752,00

24.037,00               23.724,45 25.572,00              23.920,09 25.445,00              24.037,00               23.724,45 25.572,00              23.920,09 25.445,00              
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Afdeling : N.A.S. Begroting 2006 Exploitatie 2006 Begroting 2007 Exploitatie 2007 Begroting 2008

5402 Presentiegeld

5406 Vergaderkosten 50,00                       15,64 50,00                       9,28 50,00                       

5414 Sportmateriaal 150,00                     350,00                     39,95 150,00                     

5420 Loterijen / akties -17,86

5438 Diversen 50,00                       50,00                       50,00                       

5234 Huur De Brug 1.500,00                  

5480 Algemeen beheer 357,00 349,81 449,00 420,92 680,00

5482 Personeelskosten 555,00 492,53 562,00 523,38 516,00

5484 Administratiekosten 283,00 270,50 249,00 242,78 243,00

1.445,00                  1.110,62 1.710,00                  1.236,31 3.189,00                  

Afdeling : SCHERMEN Begroting 2006 Exploitatie 2006 Begroting 2007 Exploitatie 2007 Begroting 2008

5602 Presentiegeld

5606 Vergaderkosten 50,00                       2,80 50,00                       3,74 50,00                       

5610 Sportbegeleidingskosten 2.200,00                  2.633,62 3.000,00                  2.863,85 3.000,00                  

5614 Sportmaterialen 500,00                     588,00 500,00                     627,20 500,00                     

5616 Bondscontributies 750,00                     720,00 800,00                     800,00 800,00                     

5624 Toernooien 50,00                       -178,23 50,00                       -50,40

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

5638 Diversen 50,00                       50,00                       50,00                       

5648 Afschrijving inventaris 300,00                     142,67 150,00                     142,67 145,00                     

5680 Algemeen beheer 183,00 167,08 214,00 235,22 380,00
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5682 Personeelskosten 285,00 235,24 268,00 292,48 288,00

5684 Administratiekosten 146,00 129,19 119,00 135,67 136,00

11.014,00                8.136,37 9.201,00                  9.050,43 9.349,00                  

Afdeling : TENNIS Begroting 2006 Exploitatie 2006 Begroting 2007 Exploitatie 2007 Begroting 2008

5802 Presentiegeld

5806 Vergaderkosten 50,00                       22,44 50,00                       36,80 50,00                       

5814 Sportmaterialen incl. tennisballen 750,00                     715,49 750,00                     668,71 500,00                     

5816 Bondscontributies 1.600,00                  1.625,45 1.750,00                  1.943,22 1.800,00                  

5818 Inschrijfgelden 300,00                     316,71 300,00                     288,42 300,00                     

5824 Toernooien -575,22 -2.522,81

5828 Telefoonkosten prieel 22,34 100,00                     100,00                     

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

5832 Huur tennisbanen (gemeente) 2.100,00                  2.115,94 2.200,00                  2.134,42 2.200,00                  

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

5838 Diversen 50,00                       50,00                       7,64 50,00                       

5842 Gasverbruik 738,62 750,00                     500,00                     

5844 Waterverbruik 150,00                     200,10 150,00                     129,35 150,00                     

5846 Elektraverbruik 1.750,00 1.542,78 1.750,00 2.232,21 2.000,00

5848 Afschrijving inventaris 90,00                       89,98 90,00                       89,93 90,00                       

5880 Algemeen beheer 936,00 1.023,34 1.313,00 1.188,47 1.919,00

5882 Personeelskosten 1.456,00 1.440,82 1.644,00 1.477,77 1.457,00

5884 Administratiekosten 744,00 791,31 727,00 685,51 687,00

15 076 00 15 415 10 16 724 00 13 359 64 16 803 0015.076,00               15.415,10 16.724,00              13.359,64 16.803,00              

Jaarverslag MSV Zeemacht 2007 29



Afdeling : VELDVOETBAL Begroting 2006 Exploitatie 2006 Begroting 2007 Exploitatie 2007 Begroting 2008

6002 Presentiegeld

6006 Vergaderkosten 50,00                       14,18                       50,00                       11,00                       50,00                       

6010 Sportbegeleidingskosten 800,00                     1.000,00                  2.500,00                  2.815,00                  3.000,00                  

6013 Sponsors veld 136,01-                     

6014 Sportmaterialen 1.500,00                  374,76                     1.000,00                  737,66                     500,00                     

6016 Bondscontributies 300,00                     397,59                     300,00                     600,00                     400,00                     

6018 Inschrijfgelden 600,00                     836,69                     2.000,00                  1.970,50                  2.000,00                  

6020 Loterijen/acties 70,81-                       

6022 Boete's

6028 Telefoonkosten gebouw 9,95                         50,00                       20,00                       50,00                       

6032 Huur voetbalvelden 3.800,00                  3.884,88                  3.900,00                  4.001,42                  4.000,00                  

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

6042 Gasverbruik 500,00                     1.223,33                  1.500,00                  796,37                     1.200,00                  

6044 Waterverbruik 200,00                     217,67                     300,00                     276,57                     300,00                     

6046 Elektraverbruik 1.500,00                  1.570,42                  1.600,00                  2.120,78                  2.100,00                  

6048 Arbitragekosten 498,39                     500,00                     

6080 Algemeen beheer 238,00                     250,61                     321,00                     359,02 580,00

6082 Personeelskosten 370,00                     352,85                     403,00                     446,41 440,00

6084 Administratiekosten 189,00                     193,79                     178,00                     207,08 208,00

10.097,00                10.309,62                14.152,00                14.774,19                15.378,00                

Afdeling : VOLLEYBAL Begroting 2006 Exploitatie 2006 Begroting 2007 Exploitatie 2007 Begroting 2008

6202 Presentiegeld

6206 Vergaderkosten 50 00 12 54 50 00 6 80 50 006206 Vergaderkosten 50,00                      12,54 50,00                     6,80 50,00                     

6210 Sportbegeleidingskosten 500,00                     24,00

6214 Sportmaterialen 250,00                     300,00                     182,50 300,00                     

6216 Bondscontributies 800,00                     554,32 600,00                     560,08 600,00                     

6218 Inschrijfgelden 400,00                     380,00 400,00                     1.006,54 500,00                     

6232 Huur accommodatie 200,00                     200,00                     4,61 200,00                     

6234 Huur De Brug 4.000,00                  1.260,00 1.300,00                  1.300,00 1.200,00                  

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

6280 Algemeen beheer 134,00 125,31 161,00 136,18 220,00

6282 Personeelskosten 208,00 176,43 201,00 169,33 167,00

6284 Administratiekosten 106,00 96,89 89,00 78,55 79,00

6.698,00                  2.645,46 3.351,00                  3.468,59 3.366,00                  

Afdeling : WEDSTRIJDZWEMMEN Begroting 2006 Exploitatie 2006 Begroting 2007 Exploitatie 2007 Begroting 2008

6402 Presentiegeld

6406 Vergaderkosten 50,00                       4,02 50,00                       8,78 50,00                       

6410 Sportbegeleidingskosten 2.900,00                  2.548,55 3.000,00                  3.170,00 3.000,00                  

6414 Sportmateriaal 400,00                     148,17 400,00                     162,04 200,00                     

6416 Bondscontributies 2.300,00                  2.898,83 3.000,00                  3.229,97 3.000,00                  

6418 Startgelden 800,00                     200,00 500,00                     500,00                     

6420 Loterijen / akties -50,00 -120,00

6426 Gedrukten 100,00                     44,40 52,90 50,00                       

6428 Telefoonkosten wedstrijd secretaris 300,00                     272,24 300,00                     272,24 300,00                     

6436 Huur zwembad De Schots 13.500,00                13.061,14 14.000,00                14.388,65 14.000,00                

6438 Diversen 50,00                       50,00                       50,00                       

6480 Algemeen beheer 416,00 459,46 589,00 489,01 790,00

6482 Personeelskosten 647,00 646,90 738,00 608,04 600,00

6484 Administratiekosten 331,00 355,28 326,00 282,06 283,006484 Administratiekosten 331,00 355,28 326,00 282,06 283,00

21.794,00                20.588,99 22.953,00                22.543,69 22.823,00                
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Afdeling : FUTSAL Begroting 2006 Exploitatie 2006 Begroting 2007 Exploitatie 2007 Begroting 2008

6602 Presentiegeld

6606 Vergaderkosten 50,00                       56,46 50,00                       113,34 50,00                       

6610 Sportbegeleiding 950,00                     1.197,00 3.000,00                  3.140,00 4.500,00                  

6614 Sportmaterialen 750,00                     2.372,74 800,00                     2.385,58 1.000,00                  

6616 Bondscontributies 150,00                     150,00                     150,00                     

6618 Inschrijfgelden HZVO 6.500,00                  4.982,50 5.000,00                  5.944,00 7.000,00                  

6619 Inschrijfgelden KNVB 4.183,61 4.500,00                  9.947,70 7.000,00                  

6622 Boetes 88,48 237,90 100,00                     

6624 Toernooien 250,00                     -74,23

6626 Gedrukten 500,00                     463,50 500,00                     257,95 400,00                     

6628 Telefoonkosten wedstrijd secretaris 250,00                     250,00                     250,00                     

6636 Verzorgerskosten 400,00                     420,00 500,00                     637,00 500,00                     

6638 Huur sporthal De Brug 2.500,00                  10.700,00 11.200,00                11.200,00 11.000,00                

6640 Diversen 50,00                       15,00 50,00                       91,50 50,00                       

6642 Spelerskaarten 500,00                     500,00                     500,00                     

6680 Algemeen beheer 589,00 840,60 1.078,00 1.262,75 2.039,00

6682 Personeelskosten 917,00 1.183,53 1.350,00 1.570,14 1.548,00

6684 Administratiekosten 468,00 650,00 597,00 728,35 730,00

14.824,00                27.153,42 29.525,00                37.441,98 36.817,00                

TOTALE INKOMSTEN Begroting 2006 Exploitatie 2006 Begroting 2007 Exploitatie 2007 Begroting 2008

8005 K ib i 104 000 00 105 547 68 108 000 00 118 507 57 120 000 00

Jaarverslag MSV Zeemacht 2007 31

8005 Kontributies 104.000,00             105.547,68 108.000,00            118.507,57 120.000,00            

8009 Toeslag schermen 958,50 1.000,00                  2.170,00 2.000,00                  

8010 Toeslag wedstrijdzwemmen 4.500,00                  3.757,50 4.500,00                  3.528,00 3.500,00                  

8020 Leszwemmen 95.000,00                99.776,52 99.000,00                96.704,61 104.000,00              

8030 Opbrengst verkoop artikelen 163,70 48,80

8050 Adminitratie bijdrage 250,00                     307,50 250,00                     354,40 300,00                     

8060 Toto/Lotto 400,00                     190,65 200,00                     699,91 400,00                     

8062 Opbrengst biljart 100,00                     176,90 200,00                     212,50 200,00                     

8064 Fotoplay 200,00                     454,20 200,00                     

8070 Voetbalspel 50,00                       30,05

8075 Jeugdsport subsidie badminton 800,00                     1.798,62 1.850,00                  1.853,14 1.600,00                  

8077 Jeugdsport subsidie boksen 500,00                     1.357,04 1.290,00                  1.291,76 1.400,00                  

8078 Jeugdsport subsidie handboog 750,00                     1.805,31 1.740,00                  1.749,29 1.800,00                  

8079 Jeugdsport subsidie judo 2.000,00                  2.402,48 2.370,00                  2.376,65 2.400,00                  

8080 Jeugdsport subsidie schermen 850,00                     1.396,63 1.610,00                  1.611,85 1.600,00                  

8081 Jeugdsport subsidie tennis 600,00                     1.123,57 740,00                     745,48 700,00                     

8084 Jeugdsport subsidie wedstrijdzwemmen 2.400,00                  3.016,02 2.400,00                  2.669,36 2.400,00                  

8085 Jeugdsport subsidie zaalvoetbal 500,00                     538,74 1.000,00                  

8088 Rente bank/giro 500,00                     2.478,83 1.500,00                  2.878,73 1.000,00                  

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

8093 Diversen 16,35 138,39

8094 Loterijen / akties 250,00                     901,77 250,00                     423,94 250,00                     

8095 Sponsors 750,00                     350,00

8097 Interest lening sporthal 6.500,00                  6.400,00 3.650,00                  3.640,00 5.000,00                  

230.200,00              243.605,62 241.250,00              252.947,32 249.750,00              

Jaarverslag MSV Zeemacht 2007 31



Totalen per afdeling Begroting 2006 Exploitatie 2006 Begroting 2007 Exploitatie 2007 Begroting 2008

afdeling BADMINTON 26.829,00                24.970,77 25.261,00                23.818,54 23.910,00                

afdeling BASKETBAL 9.378,00                  11.971,02 12.786,00                10.151,70 12.077,00                

afdeling BOKSEN 9.260,00                  6.799,16 7.509,00                  7.002,03 7.026,00                  

afdeling ELEMENTAIR  ZWEMMEN 69.400,00                70.940,47 74.877,00                78.089,16 80.778,00                

afdeling HANDBOOGSCHIETEN 11.348,00                8.642,11 7.865,00                  8.812,48 8.251,00                  

afdeling JUDO / JIUJITSU 24.037,00                23.724,45 25.572,00                23.920,09 25.445,00                

afdeling NIET ACTIEVE SPORTERS 1.445,00                  1.110,62 1.710,00                  1.236,31 3.189,00                  

afdeling SCHERMEN 11.014,00                8.136,37 9.201,00                  9.050,43 9.349,00                  

afdeling TENNIS 15.076,00                15.415,10 16.724,00                13.359,64 16.803,00                

afdeling VELDVOETBAL 10.097,00                10.309,62 14.152,00                14.774,19 15.378,00                

afdeling VOLLEYBAL 6.698,00                  2.645,46 3.351,00                  3.468,59 3.366,00                  

fd li WEDSTRIJDZWEMMEN 21 794 00 20 588 99 22 953 00 22 543 69 22 823 00
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afdeling WEDSTRIJDZWEMMEN 21.794,00               20.588,99 22.953,00              22.543,69 22.823,00              

afdeling FUTSAL 14.824,00                27.153,42 29.525,00                37.441,98 36.817,00                

231.200,00              232.407,56 251.486,00              253.668,83 265.212,00              

  

INKOMSTEN 230.200,00              243.605,62 241.250,00              252.947,32 249.750,00              

 

UITGAVEN 231.200,00              232.407,56 251.486,00              253.668,83 265.212,00              

 

EXPLOITATIE RESULTAAT 1.000,00-                  11.198,06 10.236,00-                -721,51 15.462,00-                
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               BALANS M.S.V. ZEEMACHT PER 01-01-2007

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 31-12-05 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€            

               BALANS M.S.V. ZEEMACHT PER 31-12-2007

Lening sporthal de brug  76.000,00€                Crediteuren

Inventaris 32.761,22€                Nog te betalen kosten 11.957,53€              

Aanschaffingen 907,00€                     Joop Rozenboom toernooi 798,70€                   

Afgevoerd 2.238,37-€                  Reservering afdeling Badminton 6.826,15€                

Afschrijving t/m 31-12-06 23.785,69-€                Reservering afdeling Judo 2.500,00€                

Afschrijving 2007 2.685,06-€                  Reservering afdeling Tennis 2.500,00€                

4 959 10€ Reservering afdeling Veldvoetbal 1 250 00€
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4.959,10€                Reservering afdeling Veldvoetbal 1.250,00€               

Kas 441,58€                     Reservering afdeling Zaalvoetbal 1.250,00€                

Postbank 8.659,10€                  Reservering vakantiegeld 307,12€                   

ING bank 473,03€                     Vooruitontvangen contributie 18.400,00€              

Rentemeer rekening 86.258,85€              

Sporttotalisator 752,81€                   

Rekening courant Sporthal 14.469,83€              

Rekening courant Kantine 187,18€                     Vermogen per 1 januari 2007 154.238,12€            

Nog te ontvangen posten 5.588,15€                  Exploitatie resultaat 2007 721,51-€                   

Voorraad sportartikelen 1.516,48€                  Vermogen per 31 december 2007 153.516,61€            

199.306,11€            199.306,11€            

Inventaris overzicht

jaar van aanschaf looptijd aanschaf waarde afgeschrijving totaal restwaarde

  Artikel boekjaar afgeschreven 2007

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

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

  Boksmat 1997 10 3.025,87€                318,05€                   3.025,87€                -€                         

  Biljart 1999 8 2.224,93€                102,05€                   2.224,93€                -€                         

  Netpalen 2000 8 719,80€                   89,93€                     719,80€                   -€                         

  Boksringtouwen 2000 8 1.043,70€                130,47€                   1.043,70€                -€                         

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

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

  Basketbalklok 2001 8 2.105,99€                263,25€                   1.579,50€                526,49€                   

  Trainingsmelder 2003 5 713,33€                   142,67€                   570,68€                   142,65€                   

  Computer Dell 2003 5 1.477,98€                295,60€                   1.182,40€                295,58€                   

  Kopieer machine 2006 10 3.430,42€                343,04€                   343,04€                   3.087,38€                

  Computer 2007 5 907,00€                   -€                         -€                         907,00€                   

Grasmaaier 2006 5 1 000 00€ 1 000 00€ -€  Grasmaaier 2006 5 1.000,00€               1.000,00€               -€                        

  Totalen 31.429,85€              2.685,06€                25.470,75€              4.959,10€                
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  FINANCIEEL VERSLAG M.S.V. ZEEMACHT  1 JANUARI 2007 T / M 31 DECEMBER 2007
  Sporthal de Brug en accommodaties

Inkomsten Begroting 2006 Exploitatie 2006 Begroting 2007 Exploitatie 2007 Begroting 2008

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                

8130 Instandhoudings bijdrage vereniging 7.000,00                  

8210 Zaalhuur diversen 6.500,00                  14.595,21 10.000,00                10.249,75 10.000,00                

8220 Zaalhuur SAVO 5.500,00                  4.792,50

8310 Zaalhuur HZVO 12.500,00                12.905,98 12.500,00                12.006,13 13.000,00                

8320 Zaalhuur Lawn en indoor bowls 1.000,00                  987,50 1.000,00                  1.760,00 1.000,00                  

8330 Zaalhuur  NEVOBO 2.800,00                  2.976,25 2.800,00                  3.080,00 2.800,00                  

8410 Reclame Opbrengsten 5.500,00                  5.075,00 6.000,00                  4.780,14 5.000,00                  

8510 Interest giro- / bank- en spaarrekening 10,00 8,76

9100 Bijzondere baten en lasten  8.696,83 3.000,00                  6.892,98 3.000,00                  

113.200,00 129.439,27 114.700,00 118.177,76 121.200,00

Uitgaven Begroting 2006 Exploitatie 2006 Begroting 2007 Exploitatie 2007 Begroting 2008

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 2.000,00                  2.081,52 1.700,00                  1.668,71 2.600,00                  

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

4210 Telefoon 634468 200,00                     216,65 200,00                     223,59 200,00                     

4220 Telefoon 632028 350,00                     378,53 350,00                     391,20 350,00                     

4310 Onroerend goed zaak belasting 2.500,00                  2.527,53 2.700,00                  2.507,68 2.600,00                  

4320 Ri lb l i 100 00 90 90 100 00 96 74 100 00
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4320 Rioolbelasting 100,00                    90,90 100,00                   96,74 100,00                   

4330 Milieubelasting 900,00                     811,65 800,00                     795,48 850,00                     

4340 Waterschapsbelasting 200,00                     146,42 150,00                     -31,23 150,00                     

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

4410 Beveiligingskosten 800,00                     798,69 900,00                     829,81 800,00                     

4420 Verzekering gebouw 3.700,00                  4.620,74 4.600,00                  4.442,55 4.600,00                  

4430 Verzekering inboedel 800,00                     505,26 800,00                     616,47 700,00                     

4510 Onderhoud gebouwen 5.000,00                  4.393,56 4.000,00                  4.110,15 4.000,00                  

4520 Onderhoud accommodatie 3.000,00                  5.089,75 3.500,00                  3.156,87 3.500,00                  

4530 Onderhoud inventaris 5.000,00                  6.680,94 4.000,00                  5.759,69 3.500,00                  

4540 Schoonmaakartikelen 2.500,00                  2.380,52 2.500,00                  1.880,93 2.000,00                  

4560 Diverse kosten 500,00                     617,31 500,00                     195,06 500,00                     

4610 Gasverbruik 16.000,00                19.552,99 19.000,00                21.551,62 18.000,00                

4620 Waterverbruik 1.000,00                  1.377,22 1.400,00                  988,17 1.200,00                  

4630 Elektraverbruik 8.000,00                  10.300,50 10.000,00                11.491,95 10.000,00                

4710 Interest  Rabobank  11.000,00                

4740 Interest Zeemacht 6.400,00                  6.400,00 3.650,00                  3.640,00 5.000,00                  

4750 Interest Fortis 6.500,00                  6.292,41 6.000,00                  5.914,81 3.000,00                  

4760 Bankkosten 50,00                       49,06 100,00                     39,31 50,00                       

7002 Salarissen 30.000,00                31.424,36 32.000,00                31.867,47 15.000,00                

7008 Sociale lasten 4.600,00                  3.546,52 4.000,00                  3.395,81 1.200,00                  

7028 Arbodienst 1.000,00                  1.035,00 1.000,00                  852,36 800,00                     

7100 Vrijwilligers toelage 5.500,00                  7.337,60 7.000,00                  9.010,00 7.500,00                  

7200 Subsidie Melkertbaner 15.000,00-                -19.412,87 18.000,00-                -21.491,90 2.000,00-                  

117.600,00              125.193,46 118.950,00              119.854,00 121.200,00              

INKOMSTEN 113.200,00 129.439,27 114.700,00 118.177,76 121.200,00
 

UITGAVEN 117.600,00 125.193,46 118.950,00 119.854,00 121.200,00

 

EXPLOITATIE RESULTAAT -4.400,00 4.245,81 -4.250,00 -1.676,24 0,00

Jaarverslag MSV Zeemacht 2007 34



               BALANS SPORTHAL DE BRUG PER 01 - 01 - 2007

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€            

               BALANS SPORTHAL DE BRUG PER 31 - 12 - 2007

Gebouw 782.770,87€              Lening Fortis 6,2 % 91.957,29€              

Afschrijving gebouw 632.220,28-€              Lening M.S.V. Zeemacht 76.000,00€              

150.550,59€              Reservering groot onderhoud 46.166,55€              

Inventaris 48.648,86€                Rekening courant Vereniging 187,18€                   
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Afschrijving inventaris 20.192,29-€                Rekening courant Kantine 234,04€                   

28.456,57€                Reservering vakantiegeld 1.538,87€                

Terreinen 96.264,56€                Vooruit ontvangen bedragen 255,06€                   

Afschrijving terreinen 48.113,41-€                Nog te betalen kosten 4.922,92€                

48.151,15€              

Debiteuren 2.411,35€                

Nog te ontvangen / vooruit betaald 2.534,61€                

Kas 68,01€                     

Postbank 128,48€                     Vermogen per 1 januari 2007 13.433,04€              

Fortis bank 717,95€                     Exploitatie resultaat 2007 1.676,24-€                

    Vermogen per 31 december 2007 11.756,80€              

233.018,71€            233.018,71€            

Inventaris overzicht

jaar van looptijd aanschaf waarde afschrijving totaal restwaarde

  Artikel aanschaf boekjaar afgeschreven

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

  C.V. ketel v.d. Boschhal 1997 10 4.558,79€                455,87€                   4.558,79€                -€                         

  Basketbalbord 1997 10 849,90€                   84,98€                     849,90€                   -€                         

  Basketbalklapringen 1997 10 627,03€                   62,62€                     627,03€                   -€                         

  Lift 1998 10 5.971,75€                597,17€                   5.374,57€                597,18€                   

  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€                   -€                         

  Scorebord 2003 15 7.021,00€                468,07€                   1.872,28€                5.148,72€                

  Lichtinstallatie 2007 25 22.710,67€              -€                         -€                         22.710,67€              

  Totalen 48.648,86€              1.668,71€                20.192,29€              28.456,57€              
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 FINANCIEEL VERSLAG M.S.V. ZEEMACHT 01 JANUARI 2007 T / M 31 DECEMBER 2007
 Kantine Sporthal de Brug

Inkomsten Begroting 2006 Exploitatie 2006 Begroting 2007 Exploitatie 2007 Begroting 2008

8000 Netto omzet 140.700,00              161.211,93 151.000,00              140.770,59 115.000,00              

8010 Omzet vereniging 1.500,00                  1.154,63 1.000,00                  2.878,77 1.200,00                  

8020 Bijzondere baten 138,69 38,57

142.200,00              162.505,25 152.000,00              143.687,93 116.200,00              

Uitgaven Begroting 2006 Exploitatie 2006 Begroting 2007 Exploitatie 2007 Begroting 2008

4010 Schade en representatie 2.000,00                  2.480,03 2.000,00                  1.784,57 1.500,00                  

4030 Consumpties Commissie van Beheer 200,00                     86,50 100,00                     143,58

4040 Consumpties Technische Dienst 500,00                     414,91 450,00                     414,76 400,00                     

4050 Personeelsfeest 1.000,00                  999,45 1.000,00                  1.011,43 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 5.200,00                  6.757,68 6.400,00                  7.320,53 6.800,00                  

4220 Waterverbruik 600,00                     557,36 750,00                     476,60 500,00                     

4230 Elektraverbruik 2.700,00                  3.606,81 3.000,00                  4.090,63 4.000,00                  

4310 Verzekering gebouw 1.500,00                  1.624,53 1.650,00                  1.575,56 1.600,00                  

4320 Verzekering inventaris 350,00                     264,19 350,00                     264,19 300,00                     

4410 Onroerend zaak belasting 900,00                     1.083,22 1.100,00                  1.074,72 1.100,00                  

4420 Rioolbelasting 50,00                       38,95 50,00                       41,46 50,00                       

4430 Verontreinigingsheffing 400,00                     323,87 400,00                     340,92 360,00                     

4440 Waterschapsbelasting DCO 50,00                      62,74 100,00                   59,67 70,00                     
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0 Wate sc apsbe ast g CO 50,00 6 ,7 00,00 59,67 70,00

4500 Afschrijving inventaris 550,00                     1.200,91 1.200,00                  1.200,91 1.600,00                  

4610 Diverse verbruiksartikelen 1.000,00                  1.223,20 1.200,00                  1.520,90 1.070,00                  

4620 Klein aanschaf 500,00                     1.643,73 1.000,00                  1.036,94 800,00                     

4630 Huur containers 1.500,00                  1.796,87 1.800,00                  1.826,87 1.800,00                  

4640 Huur koelkast 550,00                     136,08 150,00                     136,08

4710 Sponsering 300,00                     330,00 300,00                     300,00 300,00                     

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

4810 Onderhoud machines 1.500,00                  712,91 1.000,00                  682,56 800,00                     

4850 Onderhoud inventaris 500,00                     872,54 750,00                     1.098,20 800,00                     

4860 Schoonmaakmiddelen 1.000,00                  1.000,21 1.000,00                  661,46 1.400,00                  

4910 Telefoon 200,00                     240,43 200,00                     188,20 200,00                     

4920 Bankkosten 50,00                       22,59 50,00                       18,75 50,00                       

4950 Diverse 1.500,00                  1.756,15 1.500,00                  1.569,93 500,00                     

5000 Inkoop verkoopgoederen 56.000,00                67.302,42 60.000,00                58.916,95 42.000,00                

7002 Bruto lonen 26.000,00                29.451,70 29.000,00                28.271,13 25.000,00                

7006 Sociale lasten 4.000,00                  4.134,65 4.000,00                  3.467,59 3.000,00                  

7016 Pensioenpremies 2.300,00                  1.667,25 2.000,00                  189,98 1.200,00                  

7028 Arbodienst 1.000,00                  439,00                     1.000,00                  690,50                     800,00                     

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

7100 Vrijwilligerstoelage 3.850,00                  3.919,85 4.000,00                  3.427,00 2.700,00                  

142.200,00              160.650,48 152.000,00              148.202,57 116.200,00              

INKOMSTEN 142.200,00 162.505,25 152.000,00              143.687,93 116.200,00              

 

UITGAVEN 142.200,00 160.650,48 152.000,00              148.202,57 116.200,00              

EXPLOITATIE RESULTAAT 0,00 1.854,77 0,00 -4.514,64 0,00
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     BALANS KANTINE SPORTHAL DE BRUG PER 01 - 01 - 2007

Materiële vaste aktiva  Kortlopende schulden

  Inventaris 22.598,19€                Crediteuren 4.620,15€                

  Afschrijving t/m 2005 15.694,57-€                Overige schulden 1.404,81€                

  Afschrijvingen 2006 1.200,91-€                6.024,96€                

5.702,71€                

Liquide middelen   Rekening courant vereniging 6.792,01€                

  Kas 4.367,19€                  Pensioenen 807,84€                   

  Giro 4.752,03€                  Reservering vakantiegeld 1.266,96€                

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€              

     BALANS KANTINE SPORTHAL DE BRUG PER 31 - 12 - 2007

Materiële vaste aktiva  Kortlopende schulden

  Inventaris 22.598,19€                Crediteuren 5.381,49€                

  Aanschaffingen 2007 3.375,80€                  Rekening courant Vereniging 14.469,83€              

  Afschrijving t/m 2006 16.895,48-€                Reservering vakantiegeld 851,01€                   

Af h ij i 2007 1 200 91€ N b l 251 97€
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  Afschrijvingen 2007 1.200,91-€                 Nog te betalen 251,97€                  

7.877,60€                
Liquide middelen 

  Kas 5.786,56€                

  Giro 9.414,71€                

15.201,27€              

Vorderingen

  Rekening courant Sporthal 234,04€                   

  Nog te ontvangen bedragen 496,00€                   

Voorraden   Eigen vermogen

  Goederen 4.927,09€                  Saldo per 01-01-2007 13.693,48€              

  Emballage 1.397,14€                  Exploitatieresultaat 2007 4.514,64-€                

6.324,23€                  Saldo per 31-12-2007 9.178,84€                

30.133,14€              30.133,14€              

Inventaris overzicht

jaar van looptijd aanschaf waarde afschrijving totaal restwaarde

  Artikel aanschaf boekjaar afgeschreven

  Bakoven 1995 8 5.558,80€                -€                         5.558,80€                -€                         

  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€                   574,13€                   143,52€                   

  Heaters 2003 10 3.953,80€                395,38€                   1.581,52€                2.372,28€                

  Koelunits 2005 5 3.310,00€                662,00€                   1.324,00€                1.986,00€                

 Diepvries 2007 5 537,00€                   -€                         -€                         537,00€                   

  Kassa 2007 10 2.449,97€                -€                         -€                         2.449,97€                

  Kast 2007 10 388,83€                   -€                         -€                         388,83€                   

  Totalen 25.973,99€              1.200,91€                18.096,39€              7.877,60€                
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Materiële vaste aktiva  Kortlopende schulden

  Gebouw 782.770,87€              Crediteuren  5.381,49€                

  Afschrijving t/m 2007 632.220,28-€              Nog te betalen kosten :

150.550,59€                  vereniging 11.957,53€              

  Inventaris vereniging 30.429,85€                    sporthal 4.922,92€                

  Inventaris sporthal 48.648,86€                    kantine 251,97€                   

  Inventaris kantine 25.973,99€              17.132,42€              

  Afschrijving inventaris vereniging 25.470,75-€                Vooruitbetaalde bedragen

  Afschrijving inventaris sporthal 20.192,29-€                     vereniging contributie 18.400,00€              

  Afschrijving inventaris kantine 18.096,39-€                     sporthal 255,06€                   

41.293,27€              18.655,06€              

  Terreinen 96.264,56€               Langlopende schulden

  Afschrijvingen 48.113,41-€                Lening Fortis 6,2 % 91.957,29€              

48.151,15€              

Liquide middelen  Reserveringen

  Kas vereniging 441,58€                      afd.  Badminton 6.826,15€                

  Kas sporthal 68,01€                        afd. Judo 2.500,00€                

  Kas kantine 5.786,56€                   afd. Tennis 2.500,00€                

  Giro vereniging 8.659,10€                   afd. Veldvoetbal 1.250,00€                

  Giro sporthal 128,48€                      afd. Futsal 1.250,00€                

  Giro kantine 9.414,71€                14.326,15€              

  Giro spottotalisator 752,81€                     vakantiegeld vereniging 307,12€                   

  Giro rentemeerrekening 86.258,85€                vakantiegeld sporthal 1.538,87€                

GECONSOLIDEERDE BALANS MSV ZEEMACHT PER 31 - 12 - 2007
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g , g p ,

  ING bank vereniging 473,03€                     vakantiegeld kantine 851,01€                   

  Fortisbank sporthal 717,95€                   2.697,00€                

112.701,08€              Joop Rozenboom toernooi 798,70€                   

Vorderingen   Groot onderhoud sporthal 46.166,55€              

  Nog te ontv. bedr. Vereniging 5.588,15€                

  Nog te ontv. bedr. Sporthal 2.534,61€                  Eigen vermogen

  Nog te ontv. bedr. Kantine 496,00€                     Vereniging 154.238,12€            

8.618,76€                  Sporthal 13.433,04€              

  Debiteuren 2.411,35€                  Kantine 13.693,48€              

Voorraden 181.364,64€            

  Sportartikelen 1.516,48€                  Exploitatieresultaat vereniging 721,51-€                   

  Goederen 4.927,09€                  Exploitatieresultaat sporthal 1.676,24-€                

  Emballage 1.397,14€                  Exploitatieresultaat kantine 4.514,64-€                

7.840,71€                  Saldo per 31-12-2007 174.452,25€            

371.566,91€            371.566,91€            
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