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____________________________ 
1. ORGANISATIE 
____________________________________ 
1.1.  Bestuur van de vereniging 
 
 Het bestuur was op 1 juni 2009 als volgt samengesteld: 

Voorzitter     Mevr. J.J. Gatowinas-Blomberg 
Secretaris en vicevoorzitter   Dhr. P.H. Verploegh 
Penningmeester     Dhr. G. Kaper 
Commissaris algemeen    Dhr. A.H.M. Sewalt 
Commissaris algemeen     vacature 
Commissaris algemene zaken/PR  vacature 
Commissaris beheer    Dhr. A.W.Q. Mensink 
Commissaris sportzaken    Dhr. E. Asselman 

________________________ 
1.2. Afdelingsvoorzitters 
 
 De voorzitters van de verschillende afdelingen op 1 juni 2009 zijn: 
 vz. Badminton dhr. J.T.M. Tabeling 
 vz. Basketbal dhr. R. Noorda 
 vz. Boksen dhr. C. Landvreugd 
 vz. Elementair Zwemmen mevr. W. de Boer – de Weerdt 
 vz. Handboogsport dhr. S. Hogervorst 
 vz. Judo/Jiujitsu/Karate mevr. A.J. Gatowinas 
 vz. Niet Actieve Sporters dhr. W.T. van de Vuurst 
 vz. Schermen dhr. J.J. Jongejans 
 vz. Tennis mevr. E.G. Rietkerk-Uhl 
 vz. Veldvoetbal dhr. A. d. Putter 
 vz. Volleybal dhr. R. Meijering 
 vz. Wedstrijdzwemmen mevr. R. Bakker-Jonkman 
 vz. Zaalvoetbal dhr. C. Zits 
_________________________________________________________ 
1.3 Verkiezing bestuursleden/bevestiging afdelingsvoorzitters 
 

Ingevolge artikel 18 eerste lid van de statuten en artikel 18 derde lid van het huishoudelijk reglement 
was de voorzitter van het bestuur aftredend. Zij stelde zich echter wel herkiesbaar en werd ook 
herkozen voor een volgende termijn. 

 De afdeling elementair zwemmen heeft als nieuwe voorzitter mevrouw W.J. de Boer – de Weerdt. Bij 
de afdeling judo/jiujitsu/karate is de heer W. Gatowinas aangetreden als voorzitter. De afdeling 
zaalvoetbal heeft de heer J. Waard als voorzitter gekozen. De voorzitter van de afdeling NAS is vorige 
maand afgetreden en daar is dus een vacature. 

_____________________________ 
1.4 Bestuur van de vereniging 
 

De samenstelling van het bestuur op 1 mei 2010 is als volgt: 
Voorzitter Mevr. J.J. Gatowinas-Blomberg 
Secretaris en vicevoorzitter Dhr. P.H. Verploegh 
Penningmeester Dhr. G. Kaper 
Commissaris algemeen   Dhr. A.H.M. Sewalt 
Commissaris algemeen vacature  
Commissaris algemene zaken/PR vacature 
Commissaris beheer Dhr. A.W.Q. Mensink 
Commissaris sportzaken   Dhr. E. Asselman 
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________________________ 
1.5 Afdelingsvoorzitters 
 
 De voorzitters van de verschillende afdelingen op 1 mei 2010 zijn: 
 vz. Badminton dhr. J.T.M. Tabeling 
 vz. Basketbal dhr. R. Noorda 
 vz. Boksen dhr. C. Landvreugd 
 vz. Elementair Zwemmen mevr. W. de Boer-de Weerdt 
 vz. Handboogsport dhr. S. Hogervorst 
 vz. Judo/Jiujitsu/Karate dhr. W. Gatowinas 
 vz. Niet Actieve Sporters vacature 
 vz. Schermen dhr. J.J. Jongejans 
 vz. Tennis mevr. E.G. Rietkerk-Uhl 
 vz. Veldvoetbal dhr. A. d. Putter 
 vz. Volleybal dhr. R. Meijering 
 vz. Wedstrijdzwemmen mevr. R. Bakker-Jonkman 
 vz. Zaalvoetbal dhr. J. Waard 
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__________________________________________________________________ 
2. ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE 
____________________ 
2.1. Erefunctionaris 
 Drs. G.J. van den Bosch (erevoorzitter) 
___________________________ 
2.2. Ereleden met oorkonde 
 Dhr. H.G. Wijnants en Dhr. H.J.G. Frenken 
____________________________________________ 
2.3. Ereleden (gouden broche- c.q. spelddragers) 
 Mevrouw:  
 J. Swartz - Hessink 
 
 De heren:  
 R.J.G. Bas,  Drs. G.J. van den Bosch, G.A. van Campen, G.H. van Dijkum, H.J.G. Frenken, C. Heuvel, 

G. Kaper, F. Keyzer, W. Koomen, H. Ledegang, A.W.Q. Mensink, H.W. Ridder, A.J. Romijn, G.H. van 
Roon, G.J. Tabeling, H.W. de Vos, W.T. v.d. Vuurst, H.G. Wijnants en E.W. Woutering. 

_______________________________________________________ 
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. Lambers - Strang, M. van der Meer - Vis, J.E.M. 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, J. de Longte, R. Meijers, L.J. Nietveld, C. Peeks, P. Raven, T. Rietkerk, J. Rozeboom, C.H. 
Smit, F. Smit, J.T.M. Tabeling, C.F. van Tol, J. van Tongeren, J.M. Valent, A. Verblauw, G.R.C. 
Verhalle, P.H. Verploegh. 

 
Op grond van hun verdiensten voor de vereniging ontvingen Jaap de Longte en Joop Rozeboom de 
zilveren speld. 

______________________________ 
2.5. Wisselbeker van verdienste 
 De wisselbeker van verdienste ging dit jaar naar Abel Bolhuis. Desgevraagd maakt hij foto’s van alle 

evenementen, toernooien, teams, etc.  
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_________________________________ 
3. VERGADERINGEN 
 

 Op 12 juni 2009 werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. 
 
 Het bestuur vergaderde het afgelopen verenigingsjaar elke veertien dagen op de woensdagavond. Ook 
afdelingsvoorzitters kunnen tijdens deze vergaderingen overleggen met het bestuur.  
 
Op 1 oktober 2009, 16 december en 31 maart 2010 heeft het bestuur overleg met de afdelingsvoorzitters 
gehouden. 

 
De door het bestuur ingestelde bouwcommissie vergadert elke veertien dagen op de woensdagavond. 

 
 Vertegenwoordigers van het bestuur woonden diverse vergaderingen en bijeenkomsten bij van bijv.: 
Sportfederatie, gemeente, zusterverenigingen, buitensportverenigingen, recepties, etc. Vooral in het 
kader van het tarieven- en subsidiestelsel wat de gemeente Den Helder gaat invoeren is overleg gevoerd 
met de Sportfederatie en zusterverenigingen die ook buiten- en/of binnensportaccommodaties in gebruik 
hebben. 

 
Ook werden door vertegenwoordigers van verschillende afdelingen vergaderingen bijgewoond van hun 
districten/rayons en nationale bonden. 
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____________________________ 
4. AFDELINGSVERSLAGEN 
________________________ 
4.1. Afdeling Badminton 

Samenstelling bestuur 
Voorzitter: J.T.M. Tabeling 
Secretaris: E. Rieuwers 
Competitieleider: A. Rozen 
Jeugdvertegenwoordiger: L.H. Meijers 
 
Aftredend en wederom herkiesbaar was voorzitter Hans Tabeling. Op de afdelingsjaarvergadering van 
4 juni 2009 werd hij voor een nieuwe periode van 4 jaar gekozen.  
 
Voor het competitiegebeuren hadden zich 5 seniorenteams, waaronder 1 herenteam en 3 jeugdteams 
ingeschreven. Ten opzichte van vorig seizoen betekende dit een 2-tal jeugdteams meer. Een 
kampioenschap was er voor het team van Wytske Schram, Melanie Hoornsman, Selma v/d Hoek, 
Ruud Roos, Robin Schoot en Hans Tabeling. Zeemacht-3 promoveerde met dit resultaat van de 
regionale vierde klasse naar de derde klasse. 
 
Voor de 33e keer werd het Junior Master toernooi verspeeld. De belangstelling viel wat tegen, maar 
desondanks kon de organisatie terugkijken op een zeer geslaagd toernooi. Het Ouder-Kindtoernooi 
kon na een absentie van twee jaar eindelijk weer eens doorgang vinden.  
In totaal 21 koppels beleefden een gezellige en sportieve dag. Voor de organisatie van de 
deeldiploma’s was er dit jaar voldoende niveau voorhanden, waardoor dit evenement eveneens kon 
plaatsvinden. De 16e ontmoeting met het Deense Brøndby Strand leverde net als vorig jaar een ruime 
nederlaag op. De thuisontmoeting werd met 8-26 verloren. Toch kijken alle deelnemers er weer met 
enorm veel plezier op terug.  
 
Tijdens de Vlootdagen hebben leden van de afdeling zich ingezet om na afloop de rommel op te 
ruimen. De voor deze werkzaamheden ontvangen vergoeding vormde een welkome bijdrage in de 
kosten van de jaarlijkse uitwisseling met de Denen.  
     
Een aantal leden van de jeugdcommissie zijn ook dit jaar weer met een kraam actief geweest bij de 
wijkmanifestatie Vrede en Vrijheid van 5 september. Het was jammer dat alleen onze afdeling daar 
vertegenwoordigd was. Samen met alle andere afdelingen kunnen we onze vereniging daar veel beter 
promoten. 
 
Wederom stelden wij de schooljeugd in de gelegenheid om nader kennis te maken met de 
badmintonsport. Niet alleen gebeurde dit via het JeugdSportProject, maar ook door middel van een 
zestal lessen in de maanden september en oktober voor leerlingen van groep 5 en 6 van een drietal 
basisscholen in De Schooten.  
 
De deelname aan de Grote Clubactie leverde een prima resultaat op. In totaal werden er door de 
afdeling 210 loten verkocht en dat zijn er bijna twee keer zoveel als het jaar ervoor. 
 
De redactie van de Lobdrop kwam dit jaar in handen van Astrid Rozen. De 34e jaargang van ons 
afdelingsblad leverde een viertal uitgaven op. De website van de vereniging onderging in de loop van 
oktober een gedaantewisseling. Voor onze afdeling betekende deze verandering dat er de komende 
maanden nog veel werk verricht moet worden om de badmintonsite weer een beter aanzien te geven.  
 
De training voor de seniorenteams was in handen van Ron Meijers. Voor de training en begeleiding 
van de jeugd op de dinsdag en de donderdag waren Lucas Meijers, Marcel Molenaar en Wytske 
Schram verantwoordelijk. 
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Na een ernstige ziekte van bijna 2 jaar moesten we eind maart op veel te jonge leeftijd afscheid nemen 
van Carol de Meijer. Als rolstoelbadmintonster heeft zij niet alleen de vereniging maar ook de 
badmintonsport op een bijzondere wijze gepromoot. Naast de vele titels die zij wist te behalen, 
waaronder die van 7-voudig wereldkampioen, kreeg zij in oktober tijdens de Dutch Open de gouden 
legpenning van de Nederlandse Badminton Bond overhandigd.  
 
Tenslotte wil ik mede namens de overige bestuursleden iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor 
de afdeling en ik hoop ook in het nieuwe seizoen weer op jullie te mogen rekenen. 
 

 
 Vz. afd. Badminton 

J.T.M. Tabeling 

_______________________ 
4.2. Afdeling Basketbal 

 
Seizoen 2009/2010 was een turbulent seizoen. Nieuwe competitie voor Heren 2, nieuwe spelers voor 
heren 1 en spelers die weg gingen. 
 
Ook hebben we last gehad van slechte publiciteit. Een speler van Zeemacht die K.O. geslagen wordt, 
waarop vervolgens de Telegraaf een sensatie stuk schrijft waarin Zeemacht negatief in het nieuws 
kwam. Wat ik hierop wil zeggen is: de speler van Zeemacht had hier geen schuld aan en heeft de 
strafzaak dan ook gewonnen. 
 
Het positieve nieuws is dat we een sponsor (Intersport Den Helder) hebben gevonden voor heren 1 en 
deze voor volgend jaar gewoon weer doorgaat. 
 
Heren 1: 
Gefeliciteerd mannen! We hebben een zwaar seizoen gehad en we hebben super gespeeld en in de 
tweede helft van het seizoen hebben we geen wedstrijd verloren! Dus zijn we sinds een lange tijd weer 
Kampioen geworden!!!! 
De heren gaan alleen niet promoveren. De competitie die hierna komt is wel eens waar qua naam 
hoger maar het niveau is niet beter plus dat er enkele randvoorwaarden zijn waar wij niet aan kunnen 
voldoen.  
 
Heren 2: 
Ondanks dat we hebben gezegd dat de heren niet zouden promoveren zijn ze als nog gepromoveerd. 
En dit is maar goed ook want ook heren 2 is dit jaar wederom kampioen geworden. Gefeliciteerd 
mannen grote klasse!!! Volgend jaar speelt heren 2 in de 3e klasse van het rayon. 
 
Tot slot wil ik nog even in gaan op de nieuwe baskets. In het vorige jaarverslag zei ik nog: nu maar 
hopen dat ze net zo goed zijn als de oude baskets!!!! Nou ik kan zeggen met 2 kampioenschappen in 
het eerste jaar dat ze prima voldoen. 
 
Wij wensen iedereen een alvast een plezierige vakantie en kom volgend seizoen eens kijken bij een 
spannende wedstrijd. 
 

 
 Vz. afd. Basketball 

R. Noorda 

_____________________ 
4.3. Afdeling Boksen 

 
2009/2010 was een zeer matig jaar voor Zeemacht Boksen wat betreft opkomst.  Er zijn een paar 
avonden met rond de 20 boksers geweest, maar in het algemeen lag het amper rond de 10 gemiddeld, 
en avonden met vier man zijn helaas geen uitzondering, wat veel tekort is. Gemiddeld zouden er toch 
15 boksers moeten zijn.  
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Een paar feiten: 
• Geen wedstrijdboksers het afgelopen seizoen (het seizoen2008/2009 drie) 
• Geen vrouwen momenteel die serieus boksen (twee overgestapt naar T.L.) 
• Geen allochtone boksers 
• Vrijwel geen 13/16 jeugd, terwijl die juist een basis voor club moet zijn  

Ik denk niet dat het qua ledental een afwijkend jaar was. Van invloed is in ieder geval de concurrentie 
van de boksschool van Tinus Lustig, die goed loopt. Ook is er minder aan promotie gedaan dan het 
jaar er voor. Positief is dat er een clubje van ongeveer zes kinderen tussen 9/11 jaar inmiddels is 
begonnen met boksen naar een trial period via het JeugdSportProject.  

 
Voor komend seizoen zal er: 

• Meer aan promotie/werving moeten worden gedaan 
• Meer moeten worden gecommuniceerd met de leden om hen betrokken te maken 
• Wellicht de training moeten worden aangepast: zwaarder/intensiever om zo meer ‘echte’ 

boksers aan te trekken    
• Meer overleg nodig tussen de trainers  

 
 
 Vz. Afd. Boksen 

C. Landvreugd 

_________________________________ 
4.4. Afdeling Elementair Zwemmen 

 
De zwemlessen zijn afgelopen jaar verzorgd door een groep van 25 tot 30 instructeurs te weten 
zwemonderwijzers, assistent-zwemonderwijzers, gediplomeerd A-zwemleiders, CIOS-cursisten, 
PABO-cursisten en binnen de vereniging opgeleidde zweminstructeurs. 
Elke 2 à 3 maanden worden er bijscholingslessen gegeven aan de instructeurs. De lessen bestaan 
onder andere uit: uitvoeren van de zwemslagen en de hulp hierbij aan de leerlingen, omgaan met 
kinderen, reanimatie o.l.v. de Hartstichting, veiligheid in en rond het zwembad. 
In de afgelopen periode is er driemaal gezwommen voor de diverse diploma’s. De resultaten hiervan 
zijn: 
A-diploma   132 
B-diploma   107 
C-diploma     62 
De heer Wijnants beheert op mijn verzoek de wachtlijst en regelt de aanname van nieuwe leerlingen. 
Als voorzitter van de afdeling elementair zwemmen ben ik met recht trots op onze instructeurs. Zij 
hebben afgelopen jaar weer kans gezien de lessen + resultaten op een behoorlijk hoog niveau te 
houden. 
Er is overleg gaande met de RSVA (Recreatie Sportvereniging Alkmaar) afdeling De Watervrienden 
voor deelname aan de opleiding Lesgever Zwem ABC, die bij hun wordt gegeven. 
 

 
 Vz. afd. Elementair Zwemmen 

W.J. de Boer-de Weerdt 

____________________________ 
4.5. Afdeling Handboogsport 

 
Het bestuur van deze afdeling bestaat uit; 
Voorzitter Sander Hogervorst  
Secretaris en wedstrijdsecr. outdoor  Fred Smit 
Wedstrijdsecr. Indoor  Wilma van Steenis 
Materiaalcommissarissen Theo van der Woude en Andries Zonderland 
Jeugdbegeleiding Martin Cornielje 
Commissaris Algemeen Gert-Jan van der Ploeg 
Commissaris Algemeen Jan Feskens 
Voor de training stond nog steeds Ton van Yperen garant maar hij vertrekt met ingang van het 
volgende verenigingsjaar.  
Volgens de telling van april 2010 is het ledenbestand ten opzichte van maart 2009 met 4 toegenomen 
van 55 naar 59 leden en bestaat uit; 
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Categorie/Sekse M V TOT 
Senioren           
> 19 jr. 

35 11 46 

Junioren        
13 – 18 jr. 

  9   2 11 

Aspiranten        
< 13 jr. 

  2   0   2 

TOTAAL 46 13  59 
  
De afdeling Handboogsport bestaat nu reeds 39 jaar. Door de sport positief onder de aandacht te 
hebben gebracht is het aantal leden gestegen tot de genoemde 59 leden. Doordat de sport van jong tot 
oud beoefend kan worden is het bij uitstek een familie sport. Ons jongste lid is 11 jaar en de oudste is 
77 jaar. De afdeling heeft nog geen leden met een lichamelijke 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, Engeland, Duitsland etc. Op onze eigen jaarlijkse grote 3D wedstrijd in juni, welke op 
MK Erfprins wordt geschoten was wederom een groot succes. Binnen 3 weken moesten we al nee 
verkopen want we zaten al volgeboekt met ruim 216 deelnemers met een wachtlijst van 60 
liefhebbers.  
Het materiaal voor deze wedstrijd is in goede conditie. Dit jaar zijn er wederom een aantal nieuwe 3D 
doelen aangeschaft en vervangen.   
De binnenaccommodatie in de van den Boschhal is na de “tijdelijke” inkorting eind 209 weer in zijn 
oorspronkelijke lengte teruggebracht. Tevens is de achterwand voorzien van verticaal geplaatste 
stramietstroken welke een veel langere levensduur hebben dan de polyethyleen doelen en ook nog 
goedkoper is.  
Onze dank gaat ook dit jaar weer uit naar de Technische dienst die ons tijdens het opbouwen van onze 
nieuwe achterwand en ook daarbuiten met raad en daad hebben bijgestaan, zo ook de 
sportcommissaris die ons gevraagd en ongevraagd de nodige steun verleent en de 
kantinebeheerder/personeel die ons tijdens de evenementen en werkzaamheden in de sporthal voorziet 
van consumpties in welke vorm dan ook. Ook danken wij het bestuur en de “vrijwilligers” die op de 
achtergrond enorm veel werk verzetten. 
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. 
 

 
 Secr. afd. Handboogsport 

F. Smit 

__________________________________ 
4.6. Afdeling Judo / Jiujitsu / Karate 

 
Judo 
De afdeling judo heeft dit jaar aan een tweetal competities meegedaan, de West Friese- en de West 
Friese jeugdcompetitie. De deelname aan de West Friese competitie voor de senioren hebben we als 
afdeling voortijdig moeten beëindigen. Dit in verband met een teruglopend animo voor deze 
competitie. Het was tegen het einde van het seizoen niet meer mogelijk om een compleet team op de 
been te brengen.  
In de West Friese jeugdcompetitie heeft de jeugd van de afdeling judo een 6e plek weten te behalen.  
 
Binnen de afdeling judo heeft Daniel Marges zijn functie als voorzitter en hoofdtrainer per 1 april 
2010 neergelegd. De functie van hoofdtrainer is overgenomen door R. IJzendoorn en op de 
ledenvergadering van 22 april 2010 is W. Gatowinas door de leden gekozen als voorzitter. Gatowinas 
fungeerde als interim voorzitter. Om het gat op te vullen wat viel door het vertrek van D. Marges is 
Cees van Delft aangetrokken als trainer.  
 
Op zondag 30 mei 2010 zal het jaarlijks terugkerende Brugtoernooi worden georganiseerd. Hier 
judoën 350 judoka’s van 6 tot en met 18 jaar op 6 matten. Voor dit toernooi maakt de afdeling gebruik 
van 25 vrijwilligers die uit de eigen afdeling komen. 
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Jiujitsu 
Het aantal leden van de afdeling jiujitsu is dit jaar nagenoeg gelijk gebleven. Sinds oktober heeft er 
een trainerswissel plaatsgevonden bij de afdeling. De functie van Peter de Grauw is overgenomen 
door Wabe Westerbeek, leraar A en B Jiujitsu. Dit seizoen zijn er in totaal 5 jitsuka’s gegradueerd 
naar een hogere Kyu graad.  
 
Door jiujitsu wordt op zaterdag 29 mei 2010 een stage georganiseerd. Deze stage zal gegeven worden 
door drie prominente jiujitsu trainers uit het land met een hoge Kyu graad. De afdeling hoopt op 70 
deelnemers uit het hele land. 
 
Karate 
De afdeling karate heeft dit jaar 5 leden die met goed gevolg een dan examen hebben afgelegd. Drie 
karateka’s hebben hun 1e dan gehaald, 2 hun 2e dan en de trainer Henk van der Salm heeft zijn 5e dan 
gehaald. Het doel voor het komende jaar van de afdeling is om meer jeugdleden aan te trekken en een 
aparte jeugdles te realiseren.  
 

 
 Vz. afd. Judo/Jiujitsu/Karate 

W. Gatowinas 

______________________________________ 
4.7. Afdeling Niet Actieve Sporters (NAS) 

 
De diverse ”onderafdelingen” van de NAS zien er als volgt uit: 
 
BILJARTEN 
De groep die zich hiermee bezig houdt speelt iedere donderdagavond hun onderlinge competitie. Dit 
is buiten libre ook het bandstoten. Er zijn op dit moment 10 spelers bij het biljarten, maar er kunnen 
nog nieuwe leden ingeschreven worden. Ook wordt er nog wel eens gebiljart door enkelingen op de 
dinsdagavond na het sjoelen. 
 
DARTERS 
De darters, die het volgende hebben genoteerd. De groep bestaat uit acht darters die hun 
thuiswedstrijden spelen in de sporthal De Brug op de donderdagavond. In één seizoen worden er zo’n 
dertien tot veertien thuiswedstrijden gespeeld en de overige worden in de Helderse Darts Competitie 
(HDC) verspeeld in diverse gelegenheden, zoals: De Galerij, Plein 10, Coocobar en Pimpandoer. Deze 
wedstrijden starten op het tijdstip van 20.00 uur en zijn gemiddeld rond de klok van half elf afgelopen, 
waarna er nog even wordt nagezeten. In onze sporthal hebben we drie Dartsbanen, waarbij sporthal 
De Brug een eigen dartsbord heeft gesponsord waar wij uiteraard bijzonder blij mee zijn. Hierdoor 
kunnen we een eigen toernooi organiseren welke op 24 april zijn beslag heeft gehad en we hopen dat 
er ook buitenstaanders komen kijken dan wel een pijltje hebben mee gegooid. De aanvang is 20.00 uur 
doch aanwezig in De Brug uiterlijk om 19.30 uur, om de inschrijving en de kosten van vijf euro te 
voldoen. Wanneer U meer wilt weten over het dartsspel dan wel lid wil worden van de Dartsclub, 
want we hebben echt nog wel een aantal leden nodig, kunt U zich vervoegen op het kantoor in onze 
sporthal. 
We hebben ook dit seizoen weer gezond, leuk en zeer plezierig periode gehad en we hopen het 
volgende seizoen op dezelfde wijze te kunnen gaan spelen en misschien met een aantal nieuwe leden 
er bij. 
Getekend door de captains Sandra en Mark 
 
BEWEGEN VOOR OUDEREN 
Deze activiteit die elke woensdagochtend in de sporthal onder zeer deskundige begeleiding wordt 
uitgevoerd in de periode van negen tot elf uur is bijzonder in trek, ondanks dat er soms wel eens te 
weinig leden aanwezig zijn vanwege ziekte. De deskundige leiding geeft aan deze leden een plezierig 
uurtje waarbij de ledenmaten worden gestrekt en op een uiterst deskundige wijze wordt omgegaan met 
de mensen. Het plezier straalt er af. Hebt U hierin interesse, kom langs kijk en vergelijk, waarbij U 
uiteraard via het kantoor zich kan opgeven als lid van deze gymclub. 
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SJOELEN 
Deze club bestaat thans uit vijftien personen. Zij zijn elke dinsdagavond aanwezig in de periode van 
begin september tot en met eind mei op de dinsdagavond. De aanvang is om acht uur ’s avonds en 
meestal zijn ze aanwezig rond de klok van half acht, kwart voor acht om even de laatste nieuwtjes uit 
te delen en een bakkie te doen. Ook hier ziet men dat men er plezier in heeft ondanks dat er vaak even 
een extra schijf wordt gebruikt. Ook bij deze club kunnen er nog een aantal leden bij want er zijn zes 
of zeven sjoelbakken in totaal en er kunnen dus maximaal één en twintig personen deelnemen. U kunt 
zich opgeven via het kantoor en informatie inwinnen via de voorzitter van deze afdeling. 
 
VROUWENKOOR  
Het afgelopen seizoen is heel goed verlopen. Het ledenaantal is nog stijgend en er zal weer een 
wachtlijst ingesteld gaan worden omdat we op ons maximum van 35 leden aangekomen zijn.  
Naast de vaste optredens op de dag van de muziek en zomerdromen zijn we dit jaar te gast geweest bij 
verpleeghuis de Koogh, korendag in Wienerhof, tijdens de opening van de jachthaven, een optreden 
voor de Zonnebloem en tijdens een kerstdiner in Hotel Den Helder. De laatste twee optredens waren 
vooral in Kerstsfeer met natuurlijk onze kerstrepertoire.  
De vaste festiviteiten de Sing In, BBQ en uitje waren ook dit jaar weer een succes. De feestcommissie 
had erg haar best gedaan en het is altijd weer spannend wat het de volgende keer weer gaat worden. 
Deze keer was de BBQ bij de afdeling tennis.  
Ook voor het komend seizoen zijn er weer een aantal optredens gepland. Hier genieten we altijd van 
omdat we dan kunnen laten horen waar we al die tijd voor oefenen. Het repertoire vernieuwt zich nog 
steeds en er worden door onze leden vaak liedje ingebracht. Niet altijd kan dat gehonoreerd worden 
omdat er, of geen muziek bij te vinden is, of het niet geschikt is voor een vrouwenkoor. De muziek 
commissie doet haar best om toch zoveel mogelijk de muziek te vinden die bij het liedje hoort. 
Verder zijn onze rommelvrouwtjes weer druk in de weer geweest op de rommelmarkten en hebben 
een leuk geldbedrag bij elkaar gerommeld. Helaas is dit onderdeel (tijdelijk) gestopt omdat we geen 
opslagruimte meer hebben voor de goederen.  
Ook hebben we onze jaarlijkse vergadering gehouden waarbij geen echte bijzonderheden naar voren 
zijn gekomen.  
Ons koor bestaat nu uit 35 leden plus de dirigent (die ook lid is), onze vaste geluidsman en zijn twee 
assistenten. 
Een van onze leden beheert de website en die is ook gelinkt aan de website van Zeemacht.  
Elly Rietkerk 
 

 
 Vz. afd. Niet Actieve Sporters 

W.T. v.d. Vuurst 

_______________________ 
4.8. Afdeling Schermen 

 
Seizoen 2009/2010 is voor de afdeling schermen een periode geweest met plus- en minpunten. 
Plussen waren er op sportief gebied, waarover straks meer, minpunten zijn het teruglopende aantal 
leden en de geringe toestroom van nieuwe leden. Waren het vorig seizoen voornamelijk leden die hun 
lidmaatschap opzegden omdat ze in een andere stad gingen studeren, dit seizoen zijn het vooral 
middelbare scholieren. Hun reden: doen het al een aantal jaren op recreatief nivo, doen niet mee aan 
wedstrijden en zien daarom geen uitdagingen meer. Dan krijg je ook het sneeuwbaleffect: “als Pietje 
er mee stopt dan stop ik ook”. We hebben daarom sinds 2 maanden het trainingschema aangepast: de 
jeugd v.a. 12 jaar schermt nu samen met de senioren. Voordelen: de groep is zo weer groot genoeg om 
lekker te kunnen sparren en de senioren hebben een stimulerende invloed op de jeugd.  
En nu de pluspunten. Onze vereniging is inmiddels een bekende naam in de schermwereld, 
voornamelijk dank zij de prestaties van onze “ace” Zoa de Wijn. Zoa, verkozen tot “sporttalent 2010” 
van de Gemeente Anna Paulowna, heeft ook dit jaar weer vele successen geboekt. Zo werd hij 2e op 
het N.K. bij de junioren, een leeftijdsklasse waar hij eigenlijk pas over 3 jaar in thuis hoort. Ook op 
(nationale) seniorentoernooien maakte de pas 14 jarige Zoa veel indruk en staat hij op de nationale 
ranglijst inmiddels op de 26e plaats. Maar met 14 jaar ben je pas 1e jaars Cadet en in die klasse heeft 
Zoa deelgenomen aan diverse internationale toernooien.  Zijn beste resultaten: 1e in Sankt Augustin, 
Bocholt en Oegstgeest; 2e in Chaudfontaine , Purmerend en Brussel; 3e in Dinant.  
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Maar gelukkig hoeft Zoa niet als enige de naam van Zeemacht hoog te houden. De 14 jarige Erik 
Jongejans werd op het N.K. 16e bij de cadetten, en heeft op seniorentoernooien zo goed weten te 
presteren dat hij inmiddels op de 50e plaats staat van de nationale seniorenranglijst. De 11 jarige Day 
de Wijn (zus van) werd als benjamin 2e op het N.K. en ook in Purmerend en in Arnhem werd ze 2e. 
Haar eerste toernooizege boekte ze in maart van dit jaar in Oegstgeest. Jasper Jongejans werd bij de 
benjamins/degen 6e op het NK en Ilano Hellig werd daar, ook als benjamin maar op floret keurig 11e 
in een sterk veld. Ilano neemt, samen met Kimberley Meulenkamp en Jasper Jongejans ook deel aan 
de Regiowedstrijden welke in Alkmaar, Haarlem en Amsterdam worden gehouden en waar ze 
regelmatig in de prijzen vallen. Al met al sportief gezien weer een uitermate succesvol seizoen.  
Voor het volgend seizoen zijn Erik en Zoa door de KNAS geselecteerd (samen met nog 4 cadetten 
van andere verenigingen) om deel te nemen aan de Europese cadetten WK-kwalificatietoernooien. Dit 
betreft een 8-tal toernooien, welke door geheel Europa plaats vinden (o.m. in Zweden, Duitsland, 
Italie en Turkije) Aan zo’n toernooi doen tussen de drie en de vijfhonderd schermers mee en onze 
jongens moeten minimaal aan 5 toernooien deelnemen en daar hoog eindigen (minimaal steeds de 
laatste 64)om te worden uitgezonden naar het WK2011 in Azerbeidzjan. Alle kosten voor transport, 
onderdak en begeleiding moeten door de schermers zelf worden betaald, we zijn daarom op zoek naar 
sponsors. 
Veel van onze aandacht zal volgend jaar uitgaan naar onze (jeugdige) recreatieve schermers. Door 
laagdrempelige wedstrijden te organiseren denken we ook voor de recreatieve schermers voldoende 
uitdagingen te creëren zodat ook zij het schermen leuk blijven vinden. 
 

 
 Vz. afd. Schermen 

J.J. Jongejans 

_____________________ 
4.9. 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 begin van het seizoen 2009 was gelukkig beter als het jaar ervoor. Ons prieel was helemaal klaar 
en ook de overkapping. De balback is bij het terras getrokken zodat er een groot terras is ontstaan. Er 
is hard gewerkt door de diverse vrijwilligers.  
Het weer was ons op het openingstoernooi gunstig gezind en de inschrijving was bevredigend.  
Helaas was er geen belangstelling voor het vroege vogels toernooi en dit onderdeel zal dan ook 
geschrapt worden.  
Wat wel een succes was, waren de clubkampioenschappen. Deze werden in een toernooi vorm van 
een dag gespeeld en de spelers (voor de dubbels) werden door de toernooileider aan elkaar gekoppeld. 
Dit lijkt aan te slaan en zal ook in dit seizoen op deze manier georganiseerd worden.  
De competitie verliep prima (op een enkel incident na) en we hadden als kampioen de dames 
woensdag. Zij zullen dit jaar in de hoofdklasse spelen en wij wensen ze veel succes. 
Het is gebleken dat er geen tot weinig belangstelling meer is voor de racketavond op woensdag en 
deze is afgeschaft. De zondag zal nog wel blijven bestaan (behalve tijdens de competitie periode) 
maar ook dit zal aan het eind van het seizoen geëvalueerd worden.  
Het open toernooi was wederom een succes. Bij het veteranen toernooi was de opkomst wat minder en 
misschien moeten we daar een beetje meer gaan lobbyen. Wel is een compliment voor beide 
toernooicommissies op zijn plaats.  
 
Er is dit jaar voor het eerst een invitatie toernooi georganiseerd voor vrouwen. De belangstelling was 
redelijk goed en ook het weer liet zich van de goede kant zien. De regen kwam pas helemaal aan het 
eind.  
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Verder is er de afgelopen winter weer een interne mannencompetitie gespeeld, maar door de barre 
weersomstandigheden is deze niet uitgespeeld. 
Voor wat betreft het bestuur waren er geen wisselingen en deze worden ook voor het komend seizoen 
niet verwacht.  
Het ledenaantal is iets gedaald en staat nu op 128.  
 

 
 Vz. afd. Tennis 

E.G. Rietkerk 

_________________________ 
4.10. Afdeling Veldvoetbal 

 
ZEEMACHT ZATERDAG 1 
De eerste competitie wedstrijd ging eindelijk beginnen. Na een reeks knappe oefenwedstrijden tegen 
sterke tegenstanders waarin gewoon goed gevoetbald werd, stond deze zaterdag (eerste wedstrijd van 
de competitie) Alkmaarsche Boys op het programma en won deze met 2 - 0 mooi begin met leuk 
voetbal. 
De laatste wedstrijd van de eerste periode stond op het programma, en de tegenstander was Alcmaria 
Victrix. De wedstrijd tegen de Alkmaarders zijn over het algemeen leuke sportieve wedstrijden met 
meestal veel doelpunten. Vooraf waren de sailors maar met een ding bezig en dat was de periode 
pakken en dus winnen. En dat deden ze, met 3 – 1. Zeemacht was periodekampioen, YES.! 
De strenge vorst was eindelijk verdwenen uit sportpark de Schooten en dus kon er weer eens 
gevoetbald worden. Deze week stond Hollandia op het programma en werd er gewonnen met 3-1. 
AFC en Opperdoes waren beide afgelast en het verschil loopt nu toch aardig op in het voordeel van de 
sailors. Ik zou zeggen hou dit vast.........SAILORS!!!!!! 
Maandag 2e paasdag stond hij dan op de rol, de topper tegen Opperdoes. Kon Zeemacht nog in de 
race blijven voor het kampioenschap? “Ongelijke topper tegen Opperdoes” Deze krantenkop zegt 
genoeg, 3 - 0 verloren. Zeemacht miste 6/7 basisspelers en kon tegen Opperdoes geen vuist maken. 
Aankomende zaterdag is Vrone de tegenstander, als er gewonnen wordt en Alkmaarse Boys verliest 
van SVAP (wat ik wel verwacht) dan is promotie een feit!! Hoe dan ook als er gewonnen wordt is er 
dus een groot feest in de kantine met muziek, drank en nog heel veel meer…….SAILORS GO 
WILD............Zeemacht zal volgend seizoen dus een klasse hoger gaan spelen, heel knap gedaan. 
 
ZEEMACHT HEET WELKOM ….. ZATERDAG 2 !! 
Geheel nieuw dit seizoen een 2e zaterdag elftal. Thuis spelend voor hun eerste wedstrijd kon je zien 
dat er hele goede spelers bij zaten, maar dat het elftal nog niet op elkaar was ingespeeld. De eerste 3 
punten werden behaald in de 2e spelronde, 1-0 werd er gewonnen. Daarna duurde het echter tot de 5e 
speelronde tot de volgende punt 2 – 2 konden worden bijgeschreven.  
Na een koude lange winterstop was er het een en ander veranderd bij het elftal, nieuwe trainer en het 
leek wel of ze stiekem hadden doorgeoefend in de winterstop. Zeemacht ging en bleef winnen, met 
leuk en strijdlustig voetbal, soms iets te strijdlustig. Dit is wel jammer hierdoor gingen er ook 
wedstrijden verloren die ze anders hadden kunnen winnen gezien het veldoverwicht dat ze vaak 
hadden. Ook zat het Zeemacht niet mee: 
Maandag 2e paasdag traden ze weer aan de heren van het 2e om ook uit tegen Opperdoes, de nr 1 van 
dat moment te spelen. Zeemacht speelde leuk en aardig voetbal. Niettemin gingen ze de rust in met de 
stand 0 – 0. In de 2e helft was Zeemacht sterker en kwam zelfs met 1 - 0 voor. Helaas werd het ook 1 - 
1 en zelfs in de 103e min verloren ze door een strafschop met 2 - 1 (ook scheidsrechters laten je dus 
verliezen). 
Niet te min mogen ze terug kijken op een leuke eerste seizoen waarin ze in de middenmoot staan. 
Belooft veel voor het volgende seizoen. Als ze zo blijven spelen zoals ze nu doen komen ze hoger in 
de top te staan. 
Zeemacht 2; netjes gedaan jongens. 
 
ZEEMACHT ZONDAG 2 
Zeemacht 2 op zondag kreeg geloof in hun voetbal en gingen van de 8e klasse naar de 7e klasse. Ook 
gingen we meedoen aan de beker. Hahaha, of dat we echt zo goed waren. Nee, we zagen het meer als 
een training en dat hebben we geweten ook. We verloren alle wedstrijden, maar ja het was een 
training voor ons. 

http://zeemacht.web-log.nl/mijn_weblog/2010/04/ongelijke-toppe.html�
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Onze eerste competitie wedstrijd met een bijna nieuw team, als ik het goed heb 10 nieuwe spelers 
waarvan er vandaag 7 meededen. Wij traden om 12.30 uur aan bij onze sporthal de Brug voor vertrek 
richting Schagen. We mochten spelen op kunstgras en dat merkten we ook 6 - 3 verloren. 2e wedstrijd 
ook verloren, onze eerste drie punten werden behaald thuis tegen flevo 5 – 4. We wonnen en het 
mooie was, we kwamen die dag terug van een 3 - 0 achterstand. 
Ons toernooi op zondag hebben we, wat later dan normaal, voor de 4e keer georganiseerd. Het weer 
was redelijk die dag dus leuk voetbalweer. De deelnemers waren JVC, ZEEMACHT 2 & 3 en FC 
DEN HELDER. JVC heeft de strijd om de beker die dag gewonnen en mag de volgende keer 
terugkomen om hem te verdedigen. 
Tijdens deze winter waarin veel wedstrijden niet doorgaan wordt er bij Zeemacht gewoon gevoetbald 
als het niet door de KNVB is afgelast. Zeemacht begon heel sterk aan de wedstrijd en met goed en 
mooi combinatievoetbal werd het doel van JVC geregeld gevonden, maar de afwerking wilde vaak net 
niet lukken. We wonnen wel met 3 -1. 
We staan nu op de 6e plek, niet slecht voor een nieuw elftal en een klasse hoger. Netjes gedaan 
jongens. 
 
ZEEMACHT ZONDAG 3 
Hier was dan ook het nieuwe 3e elftal op zondag bestaande uit veel jongens van het oude W.G.W. Zij 
begonnen hun seizoen spelend in de 8e klasse. Een nieuwe club en nieuwe spelers die aan elkaar 
moesten wennen en aan Zeemacht. Een moeizaam begin van het seizoen. 
Zo gingen de eerste 4 wedstrijden verloren en haalden zij pas in de 5e wedstrijd hun eerste punt. Maar 
ze gingen wel steeds beter en beter spelen. Ook deden ze in oktober mee aan het toernooi en konden 
zo wennen aan het ZEEMACHT gevoel. Ze werden laatste maar hadden wel een leuke dag gehad. 
Na de winterstop lijkt het 3e elftal niet meer te stoppen en winnen ze bijna alles met nog steeds leuk 
en aardig spel. Ze staan op dit moment 5e en zullen volgend seizoen ook hoger meespelen in de lijst. 
 
Zeemacht Veldvoetbal wat een paar jaar terug nog maar 25 leden had, is nu aardig op de weg terug, 
met op dit moment bijna 100 leden. Hiervoor willen wij alle vrijwilligers, scheidsrechters, 
barpersoneel, trainers, vlaggers, sponsors en iedereen die een steentje heeft bijgedragen bedanken. 
Ook een extra bedankje voor het bestuur die in de afdeling veldvoetbal zijn blijven geloven. 
BEDANKT ALLEMAAL. 
 

 
 Vz. afd. Veldvoetbal 

A. de Putter 

_______________________ 
4.11. Afdeling Volleybal 

 
Vol goede moed is de competitie aangevangen met 2 teams van Zeemacht. Het eerste team in de 
tweede klasse en het tweede team in de derde klasse. Het eerste team heeft zich gehandhaafd in haar 
klasse en is geëindigd op een 8e plaats. Het tweede team heeft te kampen met gebrek aan spelers en is 
een aantal keren naar een wedstrijd afgereisd met 5 spelers. Het team is geëindigd op een 11e plaats 
van totaal 12 teams. Het komende seizoen heeft dit team dringend versterking nodig anders speelt 
Zeemacht misschien weer met 1 competitieteam.  
In de recreatie spelen 2 herenteams, het eerste team in de B-klasse en het tweede in de A-klasse. Beide 
teams zijn geëindigd in de middenmoot. 
 

 
 Vz. afd. Volleybal 

R. Meijering 

________________________________ 
4.12. Afdeling Wedstrijdzwemmen 

 
2009-2010 kan voor de afdeling wedstrijdzwemmen van MSV Zeemacht beschouwd worden als een 
succesvol jaar. 
Onze zwemmers zwommen wederom in de C-competitie. Het ontbreken van een aantal 
leeftijdcategorieën was dit jaar ook weer een probleem voor het invullen van alle afstanden. Als na 
veel gepuzzel alles op papier stond werden we geteisterd door zwemmers die moesten afmelden in 
verband met ziekte en andere omstandigheden met als gevolg dat we dan niet het gewenste resultaat 
haalden.  
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Na vier rondes is dan ook gebleken dat we een promotie/degradatie wedstrijd moeten zwemmen. 
Hiervoor moet er aangesloten worden bij teams die in de D1 zwemmen. Dit is geen eenvoudige 
opgave omdat er binnen onze kring weinig tot geen teams hierin zwemmen.  
Ook tijdens de Speedo wedstrijden werden vele successen gehaald. 
Deze groep zwemmers kunnen naast de 5 wedstrijden die zij zwemmen zich plaatsen voor de Kring 
Speedofinale. 
De wedstrijdploeg van MSV Zeemacht was dit jaar ook te vinden op de vele limietwedstrijden en 
toernooien. Een kleine groep zwemmers nam deel aan de Nederlandse Kampioenschappen. 
Sverre Eschweiler nam deel aan de Nederlandse kampioenschappen lange baan in Eindhoven en werd 
daar op de 50 en de 100 meter rugslag tweede. Op de korte baan in Amsterdam en werd daar 
Nederlands Kampioen op 50 en de 100 meter rugslag.Tevens maakt hij een grote kans om dit jaar deel 
te nemen aan het EJK welke gehouden wordt in Finland.  
Ook Suzanne Mosch was aanwezig op de Nederlandse kampioenschappen lange baan in Eindhoven 
alwaar zij haar tijden wist te verbeteren op een 50 meter baan.  
Tijdens de Nederlandse Kampioenschappen Sprint in Alkmaar waren er maar liefst 5 zwemmers 
aanwezig. Sverre was de enige jongen die zich hiervoor had geplaats en Tessa en Suzanne Mosch 
wisten ook te plaatsen voor individuele afstanden.  
Samen met Marije de Winter en Evelien Jurriansen vormden zij de estafetteploeg 4 x 50 meter 
vrijeslag.  
Te prijzen zijn de trainers die elke keer weer naast hun werk en studie tijd weten vrij te maken om de 
zwemmers training te geven. De heer van Roon, de nestor van de trainers, moest afgelopen jaar 
geopereerd worden waardoor hij een aantal maanden geen trainingen meer kon geven. Na terugkeer in 
september heeft hij ook een aantal trainingsuren ingeleverd. Maar de flexibiliteit bij de trainers is 
geweldig zodat elke zwemmer zijn training kreeg. 
En dan natuurlijk niet te vergeten de grote groep 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.  
Ook het afgelopen jaar is weer gebleken hoe hard wij deze groep vrijwilligers nodig hebben. 
 
 

 Vz. afd. wedstrijdzwemmen 
R. Bakker-Jonkman 

_________________________ 
4.13. Afdeling Zaalvoetbal 

 
Algemeen 
Bestuurlijk kunnen we van het afgelopen seizoen dat we een kleine crisis hebben gehad. Het bestuur 
bestond aan het begin van dit seizoen nog slechts uit 3 personen: Kees Zits (Vz), Piet Raven (Wed.secr, 
HZVO Heren) en Wilma van Loon (Dames). 
Daarbij werd als altijd nauw samen gewerkt met Arjan de Klerk (trainer/coach heren 1), Patrick 
Vogelzang (jeugdcoördinator) en Ed Asselman (secretariaat). 
Arjan viel echter weg vanwege serieuze hartproblemen. In de persoon van Dick van Stralen werd een 
oplossing gevonden voor de functie van trainer/coach. Vervolgens bedankte Kees Zits in november als 
voorzitter. Hem werd verweten dat hij weinig tot geen oog voor de jeugd had, iets wat niet helemaal 
terecht was daar we een jeugdcoördinator hadden en Kees, mede door het tijdelijk wegvallen van 
Arjan, het druk genoeg had met de selectie.  
Gelukkig was hij bereid om aan te blijven als bestuurslid technische zaken. Robert Klein en Diana 
Rozeboom kwamen het bestuur versterken respectievelijk als bestuurslid jeugd en algemeen 
bestuurslid. In de persoon van Joop Rozeboom werd een voorzitter a.i. gevonden. Inmiddels is in de 
persoon van Jan Waard een nieuwe voorzitter gevonden, die inmiddels officieel verkozen is. 
 
In tegenstelling tot de aanvankelijke plannen startte Zeemacht dit seizoen weer met 8 herenteams, 
waarvan 2 teams in de KNVB en 6 in de HZVO. 4 damesteams waarvan 1 in de KNVB en 3 in de 
HZVO en slechts 2 jeugdteams een A en een C juniorenteam, waarvan we helaas al snel genoodzaakt 
waren het A team terug te trekken. 
 
Hieronder een kort overzicht van de prestaties van deze teams. 
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KNVB teams (Heren) 
Ons vlaggenschip kende een prima start. Rond de maanden november, december ging het even wat 
minder. Dit valt terug te voeren op de hartproblemen cq. vrij ingrijpende operaties van de gebroeders 
Arjan en Harald de Klerk, wat mentaal een beetje door werkte in de hoofden van de mannen. 
Gelukkig maken zowel Arjan als Harald het inmiddels weer prima. Tijdens Arjan’s afwezigheid werd 
de functie van trainer/coach op prima wijze waar genomen door Dick van Stralen. Heren 1 herstelde 
zich uitstekend van zijn dip en presteerde na de winterstop dus danig dat op 9 april het kampioenschap 
en promotie naar de Eredivisie gevierd kon worden. 
Heren 2 kende een zeer grillig seizoen. Mede door blessures en schorsingen moest regelmatig een 
beroep gedaan worden op spelers uit Heren 3 en 4. Degradatie was zelfs even dreigend. Mede door 
een uitstekende laatste periode hebben de heren zich uiteindelijk nog weten te plaatsen voor de 
nacompetitie om promotie. Hierin werden echter geen resultaten geboekt. 
 
HZVO teams (Heren) 
Heren 3 deed lang mee om de prijzen, kende rond januari een mindere periode en finisht 
waarschijnlijk (met nog 2 wedstrijden te gaan) op een 3e plaats. 
Heren 4 kende een moeilijk seizoen. Veel blessureleed was er de oorzaak van dat er regelmatig 
spelers van Heren 5 en 6 moesten opdraven. Zij zijn uiteindelijk in de onderste helft van de 
middenmoot geëindigd. 
Heren 5 bleef ook de nodige problemen niet bespaard. Ook hier waren blessureleed, varende 
plaatsingen en werk buiten de stad er de oorzaak van dat zij in de onderste regionen eindigden. 
Heren 6  een team van doorgewinterde veteranen, kende ook de nodige personele problemen. Vaak 
moest een beroep gedaan worden op spelers uit Heren 7. Niettemin eindigen zij vrijwel zeker op een 
solide middenmoot plek. 
Heren 7 presteerde zeer grillig. Dit jonge en zeker talentvolle team wisselde zeer goed wedstrijden af 
met zeer slechte. Zij kenden bovendien het hele seizoen een keepersprobleem, mede daardoor en ook 
de nodige personele problemen (oorzaak ploegendiensten) gaan zij vrijwel zeker eindigen in de 
onderste regionen. 
Heren 8, ons voormalige zaterdagteam, maakte zijn debuut in de laagste klasse van de doordeweekse 
competitie. Ook dit team kende het nodige blessureleed en wat aanpassingsproblemen, maar gaat 
waarschijnlijk op een redelijke middenmoot plaats eindigen. 
 
KNVB/HZVO teams (Dames) 
De dames beginnen zo langzamerhand het paradepaardje van de afdeling te worden. 
 
Dames 1 werd, onder de bezielende leiding van Don Leo vd Voort, met zeer solide spel kampioen van 
de 1e klasse KNVB en mag het volgend seizoen een treetje hoger gaan proberen. 
Dames 2 presteerde grillig. Goede wedstrijden werden afgewisseld met slechte. De ploeg gaat 
waarschijnlijk op de 3e plek eindigen. Wel plaatsten zij zich, ten koste van een dapper strijdend 
Dames 4, voor de bekerfinale die op 21 mei in onze Sporthal de Brug gespeeld wordt. 
Dames 3 kende een prima seizoen. De meiden deden tot het laatst mee om de prijzen, maar eindigden 
uiteindelijk op een fraaie 3e plek, 1 treetje hoger dan vorig seizoen. 
Dames 4 onze jonkies, hebben zich dit seizoen ook uitstekend geweerd. In de competitie gaan zij zo 
goed als zeker als 2e eindigen. In de beker reikten zij zelfs (ten koste van Dames 3) tot de halve finale. 
Daarin werden zij, zeer eervol, uitgeschakeld door Dames 2. 
 
Jeugd 
Helaas moeten we zeggen dat het met de jeugd afgelopen seizoen desastreus is gegaan. We gingen 
terug van 4 naar 2 jeugdteams. Verloren door personele en vervoersproblemen ook al heel snel het A-
junioren team.  
Ook de C-junioren kenden de nodige personele- en vervoersproblemen. Uw bestuur moet hier ook het 
boetekleed aantrekken, want dit team werd een beetje aan zijn lot overgelaten. Na een bespreking met 
beide jeugdleiders en bestuursleden Raven en Klein, werd de lucht enigszins geklaard.  
De jongens kregen een vast trainingsuur verzorgd door Patrick Vogelzang en nieuwe trainingspakken. 
Vervoer bleef echter problemen opleveren, mede dankzij de weinige respons die de jeugdleiders 
kregen bij de ouders van hun spelers. Mede door al deze problemen waren de prestaties van de 
mannen nogal wisselvallig. 
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Toernooien (Nieuwjaars / Dames / Jeugd) 
Het 3 daagse jeugdtoernooi kende helaas slechts 1 echt Zeemacht jeugdteam als deelnemer, te weten 
de C junioren. Bij de B en A junioren werd deze leemte opgevuld door Helderse selectieteams. 
Hoewel het toernooi enigszins te lijden had onder de extreme weersomstandigheden kunnen we 
zeggen dat zij verder prima zijn verlopen. 
 
Hetzelfde geldt voor het dames toernooi. Ook hier kon 1 deelnemer niet komen vanwege het weer. 
Old Stars werd uiteindelijk voor de 3e maal winnaar van dit perfect verlopen toernooi, wat zoals altijd 
weer werd afgesloten met een gezamenlijke nasi hap. 
 
Ons traditionele Nieuwjaarstoernooi kende mede dankzij het prima werk van de nieuwe 
toernooicommissie een recordbedrag aan sponsoring. Helaas waren er dit keer maar 6 deelnemers. 
Kwalitatief stond het niettemin op een zeer hoog peil. Daarom krijgt de prestatie van Heren 1 nog 
meer cachet. Zij zagen namelijk kans om het eigen toernooi zegevierend af te sluiten. 
 
Boetes 
Het blijft een terug kerend fenomeen. De meeste boetes zijn dit seizoen gevallen voor ongerechtigde 
spelers. Er was een voorstel van VZN dat zeker door Zeemacht gesteund zou zijn om de HZVO regel 
hierop aan te passen. Helaas besloot de HZVO in al zijn wijsheid dat dit voorstel te laat binnen was 
gekomen en zij behandelt dit pas in oktober 2010!  
 
Verder was ook tijdwaarneming een aardige kostenpost al was het een stuk gunstiger ten opzichte van 
het vorige seizoen. Met name Ina Kwast heeft ons veel boetes weten te besparen. Het 
zaalvoetbalbestuur zal haar hiervoor ook zeker op passende wijze belonen, te meer omdat zij ook op 
prima wijze de wedstrijdformulieren van onze KNVB teams verwerkt. 
 
Toekomstplannen 
Die zijn er natuurlijk altijd en nu met twee teams die hogerop gaan in de KNVB zeker. Het bestuur is 
gelukkig nu op volle sterkte en heeft in de persoon van Jan Waard een  nieuwe voorzitter die het 
klappen van de zweep kent. 
 
Het aankomende seizoen zal er zeker wat betreft Heren 1 een hoop op ons afkomen. Mede door het 
eerdere seizoen van Heren 1 in de Eredivisie zijn wij daar gelukkig een beetje op voorbereid. De jeugd 
zal zeker een belangrijk aandachtspunt worden, omdat je als eredivisieploeg verplicht bent om een A 
B en C juniorenteam te hebben. Zoals het nu staat hebben we al 2 van die 3 teams staan, dus het begin 
is er. 
 
Voor wat betreft de HZVO herenteams  is er sprake van nieuwe aanwas die het weggaan van anderen 
toch redelijk compenseert. We hopen wel dat wij aankomend seizoen een beetje verschoond blijven 
van blessureleed, want dat was afgelopen seizoen extreem te noemen. 
 
Voor wat betreft de dames alleen maar goed nieuws. Dames 1, onze goudhaantjes, blijft volledig 
intact en versterking is reeds op komst. Er gaan slechts 4 dames weg en er  komt niettemin een heel 
damesteam bij, zodat we aankomend seizoen met 5 damesteams van start zullen gaan. 
U leest het, ondanks een seizoen vol blessureleed, medische problemen  en een kleine bestuurscrisis is 
de afdeling er glansrijk en sterker uit te voorschijn gekomen. Uiteraard willen wij dit zeker 
continueren. Met de steun van u als leden gaat dit ons ook zeker lukken. 
 

 
 Wedstrijdsecr. afd. Zaalvoetbal 

P.C. Raven 

 



Jaarverslag MSV Zeemacht 2009/2010 17 

_____________________________________________________________ 

5. SPORTHAL EN ACCOMMODATIES 
________________ 
5.1. Algemeen 

In de bezetting van de functies is in het afgelopen verenigingsjaar geen wijziging opgetreden, deze 
zijn:  
Commissaris beheer/HTD : A.W.Q. Mensink  
Commissaris algemeen/Beheerder kantines : A.H.M. Sewalt  
Commissaris algemeen/Verhuurder : P.H. Verploegh (waarnemend) 

________________________ 
5.2 Bouw en onderhoud 

Het afgelopen jaar is er weer veel energie gestoken in de opstallen van de vereniging. Sommige 
projecten zijn afgerond en andere worden nu aangepakt. Hieronder zullen we alle zaken waarmee de 
technische dienst en zeker ook de bouwcommissie bezig is de revue laten passeren.  

 De bouw van de bergplaats is afgerond. Er is een berging ontstaan met een gedeelte waar de 
afdelingen hun materialen in kunnen opslaan en een afgescheiden deel waar de werkplaats van de 
technische dienst is gelegen. De dubbele deuren maken het mogelijk ook met grotere spullen naar 
de bergplaats te gaan. De afdelingen hebben hun kasten weer ter beschikking en er zijn meer 
opbergmogelijkheden voor spullen uit de kantine. De werkplaats is ter vervanging van die welke 
in de verwijderde zeecontainer was opgenomen. De overlast voor de buren is beperkt gebleven 
tot het tijdelijk verwijderen van een tuinhuis en het hek van de erfafscheiding. Deze zijn door de 
technische dienst weer op de oude plaats teruggezet. 

 De vloer van de van de Bosch-hal is aangeheeld zodat het een geheel vormt met de rest van de 
hal. De nooddeur van de grote zaal naar de van de Bosch-hal die vroeger toegang gaf tot de 
bergplaats is geblokkeerd i.v.m. het handboogschieten. Deze afdeling heeft de achterwand zo 
geprepareerd dat de blazoenen daar weer opgehangen kunnen worden. Ook de verlichting is 
aangepast zodat er voldoende licht is om deze sport uit te oefenen. 

 De firma Ton de Rooij heeft reparaties uitgevoerd aan baan 1 en een nieuwe coatinglaag op de 
drie banen aangebracht. De opdracht, en dus ook de betaling, is door de gemeente Den Helder 
gedaan. Dit voorjaar zijn de banen weer doorgespoten en hebben ook een anti-mos behandeling 
gehad.  

 Het Hoogheemraadschap heeft na lang aandringen van de vereniging het riet en andere 
begroeiing in de sloot tussen de sporthal en tennis aangepakt. Het wachten is nu nog op het 
uitbaggeren van deze sloot. Ons is medegedeeld dat dit voor 2010/2011 in de planning van het 
Hoogheemraadschap staat. 

 Nadat een nieuwe ketelinstallatie is geïnstalleerd en het asbest in de kelder was verwijderd is de 
technische dienst begonnen de kelder geschikt te gaan maken als archiefruimte. Er komen in de 
kelder langs de wanden schappen waarin het financiële archief dat voor de belasting vijf jaar 
dient te worden bewaard, kan worden opgeslagen. Ook kan dan de correspondentie en andere 
spullen uit het verleden die bewaard gebleven zijn daar een plek vinden. Het idee is ook om 
archiefstukken een plaatsje te geven in de vitrine bij de entree van de kantine. 

 In de bierbergplaats bij kleedkamer 3 is een kelderbier installatie aangebracht door Heineken. Dit 
betekent dat er een einde is gekomen aan het sjouwen met 50 liter vaten. Er zijn nu 3 tanks van 
250 liter geplaatst, die met een tankwagen worden gevuld. Achter de bar staat een klein display 
waarop deze installatie wordt bediend. Een groot voordeel is dat er ’s avonds geen water meer op 
de leidingen gezet hoeft te worden. Ook is er nog steeds een mogelijkheid om een kraan te 
koppelen aan een vat met een speciaal biertje. 

 De geplande renovatie van de sportvloer wordt dit jaar nog niet uitgevoerd. Uit nader onderzoek 
is gebleken dat de vloer slechter is dan wij dachten. Twintig jaar geleden is het middendeel van 
de vloer vernieuwd. Nu is het bestuur van plan de hele vloer te vernieuwen. Dit zou dan in de 
zomerstop van 2011 plaats moeten vinden.  

______________ 
5.3 Verhuur 

De verhuur van de sporthal en accommodaties is binnen het bestuur de verantwoordelijkheid van de 
tweede commissaris algemeen. Omdat dit nog steeds een vacature is binnen het bestuur, wordt deze 
taak waargenomen door de secretaris, dhr. P.H. Verploegh.  
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De evenementen die het afgelopen verenigingsjaar hebben plaatsgevonden in onze accommodaties: 
 Het Drs. G.J. v.d. Bosch zaalvoetbalaltoernooi; 
 Het nieuwjaars zaalvoetbaltoernooi voor dames; 
 Het driedaagse oudejaars jeugd zaalvoetbaltoernooi; 
 Het Junior Master badmintontoernooi; 
 Het Brugtoernooi van de afd. judo; 
 Het Joop Rozeboom/MSV Zeemacht zaalvoetbaltoernooi; 
 Het Groet’s Autobedrijven / MSV Zeemacht open tennistoernooi; 
 Het MSV Zeemacht open veteranentennistoernooi; 
 Het ZZO veldvoetbaltoernooi; 
 Het interkerkelijk volleybaltoernooi 

 
Daarnaast hebben de KNVB, HZVO en het recreatievolleybal van de NEVOBO de sporthal weer 
ingehuurd om hun competities te spelen. De afdelingen badminton en basketbal spelen hun 
competitiewedstrijden ook in de sporthal. Verder worden de dojo en bestuurskamer met regelmaat 
gehuurd door Noorderhaven voor de training van hun personeel. Gymfit en Het Groene Vlak blijven 
trouwe huurders. Met een andere trouwe huurder, de Weering, is een nieuw contract afgesloten met 
een looptijd van 5 jaar. Vanwege de brand in de sporthal van Scholen aan Zee heeft DSO enkele 
wedstrijden in onze sporthal gespeeld. Ook zijn er gesprekken geweest met de directie van Scholen 
aan Zee om te bekijken of er mogelijkheden waren om de gymnastieklessen in onze sporthal te laten 
plaatsvinden. Uiteindelijk is wegens de afstand tot de school gekozen voor Sportcity. Het 
basketbalteam van de Düsseldorf Giants heeft in het kader van hun voorbereiding op het nieuwe 
seizoen weer enkele dagen in de sporthal geoefend. Het tennisprieel is tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen door de gemeente gebruikt als stemlokaal. Dit zal met de verkiezingen 
voor de tweede kamer worden herhaald. De vereniging krijgt voor dit gebruik een vergoeding. 

______________________________________ 
5.4 Technische en huishoudelijke 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 reparaties 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. 
Coby van Twuyver-Beusekom is na 36 jaar gestopt met werken in de sporthal. In deze periode heeft 
zij als interieurverzorgster menig uurtje doorgebracht in de sporthal. Wij zijn haar zeer erkentelijk 
voor al haar werk. Met een kleine receptie, zoals zij wilde, hebben we haar bedankt voor haar inzet 
gedurende al deze jaren. Haar taken zijn overgenomen door Jannie de Wind, waarmee wij hopen een 
jarenlange arbeidsrelatie te zullen hebben. Als hoofd van de technische dienst wordt Ton Mensink 
verder bijgestaan door de navolgende mensen; Aad Verblauw, conciërge; en de vrijwilligers waarvan 
de meeste ook lid zijn van de technische dienst: Teun Rietkerk, Paul Dee, Bertus Takes en Chiel Kup. 
Dit jaar is Gerrit van Twuyver daar ook bij gekomen. Op de voetbalaccommodatie is dhr. De Putter 
actief om hier alle voorkomende werkzaamheden uit te voeren. Zij helpen u en ons om onze sporthal 
als een goed onderhouden gebouw te kunnen gebruiken en verhuren. 

___________________ 
5.5 Sportkantines 

De gang van zaken in de sportkantines gaat zijn normale gangetje. Arno Sewalt is de beheerder van de 
kantines. In de sporthal wordt hij ondersteund door Franca Schotten, Ymke Zandbergen, Elly de Longte 
en Evelien Bas, de laatste als vrijwilliger. Bij grote evenementen zijn er gelukkig enkele dames en heren 
die dan ook als vrijwilliger achter de bar te vinden zijn. Alie Winkel verzorgt op zaterdagen dat er 
wedstrijden gespeeld worden op de voetbalaccommodatie dat iedereen daar ook zijn natje en droogje 
kan kopen. Arno Sewalt, Jaap de Longte en Boes Bas hebben ook afgelopen jaar de nasi- en/of bami 
goreng tijdens toernooien of andere evenementen verzorgd. Ook de bekende gehaktballen worden nog 
steeds door hen gemaakt. De lunches voor Noorderhaven worden verzorgd door Franca Schotten, Dol 
Bas of Arno Sewalt. Ook de voorzitter is afgelopen verenigingsjaar ingevallen om deze lunches te 
verzorgen. 



Jaarverslag MSV Zeemacht 2009/2010 19 

In de kantine is een LCD TV gekomen. Deze kan ook worden gebruikt om een eigen lichtkrant op af te 
spelen. Zo kan er reclame voor de vereniging worden gemaakt en kunnen toekomstige evenementen 
worden gepubliceerd.  
De verkooppunten bij judo, tennis en veldvoetbal hebben ook dit jaar weer bijgedragen aan de omzet.  
De prijzen van de drank zijn, in verband met gestegen prijzen en accijnzen, met ingang van 1 januari 
2010 met € 0,10 verhoogd. 
Op oudejaarsavond is een aantal leden in de sporthal bijeen gekomen om de jaarwisseling te vieren. Het 
is een gezellige avond geworden en zal komende oud en nieuw worden herhaald. 
Eind februari heeft de kantine in de sporthal controle gehad van de Voedings- en Warenautoriteit. Deze 
instantie controleert alle vergunningen waarover men dient te beschikken en natuurlijk ook het 
rookverbod. Het enige wat ontbrak was een overzicht van de openingstijden van de kantine die zichtbaar 
is voor het publiek. Dit is inmiddels natuurlijk aangepast.  

________________________ 
5.6 ARBO - coördinator 

De ARBO zaken van dit afgelopen verenigingsjaar zijn weer afgehandeld door Tess Ledegang. De 
RIE en het calamiteitenplan zijn up-to-date. 

_________________ 
5.7 Secretariaat 

Op het kantoor van de vereniging zijn Arno Sewalt en Ed Asselman actief. Zij verzorgen de 
administratieve ondersteuning van de vereniging. Arno is hierbij degene die de financiële zaken 
behartigt en Ed bekommert zich meer om de ledenadministratie/contributie en de email/correspondentie. 
De openingstijden van het kantoor zijn ongewijzigd en dus van maandag t/m donderdag in de ochtend 
van 09.00u – 12.00u en in de middag van 14.00u – 16.00u. 

____________________ 
5.8 Bouwcommissie 

De bouwcommissie heeft het afgelopen jaar de ketelvervanging afgerond. Ook zijn zij druk geweest 
met de nieuwe bergplaats en het beoordelen van de offertes voor een nieuwe sportvloer. Toch blijven 
er altijd nog andere zaken opkomen die door deze commissie worden behandeld.  
Remco IJzendoorn en Johannes Agaart vormen deze commissie. Willem Gerrets heeft zich ook dit 
jaar weer beschikbaar gesteld om vragen over verwarming, ventilatie en alles wat daarmee te maken 
heeft te beantwoorden. Wanneer de zaken lopen zoals het bestuur hoopt zullen er voor deze 
commissie de komende tijd nog voldoende uitdagingen komen. 

__________________________ 
5.9 Kascontrolecommissie 
 De kascontrolecommissie (KCC) heeft dezelfde samenstelling als vorig jaar. De heren E. den Hartog, J. 

Mosch en J.J. Jongejans zijn aangebleven in deze commissie. Deze commissie zal het financiële verslag 
over het jaar 2009 controleren en daarvan verslag uitbrengen op de algemene ledenvergadering. 

______________________________________ 
5.10 Evenementen- en sponsorcommissie 
 De heren Jaap de Longte en Joop Rozeboom met bestuurslid Arno Sewalt, vormen de evenementen- en 

sponsorcommissie van de vereniging. Een van de zaken die zij organiseren is de vrijwilligersdag. Op 
deze dag nodigt de vereniging, via de afdelingsvoorzitters, de vrijwilligers van de vereniging en de 
afdelingen uit om hen te bedanken voor hun inzet in het afgelopen verenigingsjaar. Voorgaande edities 
mochten zich verheugen in een goede belangstelling en werden door de vrijwilligers zeer op prijs 
gesteld.  
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_______________________________ 
6. LEDENSTERKTE 
 
 Op 1 mei 2010 bedroeg het aantal leden 1348, terwijl dit aantal op 1 mei 2009 1463 was. Dit geeft aan 

dat het aantal leden van de vereniging duidelijk gedaald is. Dit betreft niet een afdeling, maar is op 4 
afdelingen na een daling over de gehele lijn. Wij hopen daarom dan ook dat het ledenaantal komend 
seizoen weer wat zal stijgen. Meer leden betekent meer contributie, wat de kosten van de vereniging 
beter kan dekken. Het is dus niet alleen heel belangrijk dat de afdelingen proberen het aantal leden te 
stabiliseren, maar ook uit te breiden. 
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       78 (  89) 
 Basketbal      23 (  24) 
 Boksen       38 (  47) 
 Elementair zwemmen   377 (420) 
 Handboogsport      60 (  57) 
 Jiujitsu       36 } 
 Judo     144 } (197) 
 Karate       15 } 
 Bewegen voor ouderen     56 (  67) 
 Biljarten      10 }  
 Darten         9 } 
 Donateurs      19 } (  81) 
 Sjoelen       15 } 
 Vrouwenkoor      35 } 
 Schermen      35 (  42) 
 Tennis     130 (159) 
 Veldvoetbal    100 (  83) 
 Volleybal      29 (  27) 
 Wedstrijdzwemmen     97 (  96) 
 Zaalvoetbal    
  

156 (172) 

 Totaal    1462 (1561) 
 



Jaarverslag MSV Zeemacht 2009/2010 21 

_____________________________________ 
7. VERENIGINGSZAKEN 

 
Allereerst in dit verslag natuurlijk de constatering dat dit sportief gezien een superseizoen is geweest 
voor de vereniging. Het eerste team van zowel de dames als de heren van zaalvoetbal kampioen, het 
eerste en tweede team van basketbal kampioen, het derde team van badminton kampioen, het eerste 
elftal van veldvoetbal gepromoveerd, het kan niet op. Ook bij het schermen en wedstrijdzwemmen 
werden door leden van deze afdelingen zeer goede resultaten behaald op de verschillende toernooien 
en kampioenschappen. Er zal heel ver in de historie moeten worden teruggekeken om een evenaring 
van deze prestaties te kunnen constateren. 
De vrijwilligersdag van 2009 is gehouden bij de tennisaccommodatie. Het was weer een heel gezellige 
dag. Deze dag wordt georganiseerd voor de vrijwilligers van de vereniging en de diverse afdelingen. 
De weergoden werkten mee, alleen in de avond werd het volgens diverse mensen toch wat fris. In 
ieder geval is het doel, vrijwilligers te laten zien dat hun inspanningen niet onopgemerkt blijven, weer 
duidelijk tot uiting gekomen.  
In het bestuur zijn nog steeds twee functies vacant. De leden van het bestuur zouden het heel leuk 
vinden wanneer er leden zijn die hier invulling aan willen geven. Geïnteresseerden kunnen altijd bij 
het bestuur terecht om inlichtingen te vragen over de inhoud van de functie en wat het bestuurswerk 
verder inhoudt. 
Het afgelopen verenigingsjaar is het dievengilde weer enkele malen op bezoek geweest bij de 
vereniging. In de tennisaccommodatie werd tweemaal ingebroken. De eerste keer is de televisie die 
aangekocht was van de opbrengst van het veteranentoernooi gestolen en de tweede keer is er alleen 
schade aan de buitendeur ontstaan. Ook is er ingebroken in het kantoor van de sporthal. De dader 
hiervan is inmiddels door de politie aangehouden en heeft zich voor de rechter moeten verantwoorden. 
De schade hiervan is door de verzekering vergoed. De opbrengst van deze inbraken is vrijwel altijd 
nihil. De alarminstallaties maken het voor de inbrekers noodzakelijk dat ze heel snel weer weg moeten 
zijn, maar de vereniging draait natuurlijk wel op voor het eigen risico van de reparaties. 
Afgelopen seizoen heeft de vereniging twee stagiaires van de opleiding Sport en bewegen van het 
ROC ondergebracht. De afdelingen helpen natuurlijk mee om deze stagiaires de praktijk te laten zien. 
Zij helpen ook mee bij de trainingen of het leszwemmen. Inmiddels is een derde stagiaire gekomen 
die in haar eerste jaar van de opleiding zit. Volgend seizoen zullen er 1 eerstejaars, 2 tweedejaars, 1 
derdejaars en wellicht 1 vierdejaars bij de vereniging actief zijn. 
Gezien de bekendheid die de site in korte tijd heeft opgebouwd zal iedereen wel hebben gezien dat de 
vereniging een nieuwe website heeft. Deze is 16 oktober actief geworden. We proberen deze site zo 
veel mogelijk up-to-date te houden. Bij elke afdeling is iemand actief die verantwoordelijk is het deel 
van die afdeling te onderhouden. Bij enkele afdelingen gaat dit heel goed, maar sommige afdelingen 
blijven hierin een beetje achter. Het algemene deel wordt door het bestuur bijgewerkt.  
De deelnemers aan de EHBO-cursus die vorig seizoen was begonnen zijn allemaal geslaagd. Dit jaar 
is er geen EHBO-cursus gestart wegens gebrek aan voldoende deelnemers. Wel zijn er 
herhalingslessen geweest voor diegenen die de vorige cursus hebben gevolgd. Ook zijn er weer 
reanimatiecursussen gegeven. Dat dit geen overbodige zaak is werd weer eens duidelijk bij het eerste 
elftal van veldvoetbal. De scheidsrechter van deze wedstrijd kreeg een hartstilstand. Reanimatie door 
Ed Asselman en Raymond Kooy heeft ervoor gezorgd dat deze man er later weer bovenop gekomen 
is. De vereniging is ook bezig om te proberen een AED apparaat beschikbaar te krijgen op onze 
accommodatie. Bij het project van de gemeente is de keuze niet op ons gevallen. De dichtstbijzijnde 
AED hangt op de hoek van de Zeeloodsenlaan/C.G. Geusstraat. 
De jaarlijkse inspectie van de brandweer in het kader van de gebruiksvergunning heeft voor de 
vereniging geen bijzonderheden opgeleverd, alles was in orde. 
De afgelopen jaar gestarte actie om plastic in te zamelen is voor verenigingen moeilijk gebleken. Kregen 
we bij de eerste uitgifte ook 10 zakken toebedeeld, die na 2 maanden op waren, een aanvraag voor 
nieuwe zakken werd niet gehonoreerd. Verenigingen hebben een container voor bedrijfsafval en een 
contract met een bedrijf om dit op te halen. Desgevraagd werd door de gemeente gezegd dat het plastic 
in die container gegooid kon worden. Inschakelen van de wethouder maakte geen verschil. Een 
gemeenteraadslid heeft zich hiervoor ingespannen en heeft ons medegedeeld dat de HVC bezig is een 
regeling te treffen zodat ook verenigingen het plastic gescheiden kunnen aanbieden. 
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Om iedereen binnen de vereniging aan zijn trekken te laten komen was het initiatief genomen om een 
pokertoernooi te organiseren in de kantine. De alg. secretaris werd echter gebeld door een ambtenaar 
van de gemeente. In een gesprek met deze ambtenaar, waarbij de alg. voorzitter en alg. secretaris de 
vereniging hebben vertegenwoordigd, bleek dat een ambtenaar van de afdeling handhaving had 
geconstateerd dat er reclame werd gemaakt voor dit evenement. Op onze vraag waar deze reclame dan 
was aangetroffen kon geen antwoord worden gegeven, maar was na later bleek een van de affiches die 
in de entree van de sporthal was opgehangen. Het gesprek verliep verder wel positief, maar de brief 
die later werd bezorgd was van een heel andere toonzetting. Het is alleen aan Holland Casino 
toegestaan pokertoernooien te organiseren. Verder zouden er maatregelen worden  
Met de goedkeuring van het tarieven- en subsidiebeleid door de gemeenteraad in haar vergadering van 
1 februari is een einde gekomen aan een onzekere periode. Dit onderwerp heeft de gemoederen binnen 
de sportverenigingen in Den Helder toch wel enkele jaren in haar greep gehad. Schreef ik in het vorige 
jaarverslag nog dat de huurprijzen drastisch zouden worden verhoogd, (voetbalveld € 30.337, 
trainingsveld € 5.620, handboogveld € 28.239 en tennisbanen € 13.341 waar we in de huidige situatie 
in totaal € 6.925 betalen), zijn dit uiteindelijk heel andere bedragen geworden. In het geaccordeerde 
voorstel van B&W wordt de totale huursom € 8903. De gemeente gaat bij de nieuwe berekeningen uit 
van 15% van de kostprijs. De bedragen die dan worden berekend zijn als volgt: voetbalveld € 30.748; 
trainingsveld € 2.937; handboogveld €10.825 en tennisbanen € 14.842. Samen is dat € 59.352, en 
daarvan wordt dus 15% doorberekend aan de vereniging. 
Dan is er natuurlijk ook nog het subsidiedeel uit dit nieuwe besluit. Hoe dit precies gaat uitpakken is 
nog niet bekend. In grote lijnen weten we wel dat de vereniging een behoorlijke subsidie tegemoet 
kunnen zien. Er zijn tijdens de raadsvergadering ook nog enkele veranderingen aangenomen, 
waaronder die dat buitensportverenigingen toch in aanmerking zouden moeten komen voor subsidie. 
Volgens de berekeningen die in de bijlagen stonden kwam onze vereniging met een berekening 
volgens het ledenaantal van 1 oktober 2008 in aanmerking voor € 64.469. Volgens de oude 
jeugdsubsidies zouden we € 10.003 ontvangen, dus dat is een aanmerkelijke verhoging.  
Het wachten is nu op de nieuwe berekeningen van de gemeente en natuurlijk ook op de gesprekken 
om nieuwe huurcontracten overeen te komen. Tot op heden is daarover niets vernomen, wat toch wel 
vreemd is gezien de datum waarop het besluit door de gemeenteraad is genomen. 
In deze gesprekken zal ook nog een ander aspect aan de orde komen. De gemeente is namelijk ook 
van plan de grond waarop de opstallen van een vereniging staan in erfpacht te geven. Voor ons is dit 
met name belangrijk voor het tennisprieel. Dit is gebouwd door en eigendom van de vereniging, maar 
de grond waarop dit gebouw staat is eigendom van de gemeente en wordt door de vereniging gehuurd. 
Dit in tegenstelling tot het gebouw bij veldvoetbal. Hiervan is de vereniging economisch eigenaar, 
maar geen juridisch eigenaar. Dit houdt in het kort in dat we het niet kunnen verkopen of verpanden, 
maar wel verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van het gebouw. 
In de gesprekken met de gemeente is ook de compensatie voor de investeringen die de vereniging 
heeft gedaan op het tennispark aan de orde gekomen. De banen die daar zijn aangelegd zijn betaald 
door de vereniging, terwijl er een huurcontract met de gemeente was. Tijdens de gesprekken over het 
tarieven- en subsidiesysteem heeft een van de beleidsambtenaren vorig jaar aangegeven dat de 
gemeente deze investering terug zou moeten betalen. Medio maart heeft onze voorzitter telefonisch te 
horen gekregen dat een nieuw dossieronderzoek geen andere feiten naar voren had gebracht. Het 
wachten is nu dus op de brief van B&W waarin een en ander wordt vastgesteld en, niet onbelangrijk, 
het geld wordt overgemaakt. 
Het bestuur heeft in haar vergaderingen al enkele malen gesproken hoe de benadering van de 
vereniging zou moeten zijn ten opzichte van het verschil tussen recreatief en competitief sporten. Wat 
is het de vereniging waard om de afdelingen op zo hoog mogelijk niveau te laten presteren. Mag hier 
extra budget tegenover gesteld worden of dienen alle leden hetzelfde te worden behandeld. Dit zijn de 
vragen die dan in ieder geval gesteld moeten worden. Het bestuur zal hier beleid over gaan maken en 
dit aan de algemene ledenvergadering aanbieden. 
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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 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 om hetzelfde, zolang er maar actief gezocht wordt naar mogelijkheden om de 
kosten voor de vereniging te reduceren. Natuurlijk dient er ook aandacht te worden besteed aan de 
wensen van de sponsoren. 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 de 41e editie van het Nieuwjaarstoernooi afgewerkt. Het was weer een 
gezellige drukte in de kantine van de sporthal. Voor wat betreft het sportieve gedeelte van deze dag was 
ook de uitslag van het toernooi een mooi begin van het nieuwe jaar. Ons eerste team slaagde er dit jaar 
in de finale te bereiken en deze ook te winnen. Zodoende is de wisselbokaal na 6 jaar weer eens in het 
bezit van onze eigen vereniging. 

____________________________________ 
8.3. Bijwonen recepties / begrafenissen 

Door het bestuur, evenals door bestuursleden van de afdelingen, werd bij diverse gelegenheden de 
vereniging op gepaste wijze vertegenwoordigd. Een van deze gelegenheden was de begrafenis van Carol 
de Meijer, meervoudig wereldkampioen, waar de algemeen voorzitter en de voorzitter van de afdeling 
badminton aanwezig waren.  

____________ 
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 nieuwssites van Den Helder op internet was 
onze vereniging goed vertegenwoordigd. De website van Den Helder actueel plaatst heel veel informatie 
van de vereniging. De eigen website van de vereniging wordt ook 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.  



Jaarverslag MSV Zeemacht 2009/2010 24 

_______________________ 
9. FINANCIËN 
  

Qua investeringen lag het accent in 2009 op de nieuw aan te bouwen berging. De raming hiervan was 
€ 50.000,- en de realisatie is uitgekomen op € 51.917,54. Hierdoor is het weer mogelijk geworden om 
de “G.J. van den Bosch-hal” naar de “oude” lengte terug te brengen, dit tot groot genoegen van een 
aantal afdelingen, maar in het bijzonder de afdeling Handboogsport. Daarvoor moest wel de vloer nog 
aangeheeld worden en een nieuwe achterwand t.b.v. het handboogschieten gerealiseerd worden. De 
kosten die hiervoor zijn gemaakt: het aanhelen van de vloer € 2.360,96 en de installatie van de 
achterwand t.b.v. de afd. handboogsport € 1.295,10,- 
Met een bijdrage van ruim € 6.000,- uit de RABOton zijn nieuwe baskets aangekocht. Verder is er een 
nieuwe microfoon en zijn er nieuwe veldvoetbaldoelen aangekocht. Voor de kantine en het Prieel zijn 
er nieuwe televisies aangekocht. Helaas heeft de televisie in het Prieel niet lang gehangen. Dieven 
lieten zich ondanks de beveiliging niet tegenhouden en ontvreemden de TV. Sporenonderzoek heeft 
helaas tot op heden niets opgeleverd. I.v.m. het eigen risico in de verzekeringspolis is deze niet 
vergoed en zijn de daders niet gepakt. Diefstal heeft ook plaatsgevonden in het kantoor waar ongeveer 
€ 400,00 klein wisselgeld werd meegenomen. De geleden schade is wel grotendeels vergoed en de 
dader is gelukkig ook opgepakt, daar deze zijn petje tijdens de vlucht had verloren, waardoor de 
recherche middels DNA een goed profiel van de dader kon vaststellen.  
 
Exploitatie 2009 
 
Per saldo is er een negatief resultaat zichtbaar van € 5.379,29. (zie hieronder) en kunnen we deels 
stellen, dat de vereniging een (financieel) matig jaar achter de rug heeft.  
 
Verkort exploitatie overzicht:  2008    2009 

 
Sporthal Inkomsten  €     132.198,81   €     126.750,18 

   Uitgaven  €     131.489,25   
       €           709,56   €         1.934,55- 

€     128.684,73 

Vereniging Inkomsten  €     251.447,74   €     254.078,86 
   Uitgaven  €     246.403,87   

       €        5.043,87   €        1.975,59 
€     252.103,27 

Kantine  Inkomsten  €     117.017,90   €     130.811,52 
   Uitgaven  €     118.380,40   
       

€     136.231,85 
€        1.362,50-   

   Totaal    €        4.390,93   €        5.379,29-  
€        5.420,33- 

 
 
 

_____________________________________ 
9.1.  Begroting sporthal en accommodaties 

Ook voor 2010 is de instandhoudingbijdrage verhoogd naar twaalfduizend euro. De verhoging is 
noodzakelijk ter dekking van de extra kosten die in 2010 worden verwacht, waaronder de 
verschuldigde rente aan de RABO-bank. 
Per saldo is de verwachting dat de begroting 2010 met een tekort van € 2.000,00 zal eindigen. 
 

_________________________ 
9.2 Begroting vereniging  

Ook voor het begrotingsjaar 2010 van de vereniging was het niet mogelijk om een sluitende begroting op 
te stellen. Naar verwachting zal er een tekort van € 30.000,00 in 2010 ontstaan. Toch heeft het bestuur 
geen contributieverhoging voorgesteld. Naar verwachting zal het subsidie bedrag in 2010 aanmerkelijk 
hoger zijn t.o.v. voorgaande jaren als gevolg van de aangenomen sportnota. Tevens verwachten wij een 
restitutie van de geïnvesteerde middelen in het tennispark. 



Jaarverslag MSV Zeemacht 2009/2010 25 

De begrotingen van de afdelingen elementair zwemmen, niet actieve sporters, veldvoetbal, 
wedstrijdzwemmen en zaalvoetbal laten verschillen van meer dan € 1.000,- zien t.o.v. jaargang 2009. 
T.a.v. de afd. elementair zwemmen is i.v.m. minder leden het bedrag sportbegeleiding gedaald. Voor 
de afdeling veldvoetbal blijkt dit voornamelijk uit de energielasten a.g.v. het wederom gebruikmaken 
van de voetbalaccommodatie.  

Raming kosten afdelingen  

De afdeling niet actieve sporters doen feitelijk hun naam geen eer aan. Onder deze afdeling vinden de 
volgende activiteiten plaats: Darten, Bewegen voor ouderen, Biljarten, Sjoelen en Zingen. Activiteiten 
te over dus. Het bestuur zal zich nog beraden over dit onderwerp.  
Het groeiend aantal leden bij de afdeling wedstrijdzwemmen vraagt meer badwater en 
sportbegeleiding.  
De promotie van het heren 1 zaalvoetbal zal meer kosten met zich meebrengen. Verder is het 
voorschot KNVB seizoen 2010-2011 geactiveerd op de balans waardoor in het vervolg de kosten per 
seizoen beter in de exploitatie zichtbaar worden.  
 

Wederom is er een dalend ledenaantal, waarmee de inkomsten voor vereniging onder druk komt te 
staan.  

Inkomsten 

 
 Gemiddeld aantal leden in Voortschrijdend gemiddelde 
Afdeling 2007 2008 2009       afgelopen 12 mnd/jaar 
Badminton      96      84      87    80 
Basketbal      38        30      23    26 
Boksen      39      42      41    46 
Elementair zwemmen    453    425    394  417 
Handboogsport      52      56      56    56 
Judo    210    190    183  184 
N.A.S.      68      80    145  107 
Schermen      38      43      39    42 
Tennis    192    170    147  163 
Veldvoetbal      58      74      86    76 
Volleybal      22      24      27    26 
Wedstrijdzwemmen      79      83      89    88 
Zaalvoetbal    204    212    156
Totaal 1.548 1.514   1.464 

  195 

 
________________ 
9.3 Begroting kantine 

Voor 2010 wordt een stijging van de omzet verwacht t.o.v. 2009 mede gezien de goede opbrengsten in 
2009. In de begroting 2009 is vergeten een bedrag op te nemen voor de afschrijving van het Prieel. 
Voor het jaar 2010 schrijven we een bedrag van € 2.500,-. A.g.v. het verwacht negatieve exploitatie 
resultaat ligt een winstuitkering niet in de verwachting.  

 
________________________ 
9.4  Exploitatie sporthal 

De inkomsten werden gunstig beïnvloed door bijzondere baten van de retour ontvangen Ecotaks 2008 
ten bedrage van € 6.164,70. De rentekosten zijn gunstig beïnvloed a.g.v. de rentevergoeding die 
verkregen is op het depot, daar deze middelen niet eerder benodigd waren. De inkomsten “zaalhuur 
diversen” en “reclame-inkomsten” zijn helaas achtergebleven t.o.v. de begroting.  
De aanschaf van de nieuwe ketel lijkt zijn vruchten af te werpen maar wordt ook gunstig beïnvloed 
door de lagere energieprijzen in het tweede deel van 2010.  
 



Jaarverslag MSV Zeemacht 2009/2010 26 

_________________________ 
9.5 Exploitatie vereniging 

Het verwachte negatieve begrotingsresultaat 2009 is gelukkig uitgebleven. Er is zelfs wederom een 
positief resultaat maar dit is voornamelijk te danken aan het ontvangen bedrag a € 6.600,00 van de 
RABO bank uit de RABOTON t.b.v. de aanschaf van de baskets.  
Zorgelijk is de daling aan inkomsten uit elementair zwemmen. Gemiddeld zijn er minder leden in 
2009, die zwemonderricht krijgen, waardoor er minder contributies zijn ontvangen. Middels reclame 
wordt getracht de daling tot staan te brengen. Positief is de ontwikkeling “Bewegen voor ouderen” en 
de ontvangsten vanuit het jeugdsportfonds. Met een laagdrempelige of gesubsidieerde contributie 
kunnen meer mensen bewegen, wat goed is voor gezondheid, ontwikkeling en welzijn. 
 

_______________________ 
9.6 Exploitatie kantine 

Ondanks het feit dat de kantine een negatief resultaat toont, kunnen we spreken van een goed jaar qua 
omzet. Hoogte punten het kickboks gala, en het Zeemacht open tennistoernooi. Op deze dagen is de 
inzet van vrijwilligers van groot belang om dit soort evenementen tot een succes te maken. De MSV 
Zeemacht spreekt dan ook zijn waardering uit naar deze mensen. 
De post bijzondere baten betreft hier voornamelijk de sponsoring door de bedrijven Orthopedische 
schoenmaker Oosterbaan en J.J.W. Inspectie t.b.v. de vloerbedekking voor het Prieel. 
Mede door de hoge omzet was het in 2009 mogelijk om een winstuitkering te doen naar de 
vereniging. Als gevolg van de diefstal van de TV uit het Prieel heeft er een extra afschrijving plaats 
gevonden van € 409,20  
Begin maart 2010 is er van het pensioenfonds Horeca een bericht ontvangen, dat zij het te betalen 
pensioenbedrag over 2007 hebben bepaald op € 5.900,- zijnde 14,3 % van de loonsom van dat jaar. 
De naheffing bedroeg €  
3.946,86 en is inmiddels betaald. Ook voor 2008 en 2009 wordt een naheffing verwacht. Hiervoor is 
een bedrag gereserveerd.  
 
 

 
Den Helder, 11 mei 2010 
 
 

   
 
J.J. Gatowinas - Blomberg   P.H. Verploegh   G. Kaper 
Alg. Voorzitter     Alg. Secretaris    Alg. Penningmeester  

 



 
 
 

Financieel  
verslag 
2009 

 
Begroting 2010 

 
(in cijfers) 



  FINANCIEEL VERSLAG M.S.V. ZEEMACHT  01 JANUARI  2009 T / M  31 DECEMBER 2009

  Vereniging

overhead kosten : ALGEMEEN BEHEER Begroting 2008 Exploitatie 2008 Begroting 2009 Exploitatie 2009 Begroting 2010

7404 Vergaderkosten bestuur 300,00                      194,42                      200,00                      184,95                      200,00                      

7406 Vergaderkosten voorzittersoverleg 100,00                      11,84                        100,00                      66,70                        100,00                      

7408 Presentiegeld bestuur 1.800,00                   1.620,00                   2.160,00                   1.755,00                   2.160,00                   

7410 Onkostenvergoeding bestuur 1.800,00                   1.890,00                   2.160,00                   1.805,00                   2.160,00                   

7412 Representatie 1.500,00                   681,12                      1.000,00                   748,11                      1.200,00                   

7414 Vervoerskosten 100,00                      45,00                        100,00                      40,00                        100,00                      

7416 WA-verzekering sportbegeleiding 200,00                      239,05                      200,00                      163,30                      200,00                      

7418 Opleidingen 1.000,00                   580,00                      1.000,00                   1.909,70                   1.000,00                   

7420 ST. Nicolaasfeest 100,00                      

7422 Diverse kosten 550,00                      772,77                      500,00                      1.152,40                   530,00                      

7424 Kosten kleding verkoop 1.451,28                   

7428 Bijdrage instandhouding  accommodatie 7.000,00                   7.000,00                   10.000,00                 10.000,00                 12.000,00                 

7430 Reservering 100 jarig jubileum MSV Zeemacht 1.000,00                   3.000,00                   1.000,00                   1.000,00                   1.000,00                   

7448 Afschrijving inventaris 350,00                      343,04                      350,00                      343,04                      350,00                      

          Omslag naar afdelingen -15.800,00               -17.828,52               -18.770,00               -19.168,20               -21.000,00               

-                           -                           -                           -                           -                           

overhead kosten : PERSONEEL Begroting 2008 Exploitatie 2008 Begroting 2009 Exploitatie 2009 Begroting 2010

7002 Salarissen 8.100,00                   7.178,40                   4.500,00                   4.500,00                   4.500,00                   

7008 Sociale lasten 800,00                      979,74                      750,00                      750,00                      750,00                      

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

7026 Vrijwilligerstoelage 1.500,00                   1.582,66                   1.000,00                   2.986,01                   1.900,00                   

7028 Verzekering ziektegeld 200,00                      286,72                      250,00                      308,54                      350,00                      

7030 Arbodienst 900,00                      125,50                      150,00                      109,36                      150,00                      

7032 Loonadministratie 88,91                        150,00                      130,15                      150,00                      

         Omslag naar afdelingen -12.000,00               -10.241,93               -7.000,00                 -8.784,06                 -8.000,00                 

-                           -                           -                           -                           -                           

overhead kosten : ADMINISTRATIE Begroting 2008 Exploitatie 2008 Begroting 2009 Exploitatie 2009 Begroting 2010

7202 Kantoorartikelen 300,00                      207,19                      250,00                      313,92                      300,00                      

7204 Aanschaf papier 250,00                      38,34                        250,00                      281,21                      250,00                      

7208 Onderhoud inventaris 200,00                      200,00                      183,15                      200,00                      

7210 Onderhoud /cartridges copieermachines 550,00                      476,00                      500,00                      990,68                      1.000,00                   

7212 Onderhoud computers / Homepage 400,00                      313,64                      500,00                      71,85                        500,00                      

7214 Portikosten 1.000,00                   837,33                      1.000,00                   553,37                      800,00                      

7216 Telefoon kosten 800,00                      636,33                      1.000,00                   957,99                      900,00                      

7220 Bank, giro- en incassokosten 1.300,00                   843,32                      1.000,00                   744,95                      900,00                      

7222 Diverse kosten 250,00                      430,16                      270,00                      403,39                      350,00                      

7224 Postbus 130,00                      130,00                      150,00                      

7226 Onderhoud secretariaat

7248 Afschrijving inventaris 480,00                      476,98                      200,00                      181,40                      200,00                      

         Omslag naar afdelingen -5.660,00                 -4.259,29                 -5.300,00                 -4.681,91                 -5.550,00                 

-                           -                           -                           -                           -                           
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Afdeling : BADMINTON Begroting 2008 Exploitatie 2008 Begroting 2009 Exploitatie 2009 Begroting 2010

4202 Presentiegeld

4206 Vergaderkosten 50,00                        0,52                          50,00                        0,60                          50,00                        

4210 Sportbegeleidingskosten 2.000,00                   1.290,00                   1.600,00                   1.617,50                   1.500,00                   

4214 Sportmaterialen 1.000,00                   920,23                      1.000,00                   950,23                      800,00                      

4216 Bondscontributies 1.400,00                   1.239,33                   1.600,00                   1.358,51                   1.600,00                   

4218 Inschrijfgelden 250,00                      255,00                      300,00                      300,00                      400,00                      

4220 Loterijen / akties

4222 Boete's

4224 Toernoooien

4226 Gedrukten

4228 Uitwisseling Denemarken

4230 Aangepaste sporters 350,00                      352,25                      350,00                      85,25                        100,00                      

4234 Huur De Brug 16.800,00                 16.800,00                 16.800,00                 16.800,00                 16.800,00                 

4238 diverse kosten 50,00                        50,00                        50,00                        

4280 Algemeen beheer 949,00                      978,68                      1.030,00                   1.052,22                   1.162,58                   

4282 Personeelskosten 721,00                      562,22                      384,00                      482,19                      442,89                      

4484 Administratiekosten 340,00                      233,81                      291,00                      257,01                      304,48                      

23.910,00                 22.632,04                 23.455,00                 22.903,51                 23.209,95                 

Afdeling : BASKETBAL Begroting 2008 Exploitatie 2008 Begroting 2009 Exploitatie 2009 Begroting 2010

4406 Vergaderkosten 50,00                        2,38                          50,00                        2,75                          50,00                        

4410 Sportbegeleidingskosten 750,00                      1.262,00                   1.000,00                   110,00                      500,00                      

4414 Sportmaterialen 500,00                      605,70                      500,00                      500,00                      

4416 Bondscontributies 2.500,00                   2.185,08                   2.500,00                   2.209,83                   2.500,00                   

4418 h ijf ld 00 00 12 00 200 00 161 21 200 00
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4418 Inschrijfgelden 500,00                     125,00                    200,00                    161,21                      200,00                    

4422 Boetes 300,00                      557,00                      300,00                      318,70                      300,00                      

4432 Huur gemeentelijke accomodaties 93,50                        

4434 Huur De Brug 5.500,00                   5.500,00                   5.500,00                   5.500,00                   5.500,00                   

4438 diverse kosten 50,00                        50,00                        22,95                        50,00                        

4440 Arbitragekosten 900,00                      920,61                      800,00                      750,00                      800,00                      

4448 Afschrijving inventaris 265,00                      263,25                      265,00                      263,24                      1.100,00                   

4480 Algemeen beheer 360,00                      353,74                      372,00                      380,32                      353,19                      

4482 Personeelskosten 273,00                      203,21                      139,00                      174,29                      134,55                      

4484 Administratiekosten 129,00                      84,51                        105,00                      92,90                        92,50                        

12.077,00                12.155,98 11.781,00                9.986,19                   12.080,24                

Afdeling : BOKSEN Begroting 2008 Exploitatie 2008 Begroting 2009 Exploitatie 2009 Begroting 2010

4602 Presentiegeld

4606 Vergaderkosten 50,00                        50,00                        12,20                        50,00                        

4610 Sportbegeleidingskosten 500,00                      100,00                      500,00                      250,00                      

4614 Sportmaterialen 500,00                      1.260,56                   500,00                      151,07                      250,00                      

4616 Bondscontributies 600,00                      1.555,00                   1.200,00                   1.595,00                   1.700,00                   

4624 Toernooien -287,73                    

4634 Huur De Brug 4.500,00                   4.500,00                   4.500,00                   4.500,00                   4.500,00                   

4638 diverse kosten 50,00                        50,00                        50,00                        

4648 Afschrijving inventaris

4680 Algemeen beheer 390,00                      495,24                      521,00                      532,45                      529,78                      

4682 Personeelskosten 296,00                      284,50                      194,00                      244,00                      201,82                      

4684 Administratiekosten 140,00                      118,31                      147,00                      130,05                      138,75                      

7.026,00                  8.313,61 7.662,00                  6.877,04                   7.670,35                  
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Afdeling : ELEMENTAIR  ZWEMMEN Begroting 2008 Exploitatie 2008 Begroting 2009 Exploitatie 2009 Begroting 2010

4802 Presentatie

4606 Vergaderkosten 50,00                        50,00                        3,90                          50,00                        

4810 Sportbegeleidingskosten 28.500,00                 25.795,20                 27.000,00                 23.626,00                 25.000,00                 

4814 Sportmaterialen 500,00                      240,98                      250,00                      78,92                        250,00                      

4816 Bondscontributie 7.500,00                   7.475,31                   7.500,00                   7.519,16                   7.500,00                   

4820 Loterijen 

4826 Gedrukten (zwemdiploma's) 1.400,00                   1.554,10                   1.600,00                   801,52                      1.200,00                   

4836 Huur zwembad De Schots 32.500,00                 31.422,54                 32.000,00                 31.181,74                 32.500,00                 

4838 diverse kosten 121,13                      50,00                        91,64                        100,00                      

4880 Algemeen beheer 4.877,00                   5.011,32                   5.276,00                   5.387,89                   5.562,72                   

4882 Personeelskosten 3.704,00                   2.878,85                   1.968,00                   2.469,06                   2.119,13                   

4884 Administratiekosten 1.747,00                   1.197,22                   1.490,00                   1.316,01                   1.456,90                   

80.778,00                 75.696,65                 77.184,00                 72.475,84                 75.738,75                 

Afdeling : HANDBOOG Begroting 2008 Exploitatie 2008 Begroting 2009 Exploitatie 2009 Begroting 2010

5002 Presentiegeld

5006 Vergaderkosten 50,00                        23,52                        50,00                        24,75                        50,00                        

5010 Sportbegeleidingskosten 300,00                      251,80                      300,00                      374,60                      300,00                      

5014 Sportmaterialen 500,00                      442,72                      500,00                      1.039,67                   500,00                      

5016 Bondscontributies 1.200,00                   1.441,50                   1.500,00                   1.440,00                   1.500,00                   

5024 Toernooien

5032 Huur schietbaan (gemeente) 550,00                      571,32                      600,00                      584,22                      600,00                      

5034 Huur De Brug 4.500,00                   4.500,00                   4.500,00                   4.500,00                   4.500,00                   

5038 di k t 50 00 50 00 50 00
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5038 diverse kosten 50,00                       50,00                      50,00                      

5080 Algemeen beheer 520,00                      660,32                      695,00                      709,93                      824,11                      

5082 Personeelskosten 395,00                      379,33                      259,00                      325,34                      313,95                      

5084 Administratiekosten 186,00                      157,75                      196,00                      173,40                      215,84                      

8.251,00                   8.428,26                   8.650,00                   9.171,91                   8.853,90                   

Afdeling: JUDO / JIUJITSU / KARATE Begroting 2008 Exploitatie 2008 Begroting 2009 Exploitatie 2009 Begroting 2010

5202 Presentiegeld

5206 Vergaderkosten 50,00                        4,98                          50,00                        50,00                        

5210 Sportbegeleidingskosten 5.000,00                   4.729,50                   5.000,00                   5.027,72                   5.000,00                   

5214 Sportmaterialen

5216 Bondscontributies 4.700,00                   4.224,58                   4.500,00                   3.693,50                   4.000,00                   

5218 Inschrijfgelden 200,00                      200,00                      205,00                      200,00                      

5224 Toernooien -980,00                    -609,60                    

5226 Gedrukten

5234 Huur De Brug 11.000,00                 11.000,00                 11.000,00                 11.000,00                 11.000,00                 

5238 diverse kosten 50,00                        50,00                        50,00                        

5248 Afschrijving judomatten

5280 Algemeen beheer 2.099,00                   2.240,36                   2.359,00                   2.408,70                   2.619,48                   

5282 Personeelskosten 1.594,00                   1.287,02                   880,00                      1.103,82                   997,90                      

5284 Administratiekosten 752,00                      535,23                      666,00                      588,34                      686,05                      

25.445,00                 23.041,67                 24.705,00                 23.417,48                 24.603,43                 
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Afdeling : N.A.S. Begroting 2008 Exploitatie 2008 Begroting 2009 Exploitatie 2009 Begroting 2010

5402 Presentiegeld

5406 Vergaderkosten 50,00                        7,36                          50,00                        17,40                        50,00                        

5414 Sportmateriaal 150,00                      100,00                      100,00                      100,00                      

5420 Loterijen / akties

5434 Huur De Brug 1.500,00                   1.500,00                   1.500,00                   1.500,00                   1.500,00                   

5438 diverse kosten 50,00                        50,00                        50,00                        

5480 Algemeen beheer 680,00                      943,31                      993,00                      1.014,19                   2.192,71                   

5482 Personeelskosten 516,00                      541,90                      370,00                      464,77                      835,32                      

5484 Administratiekosten 243,00                      225,36                      280,00                      247,72                      574,28                      

3.189,00                   3.317,93                   3.343,00                   3.244,08                   5.302,31                   

Afdeling : SCHERMEN Begroting 2008 Exploitatie 2008 Begroting 2009 Exploitatie 2009 Begroting 2010

5602 Presentiegeld

5606 Vergaderkosten 50,00                        1,00                          50,00                        1,55                          50,00                        

5610 Sportbegeleidingskosten 3.000,00                   2.797,85                   3.000,00                   2.186,80                   2.500,00                   

5614 Sportmaterialen 500,00                      252,83                      500,00                      195,33                      300,00                      

5616 Bondscontributies 800,00                      840,40                      850,00                      757,40                      850,00                      

5624 Toernooien

5634 Huur De Brug 4.000,00                   4.000,00                   4.000,00                   4.000,00                   4.000,00                   

5638 diverse kosten 50,00                        50,00                        50,00                        

5648 Afschrijving inventaris 145,00                      142,65                      

5680 Algemeen beheer 380,00                      507,03                      534,00                      545,13                      529,78                      

5682 Personeelskosten 288,00                      291,27                      199,00                      249,81                      201,82                      

5684 Ad i i t ti k t 136 00 121 13 151 00 133 15 138 75
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5684 Administratiekosten 136,00                     121,13                    151,00                    133,15                      138,75                    

9.349,00                  8.954,16 9.334,00                  8.069,17                   8.620,35                  

Afdeling : TENNIS Begroting 2008 Exploitatie 2008 Begroting 2009 Exploitatie 2009 Begroting 2010

5802 Presentiegeld

5806 Vergaderkosten 50,00                        29,14                        50,00                        22,60                        50,00                        

5814 Sportmaterialen incl. tennisballen 500,00                      500,00                      500,00                      500,00                      

5816 Bondscontributies 1.800,00                   2.064,37                   2.100,00                   1.729,89                   1.800,00                   

5818 Inschrijfgelden 300,00                      266,90                      300,00                      393,18                      300,00                      

5824 Toernooien -3.925,62                 

5828 Telefoonkosten prieel 100,00                      100,00                      100,00                      

5830 Onderhoud inventaris

5832 Huur tennisbanen (gemeente) 2.200,00                   2.240,44                   2.300,00                   2.291,06                   2.300,00                   

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

5838 diverse kosten 50,00                        50,00                        50,00                        

5842 Gasverbruik 500,00                      328,51                      500,00                      1.592,36                   800,00                      

5844 Waterverbruik 150,00                      153,58                      150,00                      92,75                        150,00                      

5846 Elektraverbruik 2.000,00                   969,28                      2.000,00                   1.881,35                   1.800,00                   

5847 Netbeheerder 1.200,00                   

5848 Afschrijving inventaris 90,00                        

5880 Algemeen beheer 1.919,00                   2.004,53                   2.110,00                   2.155,15                   2.016,12                   

5882 Personeelskosten 1.457,00                   1.151,54                   787,00                      987,63                      768,04                      

5884 Administratiekosten 687,00                      478,89                      596,00                      526,41                      528,03                      

16.803,00                 10.761,56                 16.543,00                 17.172,38                 17.362,19                 
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Afdeling : VELDVOETBAL Begroting 2008 Exploitatie 2008 Begroting 2009 Exploitatie 2009 Begroting 2010

6006 Vergaderkosten 50,00                       10,18                       50,00                       2,30                         50,00                       

6010 Sportbegeleidingskosten 3.000,00                  2.263,41                  1.500,00                  1.314,79                  2.000,00                  

6013 Sponsors veld 625,00-                     

6014 Sportmaterialen 500,00                     470,00                     500,00                     605,75                     500,00                     

6016 Bondscontributies 400,00                     801,50                     1.000,00                  45,38                       400,00                     

6018 Inschrijfgelden 2.000,00                  1.536,74                  2.000,00                  60,00                       1.500,00                  

6022 Boete's 430,20                     

6028 Telefoonkosten gebouw 50,00                       10,00                       50,00                       50,00                       

6032 Huur voetbalvelden (gemeente) 4.000,00                  4.112,46                  4.100,00                  4.206,38                  5.100,00                  

6038 diverse kosten 50,00                       55,00                       50,00                       112,55                     50,00                       

6042 Gasverbruik 1.200,00                  4.685,09                  4.000,00                  6.842,44                  4.000,00                  

6044 Waterverbruik 300,00                     205,05                     300,00                     50,71-                       300,00                     

6046 Elektraverbruik 2.100,00                  2.156,26                  2.200,00                  1.443,58                  1.500,00                  

6047 Netbeheerder 1.500,00                  

6048 Arbitragekosten 500,00                      65,15                        500,00                      501,73                      600,00                      

6050 Afschrjving inventaris 190,00                      

6080 Algemeen beheer 580,00                      872,56                      919,00                      938,13                      1.442,19                   

6082 Personeelskosten 501,26                      501,26                      343,00                      429,91                      549,40                      

6084 Administratiekosten 208,00                      208,46                      259,00                      229,14                      377,72                      

15.439,26                17.328,12                17.771,00                17.111,57                20.109,31                

Afdeling : VOLLEYBAL Begroting 2008 Exploitatie 2008 Begroting 2009 Exploitatie 2009 Begroting 2010

6206 Vergaderkosten 50,00                        1,74                          50,00                        32,70                        50,00                        

6210 Sportbegeleidingskosten

6214 Sportmaterialen 300,00                     91,49                      300,00                    76,50                        300,00                    6214 Sportmaterialen 300,00                     91,49                      300,00                    76,50                        300,00                    

6216 Bondscontributies 600,00                      1.302,72                   1.400,00                   743,06                      1.000,00                   

6218 Inschrijfgelden 500,00                      360,00                      400,00                      502,08                      500,00                      

6232 Huur accommodatie 200,00                      

6234 Huur De Brug 1.200,00                   1.200,00                   1.200,00                   1.200,00                   1.200,00                   

6238 diverse kosten 50,00                        26,70                        50,00                        50,00                        

6280 Algemeen beheer 220,00                      282,99                      298,00                      304,26                      441,49                      

6282 Personeelskosten 167,00                      162,57                      111,00                      139,43                      168,19                      

6284 Administratiekosten 79,00                        67,61                        84,00                        74,32                        115,63                      

3.366,00                   3.495,82                   3.893,00                   3.072,35                   3.825,31                   

Afdeling : WEDSTRIJDZWEMMEN Begroting 2008 Exploitatie 2008 Begroting 2009 Exploitatie 2009 Begroting 2010

6406 Vergaderkosten 50,00                        3,00                          50,00                        1,20                          50,00                        

6410 Sportbegeleidingskosten 3.000,00                   2.985,08                   4.200,00                   3.380,02                   3.500,00                   

6414 Sportmateriaal 200,00                      445,00                      500,00                      250,00                      

6416 Bondscontributies 3.000,00                   1.809,50                   2.500,00                   2.753,35                   3.000,00                   

6418 Startgelden 500,00                      125,00                      250,00                      399,65                      500,00                      

6420 Loterijen / akties -195,00                    

6426 Gedrukten 50,00                        50,00                        17,20                        50,00                        

6428 Telefoonkosten wedstrijd secretaris 300,00                      136,06                      300,00                      272,00                      300,00                      

6436 Huur zwembad De Schots 14.000,00                 15.585,40                 16.000,00                 16.440,79                 17.000,00                 

6438 diverse kosten 50,00                        64,97                        50,00                        108,77                      50,00                        

6480 Algemeen beheer 790,00                      978,68                      1.030,00                   1.052,22                   1.339,17                   

6482 Personeelskosten 600,00                      562,22                      384,00                      482,19                      510,16                      

6484 Administratiekosten 283,00                      233,81                      291,00                      257,01                      350,74                      

22.823,00                 22.928,72                 25.605,00                 24.969,40                 26.900,07                 
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Afdeling : ZAALVOETBAL Begroting 2008 Exploitatie 2008 Begroting 2009 Exploitatie 2009 Begroting 2010

6602 Presentiegeld

6606 Vergaderkosten 50,00                        41,52                        50,00                        21,90                        50,00                        

6610 Sportbegeleiding 4.500,00                   2.630,82                   2.500,00                   3.231,67                   4.500,00                   

6614 Sportmaterialen 1.000,00                   795,64                      1.000,00                   698,36                      1.000,00                   

6616 Bondscontributies 150,00                      638,75                      750,00                      1.926,23                   2.000,00                   

6618 Inschrijfgelden HZVO 7.000,00                   6.215,42                   6.500,00                   3.982,95                   4.000,00                   

6619 Inschrijfgelden KNVB 7.000,00                   2.200,00                   4.000,00                   4.000,00                   

6622 Boetes 100,00                      823,50                      

6624 Toernooien -33,83                      -640,00                    

6626 Gedrukten 400,00                      72,50                        200,00                      

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

6634 Huur sporthal De Brug 11.000,00                 11.000,00                 11.000,00                 11.000,00                 11.000,00                 

6636 Zaalhuur KNVB 4.894,04                   5.000,00                   

6638 Verzorgerskosten 500,00                      727,46                      800,00                      620,11                      

6640 diverse kosten 50,00                        36,80                        100,00                      163,40                      50,00                        

6642 Spelerskaarten 500,00                      25,00                        100,00                      

6648 Arbitragekosten 222,90                      250,00                      2.084,51                   2.000,00                   

6680 Algemeen beheer 2.039,00                   2.499,77                   2.632,00                   2.687,60                   1.986,69                   

6682 Personeelskosten 1.548,00                   1.436,04                   981,00                      1.231,63                   756,83                      

6684 Administratiekosten 730,00                      597,20                      743,00                      656,45                      570,32                      

36.817,00                 29.105,99                 31.856,00                 33.632,35                 37.163,84                 

TOTALE INKOMSTEN Begroting 2008 Exploitatie 2008 Begroting 2009 Exploitatie 2009 Begroting 2010

8005 Kontributies 120.000,00               120.025,50               120.000,00               116.918,10               120.000,00               
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8006 Bewegen voor ouderen 769,50                      1.500,00                   4.027,00                   3.500,00                   

8007 Jeugd sportfonds 3.252,50                   1.000,00                   4.351,00                   2.000,00                   

8009 Toeslag schermen 2.000,00                   2.358,00                   2.000,00                   2.229,50                   2.000,00                   

8010 Toeslag wedstrijdzwemmen 3.500,00                   3.855,00                   3.500,00                   4.545,00                   3.900,00                   

8020 Leszwemmen 104.000,00               98.203,20                 98.000,00                 89.999,65                 90.000,00                 

8030 Opbrengst verkoop artikelen 23,50                        

8050 Adminitratie bijdrage 300,00                      364,35                      300,00                      418,50                      300,00                      

8060 Toto/Lotto 400,00                      515,51                      400,00                      577,91                      440,00                      

8062 Opbrengst biljart 200,00                      84,00                        200,00                      165,08                      100,00                      

8064 Fotoplay 200,00                      -16,50                      50,00                        83,40                        50,00                        

8075 Jeugdsport subsidie badminton 1.600,00                   1.582,60                   1.600,00                   1.673,44                   1.400,00                   

8077 Jeugdsport subsidie boksen 1.400,00                   1.183,07                   1.400,00                   2.250,00                   

8078 Jeugdsport subsidie handboog 1.800,00                   1.543,76                   150,00                      172,19                      1.150,00                   

8079 Jeugdsport subsidie judo 2.400,00                   2.135,27                   3.000,00                   2.455,07                   2.850,00                   

8080 Jeugdsport subsidie schermen 1.600,00                   1.376,60                   1.500,00                   1.506,67                   1.000,00                   

8081 Jeugdsport subsidie tennis 700,00                      656,75                      900,00                      956,61                      500,00                      

8083 Jeugdsport subsidie veldvoetbal 98,87                        

8084 Jeugdsport subsidie wedstrijdzwemmen 2.400,00                   3.866,86                   2.500,00                   2.629,33                   2.500,00                   

8085 Jeugdsport subsidie zaalvoetbal 1.000,00                   1.436,52                   1.750,00                   1.795,77                   1.400,00                   

8088 Rente bank/giro 1.000,00                   1.041,09                   1.000,00                   1.791,53                   1.000,00                   

8092 Winstuitkering kantine 5.000,00                   5.000,00                   

8093 Diverse opbrengsten 753,68                      

8094 Loterijen / akties 250,00                      151,82                      250,00                      307,06                      100,00                      

8095 Sponsors 988,70                      6.600,00                   

8097 Interest lening sporthal 5.000,00                   5.000,00                   5.000,00                   5.000,00                   5.000,00                   

249.750,00               250.374,10               251.000,00               254.078,86               241.440,00               
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Totalen per afdeling Begroting 2008 Exploitatie 2008 Begroting 2009 Exploitatie 2009 Begroting 2010

afdeling BADMINTON 23.910,00                 22.632,04                 23.455,00                 22.903,51                 23.209,95                 

afdeling BASKETBAL 12.077,00                 12.155,98                 11.781,00                 9.986,19                   12.080,24                 

afdeling BOKSEN 7.026,00                   8.313,61                   7.662,00                   6.877,04                   7.670,35                   

afdeling ELEMENTAIR  ZWEMMEN 80.778,00                 75.696,65                 77.184,00                 72.475,84                 75.738,75                 

afdeling HANDBOOGSCHIETEN 8.251,00                   8.428,26                   8.650,00                   9.171,91                   8.853,90                   

afdeling JUDO / JIUJITSU 25.445,00                 23.041,67                 24.705,00                 23.417,48                 24.603,43                 

afdeling NIET ACTIEVE SPORTERS 3.189,00                   3.317,93                   3.343,00                   3.244,08                   5.302,31                   

afdeling SCHERMEN 9.349,00                   8.954,16                   9.334,00                   8.069,17                   8.620,35                   

afdeling TENNIS 16.803,00                 10.761,56                 16.543,00                 17.172,38                 17.362,19                 

afdeling VELDVOETBAL 15.439,26                 17.328,12                 17.771,00                 17.111,57                 20.109,31                 

afdeling VOLLEYBAL 3.366,00                   3.495,82                   3.893,00                   3.072,35                   3.825,31                   

afdeling WEDSTRIJDZWEMMEN 22.823,00                 22.928,72                 25.605,00                 24.969,40                 26.900,07                 
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afdeling ZAALVOETBAL 36.817,00                 29.105,99                 31.856,00                 33.632,35                 37.163,84                 

265.273,26               246.160,51               261.782,00               252.103,27               271.440,00               

  

INKOMSTEN 249.750,00               250.374,10               251.000,00               254.078,86               241.440,00               

 

UITGAVEN 265.273,26               246.160,51               261.782,00               252.103,27               271.440,00               

 

EXPLOITATIE RESULTAAT -15.523,26               4.213,59                   -10.782,00               1.975,59                   -30.000,00               
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               BALANS M.S.V. ZEEMACHT PER 01-01-2009

Lening sporthal de brug  76.000,00€                Crediteuren 6.882,44€                

Inventaris 30.429,85€                Nog te betalen kosten 2.899,98€                

Aanschaffingen -€                           Joop Rozenboom toernooi 881,62€                   

Afschrijving t/m 31-12-07 25.470,75-€                Reservering 100 jarig jubileum 3.000,00€                

Afschrijving 2008 1.225,92-€                  Reservering afdelingen 13.229,11€              

3.733,18€                  Vooruitontvangen contributie 19.279,50€              

Kas 1.085,67€                

Postbank 7.080,25€                

ING bank 516,61€                   

Rentemeer rekening 36.175,62€              

Sporttotalisator 2.513,85€                

Rekening courant Sporthal 39.873,53€              

Rekening courant Kantine 30.971,77€                Vermogen per 1 januari 2008 153.516,61€            

Nog te ontvangen posten 2.531,52€                  Exploitatie resultaat 2008 5.043,89€                

Voorruit betaalde bedragen 4.251,15€                  Vermogen per 31 december 2008 158.560,50€            

204.733,15€            204.733,15€            

               BALANS M.S.V. ZEEMACHT PER 31-12-2009

Lening sporthal de brug  76.000,00€                Crediteuren 5.525,15€                

Inventaris 30.429,85€                Nog te betalen kosten 5.420,99€                

Aanschaffingen 18.294,56€                Joop Rozenboom toernooi 536,62€                   
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Afschrijving t/m 31-12-08 26.696,67-€               Reservering 100 jarig jubileum 4.000,00€               

Afschrijving 2009 787,68-€                     Reservering afdelingen 20.564,33€              

21.240,06€                Vooruitontvangen contributie 18.134,25€              

Kas 464,09€                     Rekening courant sporthal 36.697,75€              

Postbank 19.309,46€              

ING bank 2.626,81€                

Rentemeer rekening 81.965,39€              

Sporttotalisator 6.407,21€                

Rekening courant Kantine 36.377,08€              

Nog te ontvangen posten 974,20€                     Vermogen per 1 januari 2009 158.560,50€            

Voorruit betaalde bedragen 1.050,88€                  Exploitatie resultaat 2009 1.975,59€                

Voorschot KNVB 5.000,00€                  Vermogen per 31 december 2009 160.536,09€            

251.415,18€            251.415,18€            
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  FINANCIEEL VERSLAG M.S.V. ZEEMACHT  1 JANUARI 2009 T / M 31 DECEMBER 2009

  Sporthal de Brug en accommodaties

Inkomsten Begroting 2008 Exploitatie 2008 Begroting 2009 Exploitatie 2009 Begroting 2010

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                 16.200,00                 

8130 Instandhoudings bijdrage vereniging 7.000,00                   7.000,00                   10.000,00                 10.000,00                 12.000,00                 

8210 Zaalhuur diversen 10.000,00                 9.258,25                   10.000,00                 8.173,00                   10.000,00                 

8310 Zaalhuur HZVO 13.000,00                 13.878,35                 13.000,00                 13.025,00                 13.500,00                 

8320 Zaalhuur Lawn en indoor bowls 1.000,00                   1.027,00                   1.000,00                   1.920,00                   1.000,00                   

8330 Zaalhuur  NEVOBO 2.800,00                   3.028,75                   2.800,00                   2.343,75                   2.500,00                   

8410 Reclame Opbrengsten 5.000,00                   4.700,00                   5.000,00                   3.575,00                   4.000,00                   

8510 Interest giro- / bank- en spaarrekening -                           4.701,28                   1.000,00                   2.148,73                   -                           

9100 Bijzondere baten en lasten 3.000,00                   9.205,18                   3.000,00                   6.164,70                   3.000,00                   

121.200,00               132.198,81               125.200,00               126.750,18               127.200,00               

Uitgaven Begroting 2008 Exploitatie 2008 Begroting 2009 Exploitatie 2009 Begroting 2010

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 2.600,00                   1.973,68                   1.400,00                   1.376,50                   1.400,00                   

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

4210 Telefoon 634468 200,00                      489,61                      200,00                      215,78                      250,00                      

4220 Telefoon 632028 350,00                      426,23                      350,00                      510,06                      350,00                      

4310 Onroerende zaakbelastingen 2.600,00                   2.745,57                   2.800,00                   2.888,84                   2.900,00                   

4320 Rioolbelasting 100,00                      103,35                      100,00                      111,05                      120,00                      

4330 Milieubelasting 850,00                      636,38                      850,00                      901,78                      900,00                      

4340 Waterschapsbelasting HHR 150,00                      126,52                      150,00                      167,43                      180,00                      

4350 Erfpacht 4.000,00                   3.950,70                   4.000,00                   3.950,70                   4.000,00                   
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4410 Beveiligingskosten 800,00                      748,32                      800,00                      976,78                      1.000,00                   

4420 Verzekering gebouw 4.600,00                   4.597,47                   4.600,00                   4.857,68                   4.950,00                   

4430 Verzekering inboedel 700,00                      619,77                      700,00                      887,52                      900,00                      

4510 Onderhoud gebouwen 4.000,00                   18.480,83                 6.500,00                   6.556,48                   6.000,00                   

4520 Onderhoud accommodatie 3.500,00                   3.462,58                   3.500,00                   5.273,02                   3.500,00                   

4530 Onderhoud inventaris 3.500,00                   1.802,63                   1.500,00                   1.844,35                   1.500,00                   

4540 Schoonmaakartikelen 2.000,00                   1.972,31                   2.000,00                   1.646,65                   2.000,00                   

4560 Diverse kosten 500,00                      269,40                      500,00                      235,49                      500,00                      

4610 Gasverbruik 18.000,00                 17.098,39                 18.000,00                 9.848,79                   13.000,00                 

4620 Waterverbruik 1.200,00                   1.332,69                   1.200,00                   1.474,68                   1.400,00                   

4630 Elektraverbruik 10.000,00                 2.862,04                   10.000,00                 8.787,94                   10.000,00                 

4635 Netbeheerder Liander -                           -                           -                           2.071,43                   2.000,00                   

4710 Interest  Rabobank 11.000,00                 10.412,70                 21.200,00                 21.078,75                 20.200,00                 

4740 Interest Zeemacht 5.000,00                   5.000,00                   5.000,00                   5.000,00                   5.000,00                   

4750 Interest Fortis 3.000,00                   3.327,49                   -                           -                           -                           

4760 Bankkosten 50,00                        1.841,44                   250,00                      99,77                        250,00                      

7002 Salarissen 15.000,00                 16.725,58                 17.000,00                 16.978,31                 17.000,00                 

7008 Sociale lasten 1.200,00                   918,57                      1.200,00                   1.156,19                   1.200,00                   

7028 Verzekering ziekegeld -                           400,00                      500,00                      617,08                      500,00                      

7030 Arbodienst 800,00                      240,00                      300,00                      236,37                      400,00                      

7032 Loonadministratie -                           310,00                      300,00                      260,31                      300,00                      

7100 Vrijwilligers toelage 7.500,00                   7.737,50                   7.500,00                   8.675,00                   7.500,00                   

7200 Subsidie Melkertbaner -2.000,00                 -2.000,00                 -                           -                           -                           

121.200,00               130.611,75               134.400,00               128.684,73               129.200,00               

INKOMSTEN 121.200,00               132.198,81               125.200,00               126.750,18               127.200,00               
 

UITGAVEN 121.200,00               130.611,75               134.400,00               128.684,73               129.200,00               

 

EXPLOITATIE RESULTAAT -                           1.587,06                   -9.200,00                 -1.934,55                 -2.000,00                 
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               BALANS SPORTHAL DE BRUG PER 01 - 01 - 2009

Materiele vaste activa  Langlopende schulden

  Gebouw 782.770,87€               Lening Rabo 6,3 % 336.300,00€            

  Ketel 149.807,85€               Lening M.S.V. Zeemacht 76.000,00€              

  Afschrijving gebouw 646.220,28-€            412.300,00€               

286.358,44€             Kort lopende schulden

  Inventaris 48.648,86€                Crediteuren 6.810,00€                

  Afschrijving inventaris 22.165,97-€                Rekening courant Vereniging 39.873,53€              

26.482,89€                Nog te betalen lonen 1.544,76€                

  Terreinen 96.264,56€               48.228,29€              

  Afschrijving terreinen 54.113,41-€               Reserveringen

42.151,15€                Reservering vakantiegeld 1.234,90€                 

Liquide middelen   Reservering groot onderhoud 48.166,55€               

  Postbank 7.103,76€                49.401,45€              

  Rabobank 613,82€                    

  Rabo depot 120.812,46€            

128.530,04€            

Vorderingen

  Nog te ontvangen / vooruit betaald 2.994,50€                  Vermogen per 1 januari 2008 11.756,80€              

  Rekening courant Kantine 35.879,08€                Exploitatie resultaat 2008 709,56€                   

38.873,58€                Vermogen per 31 december 2008 12.466,36€              

522.396,10€            522.396,10€            
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               BALANS SPORTHAL DE BRUG PER 31 - 12 - 2009

Materiele vaste activa  Langlopende schulden

  Gebouw 932.578,72€               Lening Rabo 6,3 % 322.620,00€            

  Aanbouw berging 56.593,60€                 Lening M.S.V. Zeemacht 76.000,00€              

  Afschrijving gebouw 660.220,28-€            398.620,00€               

328.952,04€             Kort lopende schulden

  Inventaris 48.648,86€                Crediteuren 517,98€                   

  Afschrijving inventaris 23.542,47-€                Nog te betalen lonen 1.581,68€                

25.106,39€               2.099,66€                

  Terreinen 96.264,56€               Reserveringen

  Afschrijving terreinen 60.113,41-€                Reservering vakantiegeld 952,87€                    

36.151,15€                Reservering groot onderhoud 43.418,46€               

Liquide middelen 44.371,33€              

  INGbank 138,12-€                    

  Rabobank 1.384,78€                

1.246,66€                

Vorderingen

  Debiteuren 2.525,62€                

  Vooruit betaalde kosten 16,45€                     

  Rekening courant Vereniging 36.697,75€                Vermogen per 1 januari 2009 12.466,36€              

  Rekening courant Kantine 24.926,74€                Exploitatie resultaat 2009 1.934,55-€                

64.166,56€                Vermogen per 31 december 2009 10.531,81€              

455.622,80€            455.622,80€            
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 FINANCIEEL VERSLAG M.S.V. ZEEMACHT 01 JANUARI 2009 T / M 31 DECEMBER 2009

 Kantine Sporthal de Brug

Inkomsten Begroting 2008 Exploitatie 2008 Begroting 2009 Exploitatie 2009 Begroting 2010

8000 Netto omzet 115.000,00               115.249,31               120.000,00               128.658,41               124.000,00               

8010 Omzet vereniging 1.200,00                   1.296,43                   1.500,00                   1.413,83                   1.000,00                   

8020 Bijzondere baten -                           472,16                      -                           739,28                      -                           

116.200,00               117.017,90               121.500,00               130.811,52               125.000,00               

Uitgaven Begroting 2008 Exploitatie 2008 Begroting 2009 Exploitatie 2009 Begroting 2010

4010 Schade en representatie 1.500,00                   2.066,65                   1.500,00                   2.449,80                   2.000,00                   

4040 Consumpties Technische Dienst 400,00                      648,69                      400,00                      560,65                      500,00                      

4050 Personeelsfeest 1.000,00                   310,45                      750,00                      331,70                      750,00                      

4100 Huur Sporthal de Brug 14.400,00                 14.400,00                 14.400,00                 14.400,00                 16.200,00                 

4210 Gasverbruik 6.800,00                   6.115,56                   6.000,00                   5.858,26                   6.500,00                   

4220 Waterverbruik 500,00                      538,84                      600,00                      601,12                      600,00                      

4230 Elektraverbruik 4.000,00                   1.616,46                   3.000,00                   3.121,93                   3.000,00                   

4310 Verzekering gebouw 1.600,00                   1.635,87                   1.600,00                   1.878,65                   1.900,00                   

4320 Verzekering inventaris 300,00                      265,61                      300,00                      380,36                      400,00                      

4410 Onroerend zaak belasting 1.100,00                   840,83                      1.000,00                   870,51                      1.000,00                   

4420 Rioolbelasting 50,00                        44,25                        50,00                        47,60                        50,00                        

4430 Milieubelasting 360,00                      272,74                      300,00                      237,94                      300,00                      

4440 Waterschapsbelasting HHR 70,00                        54,23                        70,00                        71,75                        70,00                        

4500 Afschrijving inventaris 1.600,00                   1.591,98                   1.500,00                   1.857,86                   1.600,00                   

4510 Afschrijving Prieel -                           -                           -                           2.123,19                   2.500,00                   

4610 Diverse verbruiksartikelen 1.070,00                   1.181,77                   1.030,00                   1.187,14                   1.000,00                   

4620 Klein aanschaf 800,00                      1.157,81                   1.000,00                   583,38                      1.000,00                   

4630 H i 1 800 00 2 042 76 1 800 00 2 060 10 2 000 00
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4630 Huur containers 1.800,00                  2.042,76                 1.800,00                 2.060,10                   2.000,00                 

4640 Huur apparatuur t.b.v. evenementen -                           373,50                      350,00                      -                           350,00                      

4710 Sponsering 300,00                      356,71                      300,00                      300,00                      300,00                      

4730 Winstuitkering M.S.V. Zeemacht -                           -                           5.000,00                   5.000,00                   -                           

4810 Onderhoud machines 800,00                      516,26                      750,00                      554,02                      250,00                      

4820 Servicecontract Orion/ abonnement Clever control -                           -                           -                           -                           780,00                      

4850 Onderhoud inventaris 800,00                      760,67                      750,00                      846,54                      800,00                      

4860 Schoonmaakmiddelen 1.400,00                   1.023,03                   1.200,00                   1.336,65                   1.300,00                   

4910 Telefoon 200,00                      222,86                      200,00                      197,90                      250,00                      

4920 Bankkosten 50,00                        57,02                        50,00                        59,95                        100,00                      

4930 Beveiliging Prieel -                           -                           -                           827,06                      1.000,00                   

4950 Diverse kosten 500,00                      1.143,41                   500,00                      1.616,38                   500,00                      

5000 Inkoop verkoopgoederen 42.000,00                 45.933,05                 46.000,00                 50.051,73                 49.000,00                 

7002 Salarissen 25.000,00                 23.705,99                 24.000,00                 23.514,85                 23.000,00                 

7006 Sociale lasten 3.000,00                   3.326,53                   3.500,00                   2.891,90                   2.800,00                   

7016 Pensioenpremies 1.200,00                   1.259,67                   1.200,00                   4.537,46                   1.000,00                   

7018 Diverse personeelskosten 100,00                      667,80                      100,00                      -                           100,00                      

7028 Verzekering -                           800,00                      1.000,00                   925,62                      1.000,00                   

7030 Arbodienst 800,00                      550,00                      600,00                      549,68                      600,00                      

7030 Loonadministratie -                           620,00                      600,00                      328,12                      600,00                      

7100 Vrijwilligerstoelage 2.700,00                   2.279,40                   2.500,00                   4.072,05                   3.400,00                   

116.200,00               118.380,40               123.900,00               136.231,85               128.500,00               

INKOMSTEN 116.200,00               117.017,90               121.500,00               130.811,52               125.000,00               

 

UITGAVEN 116.200,00               118.380,40               123.900,00               136.231,85               128.500,00               

EXPLOITATIE RESULTAAT -                           -1.362,50                 -2.400,00                 -5.420,33                 -3.500,00                 
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     BALANS KANTINE SPORTHAL DE BRUG PER 01 - 01 - 2009

Materiële vaste aktiva  Kortlopende schulden

  Prieel 47.874,71€                Crediteuren 4.505,34€                

  Inventaris 25.974,19€                Rekening courant Vereniging 30.971,77€              

  Aanschaffingen 2008 -€                           Rekening courant Sporthal 35.879,08€              

  Afschrijving t/m 2007 18.096,39-€                Reservering vakantiegeld 920,53€                   

  Afschrijvingen 2008 1.592,18-€                  Nog te betalen netto loon 799,36€                   

6.285,62€                  Nog te betalen OB 635,75€                   

Liquide middelen 

  Kas 6.620,30€                

  Giro 14.275,72€              

20.896,02€              

Vorderingen

  Nog te ontvangen bedragen 670,40€                   

Voorraden   Eigen vermogen

  Goederen 4.683,83€                  Saldo per 01-01-2008 9.178,84€                

  Emballage 1.117,59€                  Exploitatieresultaat 2008 1.362,50-€                

5.801,42€                  Saldo per 31-12-2008 7.816,34€                

81.528,17€              81.528,17€              

     BALANS KANTINE SPORTHAL DE BRUG PER 31 - 12 - 2009

Materiële vaste aktiva  Kortlopende schulden

  Prieel 47.874,71€                Crediteuren 2.864,36€                
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  Aanschaffingen 2009 4.248,48€                  Rekening courant Vereniging 36.377,08€                 

  Afschrijving 2009 2.123,19-€                     Rekening courant Sporthal 24.926,74€                 

50.000,00                     Nog te betalen netto loon 477,57€                   

  Inventaris 25.974,19€                Nog te betalen pensioenfonds 6.172,33€                

  Aanschaffingen 2009 1.215,13€                70.818,08€                 

  Afschrijving t/m 2008 19.688,57-€               Reserveringen

  Afschrijvingen 2009 1.857,86-€                  Reservering vakantiegeld 980,24€                   

5.642,89€                

Liquide middelen 

  Kas 2.459,71€                

  Giro 8.503,81€                

10.963,52€              

Vorderingen

  Nog te ontvangen bedragen 1.365,39€                

  Vooruitbetaalde kosten 194,66€                   

1.560,05€                

Voorraden   Eigen vermogen

  Goederen 5.609,48€                  Saldo per 01-01-2009 7.816,34€                

  Emballage 418,39€                     Exploitatieresultaat 2009 5.420,33-€                

6.027,87€                  Saldo per 31-12-2009 2.396,01€                

74.194,33€              74.194,33€              
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Inventaris overzicht

  Vereniging jaar van aanschaf looptijd aanschaf waarde afgeschrijving totaal restwaarde

  Artikel boekjaar afgeschreven 2009

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

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

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

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

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

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

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

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

  Basketbalklok 2001 8 2.105,99€                263,24€                   2.105,99€                -€                         

  Trainingsmelder 2003 5 713,33€                   -€                         713,33€                   -€                         

  Computer Dell 2003 5 1.477,98€                -€                         1.477,98€                -€                         

  Kopieer machine 2006 10 3.430,42€                343,04€                   1.029,12€                2.401,30€                

  Computer 2007 5 907,00€                   181,40€                   362,80€                   544,20€                   

  Baskets 2010 10 15.927,77€              -€                         -€                         15.927,77€              

  Veldvoetbal doelen 2010 10 1.878,89€                -€                         -€                         1.878,89€                

  Microfoon 2010 10 487,90€                   -€                         -€                         487,90€                   

  Totalen 48.724,41€              787,68€                   27.484,35€              21.240,06€              

  Sporthal en accommodatie jaar van looptijd aanschaf waarde afschrijving totaal restwaarde

  Artikel aanschaf boekjaar afgeschreven 2009

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

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

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

  Basketbalklapringen 1997 10 627,03€                   -€                         627,03€                   -€                         
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  Lift 1998 10 5.971,75€                -€                         5.971,75€                -€                         

  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€                   2.808,42€                4.212,58€                

  Lichtinstallatie 2007 25 22.710,67€              908,43€                   1.816,86€                20.893,81€              

  Totalen 48.648,86€              1.376,50€                23.542,47€              25.106,39€              

  Kantine jaar van looptijd aanschaf waarde afschrijving totaal restwaarde

  Artikel aanschaf boekjaar afgeschreven 2009

  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€                   -€                         717,65€                   -€                         

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

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

  Diepvries 2007 5 537,20€                   107,40€                   214,80€                   322,40€                   

  Kassa 2007 10 2.449,97€                245,00€                   490,00€                   1.959,97€                

  Kast 2007 10 388,83€                   38,88€                     77,76€                     311,07€                   

  Televisie prieel 2010 10 409,20€                   409,20€                   409,20€                   -€                         

  Televisie 2010 10 805,93€                   -€                         -€                         805,93€                   

  Totalen 27.189,32€              1.857,86€                21.546,43€              5.642,89€                
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