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____________________________ 

1. ORGANISATIE 
____________________________________ 

1.1.  Bestuur van de vereniging 
 
 Het bestuur was op 1 juni 2012 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 Dhr. M. van Komen (a.i.) 
Commissaris beheer   Dhr. A.W.Q. Mensink 
Commissaris sportzaken   vacature 

________________________ 
1.2. Afdelingsvoorzitters 
 
 De voorzitters van de verschillende afdelingen op 1 juni 2012 waren: 
 vz. Activiteiten vacature  
 vz. Badminton dhr. J.T.M. Tabeling 
 vz. Basketbal dhr. R. Noorda 
 vz. Boksen dhr. C. Landvreugd 
 vz. Cricket dhr. K. Rajadurai 
 vz. Elementair Zwemmen mevr. W. de Weerdt 
 vz. Handboogsport dhr. S. Hogervorst 
 vz. Judo/Jiujitsu/Karate vacature 
 vz. Schermen dhr. J.J. Jongejans 
 vz. Tennis mevr. E.G. Rietkerk-Uhl 
 vz. Veldvoetbal dhr. A. d. Putter 
 vz. Wedstrijdzwemmen mevr. R. Bakker-Jonkman 
 vz. Zaalvoetbal dhr. J. Waard 
_________________________________________________________ 
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 commissaris beheer, de heer A.W.Q. Mensink, aftredend en herkiesbaar. In de vacature voor 
commissaris algemeen/PR stelt het bestuur de heer M. van Komen kandidaat. De verkiezing van beide 
heren werd door de vergadering bevestigd. De heer M. van Komen heeft inmiddels per 18  maart 2013 
afgezien van een functie in het bestuur 
Mevrouw E.G. Rietkerk-Uhl is afgetreden als voorzitter tennis en opgevolgd door de heer A.J.P. Snel. 
Mevrouw R. Bakker-Jonkman is afgetreden als voorzitter wedstrijdzwemmen en wordt opgevolgd door 
mevrouw G. Mosch-Kuyper. 

_____________________________ 
1.4 Bestuur van de vereniging 
 

De samenstelling van het bestuur op 30 mei 2013 is als volgt: 
Voorzitter Mevr. J.J. Gatowinas-Blomberg 
Secretaris vacature 
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   vacature 
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________________________ 
1.5 Afdelingsvoorzitters 
 
 De voorzitters van de verschillende afdelingen op 1 juni 2013 zijn: 
 vz. Activiteiten vacature  
 vz. Badminton dhr. J.T.M. Tabeling 
 vz. Basketbal dhr. R. Noorda 
 vz. Boksen dhr. C. Landvreugd 
 vz. Cricket dhr. K. Rajadurai 
 vz. Elementair Zwemmen mevr. W. de Weerdt 
 vz. Handboogsport dhr. S. Hogervorst 
 vz. Judo/Jiujitsu/Karate vacature 
 vz. Schermen dhr. J.J. Jongejans 
 vz. Tennis dhr. A.J.P. Snel 
 vz. Veldvoetbal dhr. A. d. Putter 
 vz. Wedstrijdzwemmen mevr. G. Mosch-Kuyper 
 vz. Zaalvoetbal dhr. J. Waard 
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__________________________________________________________________ 

2. ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE 

____________________________________________ 
2.1. Ereleden (gouden broche- c.q. spelddragers) 
 Mevrouw:  
 J.J. Gatowinas - Blomberg, J. Swartz - Hessink, W.J. de Weerdt 
 

De gouden broche werd op 13 juli, tijdens het diplomazwemmen in het zwembad, uitgereikt aan de 
voorzitter van de afdeling elementair zwemmen, Wietske de Weerdt, vanwege haar langdurige inzet 
voor deze afdeling. 

 
 De heren:  
 R.J.G. Bas, G.A. van Campen, G.H. van Dijkum, C. Heuvel, G. Kaper, F. Keyzer, W. Koomen, H. Ledegang, 

A.W.Q. Mensink, H.W. Ridder, G.H. van Roon, G.J. Tabeling, J.T.M. Tabeling, P.H. Verploegh, H.W. de Vos, 
W.T. v.d. Vuurst, E.W. Woutering. 

_______________________________________________________ 
2.2. Leden van verdienste (zilveren broche- c.q. spelddragers) 
 De dames:  
 P. Barten - de Harder, R. Bakker - Jonkman, R.M. van Beckhoven - Murer, M. van Campen - Koning, R. 

van Dijkum, B. van Enk - Uhl, G.B. van de Eijk - Lambrechts, G.A. Gerreman - Verschoor, 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, M. Molenaar, C. Peeks, P. Raven, T. Rietkerk, J. Rozeboom, A.H.M. Sewalt, C.H. Smit, F. Smit, 
C.F. van Tol, J. van Tongeren, J.M. Valent, A. Verblauw, G.R.C. Verhalle, L.J. van de Voort. 

 
Op grond van zijn verdiensten voor de afdeling badminton en met name het begeleiden van de jeugd 
van deze afdeling, ontving Marcel Molenaar de zilveren speld van verdienste.  
 

______________________________ 
2.3. Wisselbeker van verdienste 
 

De wisselbeker van verdienste werd ditmaal niet aan een persoon of afdeling uitgereikt, maar aan de 
familie Mosch. Zij zetten zich allemaal in voor de vereniging, met name voor de afdeling 
wedstrijdzwemmen. Gini is al jaren bestuurslid en nu voorzitter van de afdeling. Jos is ook actief binnen 
deze afdeling en tevens lid van de kascontrolecommissie. De beide dochters zijn buiten zelf te 
zwemmen ook trainster bij de afdeling en instructrice bij het elementair zwemmen.  
 

____________________________________________ 
2.4. Overleden ereleden en leden van verdienste 

 
Erefunctionaris 
Drs. G.J. van den Bosch (erevoorzitter)  

  
 Ereleden met oorkonde 
 Dhr. H.J.G. Frenken, Dhr. H.G. Wijnants  
  
 Ereleden (gouden broche- c.q. spelddragers) 
 De heren:  

G.M. van den Aakster, J. van Beckhoven, J.C.H. Bol, J. van Beckhoven, M. Klos, A. Mulder, A.J. Romijn, 
J.A. Uhl, C.J. Zoon 
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 Leden van verdienste (zilveren broche- c.q. spelddragers) 
 De dames:  
 J. Heuvel - Bakker, H.E. Huttinga - Otter, J. Lambers - Strang, G.C. Veerman - van der Veer 
 De heren:  
 C. Angevare, C.J. Bakker, G.L. Eskes, L.J. Nietveld, C. Schutte 
 
 Dit overzicht is niet compleet.  
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_________________________________ 

3. VERGADERINGEN 
 

 Op 5 juni 2012 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 4 december 2012 en 2 april 2013 heeft het bestuur overleg met de afdelingsvoorzitters gehouden. 

 
 Vertegenwoordigers van het bestuur woonden diverse vergaderingen en bijeenkomsten bij van bijv.: 
Sportfederatie, gemeente, zusterverenigingen, recepties, etc.  

 
Door vertegenwoordigers van de verschillende afdelingen werden vergaderingen bijgewoond van hun 
districten/rayons en nationale bonden. 
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____________________________ 
4. AFDELINGSVERSLAGEN 

______________________________________ 
4.1. Activiteiten 

 
BILJARTEN 
Evenals andere jaren hebben de biljarters op de donderdagavonden hun partijen gespeeld. In het 
nieuwe seizoen zal het biljarten een uitbreiding krijgen, omdat dan de leden van KOT overstappen en 
lid worden van onze vereniging. 
 
SENIORENFITNESS 
Dit is een activiteit die elke woensdagochtend in de sporthal onder zeer deskundige begeleiding wordt 
uitgevoerd in de periode van negen tot elf uur. Deze leden beleven 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 zich, wanneer 
het bevalt wat u ziet, uiteraard via het kantoor kunt opgeven om hieraan deel te nemen. 
 
SJOELEN 
De deelnemers aan het sjoelen hebben eind 2012 besloten er een punt achter te zetten omdat er te 
weinig deelnemers waren. 
 
VROUWENKOOR 
Het jaar 2012 stond voor ons koor in het teken van ons 10-jarig jubileum. Na de receptie en reünie in 
februari volgde nog de BBQ waarvoor dit jaar ook de echtgenoten werden uitgenodigd. Daarnaast was 
er nog een workshop van een zangleraar en etentje voor de koorleden met een bingo. Het feestjaar 
werd afgesloten met een Kerstconcert, die druk bezocht werd. Alle koorleden kregen tenslotte een 
verjaardagskadootje in de vorm van een fles wijn met bijzonder etiket.  
Natuurlijk waren er ook de jaarlijkse optredens en ook deze waren weer geslaagd.  
Ons repertoire breidt zich nog steeds uit.  
Een aantal leden heeft opgezegd en inmiddels is het aantal leden ook weer aangevuld. Wij hebben op 
dit moment 37 leden en geen wachtlijst meer. 
Een van de mannen die ons geluid en apparatuur verzorgt is tot ons bestuur toegetreden zodat dit nu 
uit 5 leden bestaat.  
Wij bedanken Abel Bolhuis voor het verzorgen van de posters, flyers en foto’s en de mannen van het 
geluid voor hun goede zorgen tijdens de repetities en optredens.  
Ten slotte willen we natuurlijk onze dirigente bedanken die iedere keer weer leuke arrangementen 
bedenkt en deze ons ook tracht bij te brengen, wat soms een hele toer is. 

 
 E.G. Rietkerk 
 Comm. vrouwenkoor 
 
________________________ 
4.2. Afdeling Badminton 
 

Samenstelling bestuur: 
voorzitter J.T.M. Tabeling 
secretaris E. Rieuwers 
bestuurslid competitiezaken A. Rozen 
bestuurslid jeugszaken B. van Asten 
bestuurslid algemene zaken M. Nannings 
 
Op de afdelingsjaarvergadering van 31 mei 2012 werd afscheid genomen van Lucas Meijers, die 4 jaar 
lang de functie van jeugdvertegenwoordiger vervulde. De voorgedragen kandidaten Ben van Asten en 
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Mariette Nannings werden voor een periode van 4 jaar gekozen in het bestuur. 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 5 juni 2012 ontving oud-bestuurslid Marcel Molenaar uit 
handen van de algemeen voorzitter de zilveren speld vanwege zijn meer dan 20 jaar lange verdiensten 
voor de vereniging, in het bijzonder de afdeling badminton. 
 
Aan het competitiegebeuren werd met 3 seniorenteams deelgenomen, 1 minder dan vorig seizoen. 
Zowel aan de reguliere jeugdcompetitie als de opstapcompetitie deed 1 team mee. Evenals vorig jaar 
wisten Emily van Os, Chandra v/d Mee, Wilbert v/d Berg en Sander Wezelman opnieuw kampioen te 
worden. Dit keer was het met Zeemacht-1 in de hoofdklasse regio en dat betekent dat de vereniging 
na een afwezigheid van 7 jaar weer terugkeert op landelijk niveau. Helaas redde Zeemacht-2 het net 
niet in de eerste klasse regio waardoor dit team in het nieuwe seizoen een klasse lager gaat spelen. 
 
Het 36e Junior Master toernooi van Zeemacht kende dit jaar een primeur. Voor het eerst in de 
geschiedenis van het Junior Master circuit werden de enkelpartijen en de dubbelpartijen op een aparte 
dag georganiseerd. Met een aantal van 110 inschrijvingen hadden we over gebrek aan belangstelling 
niet te klagen.  
In plaats van het Ouder-Kind toernooi werd voor de eerste keer het Juttertjestoernooi gehouden. 
Gezien de belangstelling voor het toernooi zeer zeker voor herhaling vatbaar!  
Na 3 jaar was er voor de organisatie van de deeldiploma’s weer voldoende niveau voorhanden om het 
evenement door te laten gaan. Een tiental jeugdleden wist de felbegeerde diploma’s te bemachtigen.  
 
De uitontmoeting met het Deense Brøndby Strand leverde een verrassende 19-12 overwinning op. 
Voor het eerst in 5 jaar was Zeemacht samen met Huizen’96 weer eens de bovenliggende partij. 
Hiermee is de stand na 19 ontmoetingen met 8½-10½ weer enigszins draaglijker geworden.  
 
De afdeling stelde door middel van het Jeugd-Sport-Project de jeugd van het basisonderwijs opnieuw 
in de gelegenheid om een aantal keren kennis te maken met de badmintonsport.  
 
De Grote Clubactie leverde ook dit jaar weer een aardig centje op. In totaal werden er 174 loten 
verkocht en dat zijn er zo’n 100 meer dan het jaar daarvoor. 
 
Nico Groot was wederom zowel bij de senioren als bij de jeugd verantwoordelijk voor de training van 
de competitieteams. Voor de opvang, begeleiding en training van de jeugd op de dinsdag en de 
donderdag waren Ron Meijers, Thomas Houkema en Ben van Asten de aanspreekpunten. Zowel 
Thomas als Ben wisten het afgelopen jaar de cursus sportleider-2 met succes af te ronden. 
 
Tenslotte een woord van dank aan iedereen die zich ook dit verslagjaar weer belangeloos heeft ingezet 
voor onze afdeling. Namens het bestuur van de afdeling badminton spreek ik de wens uit dat we ook 
in het nieuwe seizoen weer een beroep op jullie allen mogen doen. 
 

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

 
Geen verslag ontvangen. 
 

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

 
Geen verslag ontvangen.  
 

 K. Landvreugd 
 Vz. afd. Boksen 
_____________________ 
4.5. Afdeling Cricket 
 

Geen verslag ontvangen. 

 
 Kokilan Rajadurai 
 Vz. afd. Cricket 
_________________________________ 
4.6. Afdeling Elementair Zwemmen 

 
Het afgelopen verenigingsjaar zijn de zwemlessen verzorgd door een groep van 25 à 30 instructeurs. 
Zo nu en dan aangevuld met stagiaires van de ALO en het ROC. Het aantal leerlingen schommelde 
geregeld rond de 400. De wachtlijst is enkele weken tot enkele maanden.  
Speciaal voor de kinderen met beperkingen of kinderen die op een of andere manier extra veel moeite 
hebben, zijn er 2 ervaren zweminstructeurs 2 uur aanwezig op de zaterdag. Hierdoor kunnen deze 
kinderen per week een half uurtje één op één les krijgen.  
Er is 3 maal afgezwommen voor de verschillende diploma’s, in totaal zijn er 394 diploma’s uitgereikt, 
te weten: 
159 A-diploma’s 
130 B-diploma’s 
71 C-diploma’s  
11 Zwemvaardigheidsdiploma’s 1 
7 Zwemvaardigheidsdiploma’s 2 
8 Zwemvaardigheidsdiploma’s 3 
6 Survivaldiploma’s 1 
2 Survivaldiploma’s 2 
De lessen voor de survivaldiploma’s zijn gestart na de zomerstop 2012. Deze lessen zijn er speciaal op 
gericht dat de kinderen zichzelf en hun vriendjes leren redden uit moeilijke situaties in en rond het 
water. 
De keren dat een rapporteur van Nationaal Platform Zwembaden/Nationale Raad Zwemdiploma’s ons 
diplomazwemmen heeft bezocht is de beoordeling altijd “goed” of hoger geweest. 
 
Wederom kan ik melden dat ik als voorzitter van de afdeling elementair zwemmen zeer trots ben op 
al onze medewerkers die elke keer maar weer in het zwembad aanwezig zijn om onze vele leerlingen 
de zwemkunst bij te brengen. 

 W.J. de Weerdt 
 Vz. afd. Elementair Zwemmen 
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____________________________ 
4.7. Afdeling Handboogsport 

 
Het bestuur van deze afdeling bestaat uit:  
Voorzitter    Sander Hogervorst  
Secretaris Petty van der Ploeg-Greaves  
Wedstrijdsecretaris Indoor  Wilma van Steenis 
Wedstrijdsecretaris Outdoor Gert-Jan van der Ploeg 
Materiaalcommissaris Andries Zonderland 
Jeugdbegeleiding Martin Cornielje 
Commissaris Algemeen Jan Feskens 
 
De jeugdtrainingen op de dinsdagavond worden gegeven door Sander Hogervorst en Martin Cornielje. 
Op de donderdagavond is Sander Hogervorst verantwoordelijk voor de training. Naar aanleiding van 
de Olympische spelen in Londen en de televisieserie Arrow, is de toestroom van (aspirant) jeugdleden 
het afgelopen jaar toegenomen. Daarentegen is het aantal seniorleden teruggelopen in 2012. Volgens 
de telling van 1-6-2013 bestaat ons ledenbestand uit: 
 

Categorie/Sekse M V TOT 

Senioren         > 
19 jr. 

23 10 33 

Junioren      13 – 
18 jr. 

8 4 12 

Aspiranten       < 
13 jr. 

1 1 2 

TOTAAL 32 15 47 

 
Gedurende 2012 zijn diverse wedstrijden in de van der Bosch-hal geschoten. Het ging hier om 
wedstrijden voor het onderlinge Clubkampioenschap, het jaarlijks terugkerende Koningschieten en de 
internationale Postalwedstrijden. 
In september 2012 en januari 2013 hebben we op het buitenterrein, met medewerking van de 
Duinruiters en de Zeemachtafdeling veldvoetbal, een interne 3D wedstrijd kunnen verschieten. Deze 
buitenwedstrijden zijn een onderdeel van het Clubkampioenschap.  
Dit jaar is er een nieuwe opzet gemaakt van het Clubkampioenschap, om het voor de leden zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken. Op het moment dat dit jaarverslag geschreven wordt, zal het 
clubkampioenschap geëvalueerd worden en indien nodig worden aangepast voor het jaar 2013. 
Hierover kunt u in het jaarverslag over 2013, van volgend jaar, meer lezen. 
 
Het afgelopen jaar hebben leden ook andere verenigingen bezocht om wedstrijden te schieten, zoals 
bij Archeon, Lierop, Balk, Texel, etc.  
Op onze eigen jaarlijkse grote 3D wedstrijd, die gebruikelijk in juni op MK Erfprins geschoten wordt, 
zijn 216 gastschutters geweest. De Erfprinsronde 2012 was weer een groot succes. Op dit moment 
wordt druk gewerkt aan een tweedaagse Erfprinsronde ter viering van het tweede lustrum daarvan. 
Dit jaar zijn een flink aantal nieuwe 3D doelen aangeschaft, gerepareerd of vervangen. 
 
Het is de bedoeling om komend jaar optimaler gebruik te gaan maken van onze site, met als doel onze 
leden meer en vollediger van informatie te kunnen voorzien. 
 
Wij willen bij deze het personeel, bestuur en alle niet genoemde vrijwilligers bedanken voor hun inzet. 
Door hun inzet en hulp kunnen we onze handboogsport met veel plezier beoefenen. 
 

 P. van der Ploeg-Greaves 
 Secr. afd. Handboogsport 
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__________________________________ 
4.8. Afdeling Judo / Jiujitsu / Karate 

 
Judo 
Het gestelde doel aan het einde van het seizoen 2011-2012 om de groeiende positieve sfeer verder 
uit te bouwen en hiermee ledengroei te krijgen, is dit seizoen (2012-2013) helaas niet gehaald.  
 
Het begin van het seizoen begon volgens de gemaakte plannen: eigen activiteiten organiseren, een 
tweede judovereniging bij onze tegelcompetitie betrekken, en ook actief aan toernooien van collega-
verenigingen deelnemen. De Zeemacht judoka’s die met regelmaat aan de verschillende activiteiten 
deelnemen, wisten/weten ook geregeld met een prijs naar huis te komen. 
 
In februari van dit jaar heeft trainer Rinco medegedeeld dat hij de overstap maakt naar een andere 
judovereniging. Direct is gestart met het zoeken naar een vervangende trainer. Eind maart is door het 
hoofdbestuur trainer Erik van Lawick van Pabst aangetrokken. Erik is per direct gestart en de eerste 
reacties van judoka’s en ouders zijn positief. De afdeling judo bedankt Rinco voor zijn inzet van de 
afgelopen jaren en wij wensen hem veel succes toe bij zijn nieuwe club. 
 
Doordat er na het bericht van Rinco niet direct een nieuwe trainer beschikbaar was, is er onrust binnen 
de afdeling ontstaan. Er gingen diverse geruchten rond, waaronder dat de hele afdeling judo 
opgeheven zou worden. Een groot aantal leden heeft toen besloten om het lidmaatschap op te zeggen. 
De huidige stand is dat de helft van de leden het lidmaatschap heeft opgezegd: concreet, nog circa 45 
actieve leden op dit moment. 
 
Een van de gevolgen van het krimpende ledenbestand is dat het aantal eigen deelnemers aan onze 
tegelcompetitie ook sterk is gedaald. Daarnaast worden we ook niet meer bezocht door collega 
verenigingen. Het minder succesvol kunnen draaien van de tegelcompetitie draagt vanzelfsprekend 
niet bij aan het opbouwen van de gewenste positieve sfeer. 
 
Het Brugtoernooi dat op 9 juni 2013 door Zeemacht wordt georganiseerd, draait voor circa 95% op 
oud medewerkers. De wens is om dit jaarlijkse toernooi grotendeels te organiseren met 
ouders/judoka’s die op dat moment lid van de vereniging zijn. Een aandachtspunt voor het volgende 
seizoen. 
 
Op dit moment proberen we voor stabiliteit in het lesgeven te zorgen en het vertrouwen te behouden 
van de leden. Eind juni ga ik met trainer Erik om tafel om nieuwe doelen voor het seizoen 2013-2014 
te bespreken. Eén ding staat wel alvast, met 45 leden zijn twee, maximaal drie trainingsavonden ruim 
voldoende en het aantal trainingsavonden zal dus worden gereduceerd. 
 
Samenvattend, aankomend seizoen moet invulling gegeven gaan worden aan een nieuwe koers voor 
de afdeling judo.  
 
Hierbij dank ik alle vrijwilligers voor hun inzet en bijdrage van dit afgelopen seizoen. Wij hopen dat we 
ook komend jaar weer op hun medewerking kunnen rekenen, want we zullen het hard nodig hebben. 
 

 R.J. IJzendoorn 
 Vz. judo (a.i.) 

 
Jiu-Jitsu 
Geen verslag ontvangen. 

 R. Krijnen 
 Vert. jiujitsu 
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Karate 
Bij de afdeling karate gaat het goed met de jeugdgroep, deze groeit langzaam. Het huidige aantal leden 
is veertien. De seniorengroep is stabiel en bestaan uit zeven leden. 
De graduaties gaan zoals gepland en zijn succesvol. 
Als dit jaarverslag wordt voorgelezen zijn er op 20 april dangraad examens geweest. Drie van onze 
mensen hebben examen gedaan, te weten: 
Hans Bergsma is geslaagd voor 1ste dan, Arnold Veldman en Wilmer Dubel zijn geslaagd voor Karate 
leraar A 
Zelfverdediging 
Deze lessen worden aan het einde van het verenigingsjaar beeindigd omdat er te weining animo 
voor is.  
Vooruitblik 
De seniorengroep bestaat op het ogenblik uit alleen zwarte bandhouders, wat natuurlijk mooi is, dat 
geeft het niveau van onze lessen aan, maar ik zou graag beginners willen werven. Misschien een 
aandachtspunt voor het bestuur, om dit te promoten. 
Terugblik en evaluatie 
Terugkijkend op het afgelopen jaar zijn mijn doelstellingen en de daarbij behorende resultaten 
gehaald.  

 H. van der Salm 
 Vert. Karate 
_______________________ 
4.9. Afdeling Schermen 

 
Geen verslag ontvangen. 

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

 
Bestuur afdeling tennis: 
Voorzitter : Albert Snel 
Secretaris: Evelien Bas 
Competitieleider: Remko Noordeloos 
Intern toernooileider: Harald de Klerk 
Onderhoudsman: Teun Rietkerk 
Prieelbeheerder: Evelien Bas/Franca Schotten 
PR: Leo van de Voort 
 
Alle vaste activiteiten van de afdeling tennis zijn in 2012 weer goed verlopen. De interne toernooitjes 
zijn wat wisselend druk. Het Zeemacht Open was weer geslaagd en ook het veteranen toernooi was 
gezellig. Ook is er een wintercompetitieteam actief geweest. 
Vorig jaar is het team heren 1 35+ zaterdag kampioen geworden. Het eerste damesteam op de 
woensdag is ook kampioen geworden. 
 
De banen zijn niet in heel goede staat. Er brokkelen steeds stukjes af en Teun lapt het dan weer op.  
 
De vacante functies zijn opgevuld door Albert Snel (voorzitter) en Evelien Bas (secretaris). Ook Leo van 
de Voort verricht enige taken binnen het bestuur. (PR ed) 
 
Het ledenaantal van de afdeling tennis was op 1 juni 2012 120.  
 

 E. Bas 
 Secr. afd. Tennis 
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_________________________ 
4.11. Afdeling Veldvoetbal 

 
Het seizoen 2012-2013 begonnen we met een verbouwing in de kantine, met een mooi tegelvloertje 
en een andere barindeling. Dit alles was net op tijd klaar voor de aftrap van het seizoen. Dit seizoen 
startten we wederom met vijf elftallen inclusief een dameselftal. Sportief is dit een topseizoen voor 
het veldvoetbal. In de winterstop was ons vlaggenschip het beste elftal van Noord-Holland (west 1) 
met een mooie beker van RTV NH tot gevolg. De dames haalden ook de promotie voorjaarspoule. Het 
derde op zondag ging de winterstop ook op de eerste plaats in. De tweede helft van de competitie 
werden de lijnen doorgezet met als resultaat dat ons eerste kampioen in de vierde klasse is geworden 
en het derde kampioen in de reserve achtste klasse. De dames moeten nog een beslissingswedstrijd 
spelen tegen Schagen voor het kampioenschap en spelen tweede paasdag ook nog in de halve finale 
voor de beker. Al met al nu al twee kampioenen van de vijf en misschien nog een derde en een beker. 
Over-all gezien gewoon top. 
 
Kampioen Zeemacht op regionale televisie Noord Holland. 
Het eerste veldvoetbal team van Zeemacht heeft een uitstekend seizoen achter de rug en werd terecht 
kampioen. 
De voorbereiding was redelijk met slechts een nederlaag in de beker en enkele klinkende 
overwinningen tegen gerenommeerde tegenstanders. De verwachtingen waren dan ook dat de Sailors 
samen met een stuk of vijf tegenstanders zouden meedoen om de bovenste plaatsen. 
Een ongekende zegereeks bracht Zeemacht niet alleen aan kop van de competitie, maar leidde ook 
tot een televisie uitzending bij de regionale tv Noord Holland, waar de Sailors werden gekroond tot 
best presterende standaard team van Noord Holland tot aan de winterstop!  
Ook in 2013 werd de koppositie niet meer uit handen gegeven en in de thuiswedstrijd tegen Berdos 
kon het verdiende kampioenschap op gepaste wijze gevierd worden. De kracht van Zeemacht was een 
brede selectie en een groot saamhorigheidsgevoel. 
Met vertrouwen wordt dan ook de terugkeer in de derde klasse tegemoet gezien en vele Helderse 
voetballiefhebbers kijken belangstellend uit naar de derby tegen plaatsgenoot HCSC. 
 
Zeemacht 2 Zaterdag  
We begonnen het seizoen met hoge verwachtingen en wilden kampioen worden. Met een sterke 
selectie, alleen zonder vaste keeper begon Zeemacht 2 goed in de beker maar zwak aan de competitie. 
Dit leidde tot de winterstop met 4 nederlagen op rij en een 10e plaats op de ranglijst. De oorzaak 
hiervan was dat veel spelers geblesseerd raakten of voor werk een aantal weken weg waren. Na de 
winterstop pakte Zeemacht 2 de draad weer goed op met 9 wedstrijden winst op rij. Alleen in de 
laatste 2 weken van de competitie sloeg het noodlot weer toe en moest de kwart finale van de beker 
zelfs afgezegd worden omdat er niet genoeg spelers beschikbaar waren. 
De laatste wedstrijd van het seizoen kwam de tegenstander niet opdagen dit was wel kenmerkend 
voor het seizoen. Zeemacht 2 eindigde op de 5e plaats al zegt dit niks want er zijn heel veel wedstrijden 
niet gespeeld. De conclusie geldt dat het een rommelig seizoen was maar tegelijkertijd ook een hele 
goede periode. Met dat in ons achterhoofd gaan wij door naar volgend seizoen. 
 
Jaarverslag Zeemacht dames 1 

Vorig seizoen hebben wij afgesloten als kampioenen! Ook op het jaarlijkse 3 daags toernooi in Wamel 
hebben wij geschitterd als kampioenen (en als feestbeesten). Het seizoen begonnen wij met frisse 
moed  en wederom met het doel om kampioen te worden! Wij werden dit seizoen versterkt door 
aanvalster Kitty en invalster Jiska. Kitty nam ook gelijk een grensrechter/wasvrouw mee, Kirby bedankt 
hiervoor. Ook was Angela lid geworden maar door haar werk kon zij al snel niet meer deelnemen. En 
wij moesten ook al snel afscheid nemen van Stacy, zij stopte ook om persoonlijke redenen. Ook 
hebben wij door o.a. veel blessureleed (met als baas boven baas Birgit die onlangs weer geopereerd 
is) beroep moeten doen op veel invalsters vanuit de zaal. Ook had Lisa voor haar gezondheid een pauze 
ingelast. En niet te vergeten was Liza in het begin en aan het einde van het seizoen in het buitenland 
te vinden om daar mensen op hun reis te begeleiden. En door werk en andere verplichtingen kwamen 

http://veldvoetbal.in/
http://gevolg.de/
http://in.de/
http://reserve.de/
http://beker.al/
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wij met regelmaat een dame tekort. Dus Marianka, Belinda, Cynthia en Melissa, bedankt!  
Wij hebben ons ook ingezet voor de MPN stichting d.m.v. de club van 5. Begin van het seizoen was er 
een cheque uitgereikt en ook op 18 mei overhandigen wij weer een cheque aan de MPN stichting (met 
nu een waarde van meer dan 1000 euro!). 
In oktober hebben wij meiden gebruik gemaakt van de kantine voor een halloweenfeestje! De kantine 
was mooi versierd, de meiden waren verkleed en de rosébiertjes hebben rijkelijk gevloeid. Alleen het 
bestuur was niet zo blij met ons aangezien wij het niet zo netjes achter hadden gelaten, onze excuses 
hiervoor!  
In november hebben wij geld bij elkaar gelegd en trainingspakken aangeschaft. Mooie Adidas pakken 
in de kleuren van Zeemacht! Inclusief met naam en nummer konden wij met trots het Zeemacht 
trainingspak dragen. 
In december was het beruchte Sinterklaas feestje, het eerste jaar dat er ook dames bij waren. Wij 
vonden het een super gezellig feest en zeker voor herhaling vatbaar. 
Maar naast alle feestjes, verjaardagen en gezelligheid is er natuurlijk ook nog gevoetbald.  
Er is veel gewonnen, een enkele keer gelijk gespeeld maar ook wel eens verloren. Er is gespeeld in het 
zonnetje maar ook met sneeuw op de grasmat.  Na de eerste helft van de competitie kwamen wij 
terecht bij de bovenste 6 die gingen strijden voor het kampioenschap. Met 6x winst en 3 gelijke spelen, 
met 31 doelpunten voor en 18 doelpunten tegen, zouden wij hoogstwaarschijnlijk 2e worden dit 
seizoen. Maar toen gebeurde er een wonder en morste de meiden van Schagen 2 wedstrijden achter 
elkaar 3 punten en kunnen wij dus nog kampioen worden. Wanneer deze kampioenswedstrijd tegen 
Schagen gaat plaatsvinden is nog niet bekend. Maar ook bij een 2e plaats kunnen wij promoveren naar 
de 3e klasse. Daarnaast staan wij ook nog in de halve finale van de beker, dus ook voor de beker liggen 
de mogelijkheden voor een eerste plek! 
Monica is topscoorster geworden en heeft 11 mei een mooie prijs in ontvangst genomen. Onze vaste 
fan Hennie heeft op deze dag van de meiden ook een bedankje gehad voor haar aanwezigheid! 
En aangezien wij allemaal meiden zijn waren er natuurlijk ups en downs in de sfeer van het team. Dus 
een teambespreking in februari moest hier verbetering in brengen. Onder het genot van een hapje en 
een drankje hebben wij bij Kitty & Kirby thuis een bespreking gehad en die periode erna hebben wij 
geknald op het veld. Maar wij blijven dames dus er zal altijd wel wat gezeur blijven. 
Het einde van het seizoen nadert, met het 3-daagse toernooi in Wamel in het vooruitzicht waar wij 
verkleed zullen gaan als echte Sailors en weer ons best zullen doen om kampioenen van het toernooi 
te worden!  
Er zullen wat meiden stoppen, ook de trainer stopt maar hopelijk trekken wij nog wat meiden aan 
zodat wij aankomend seizoen gewoon weer een team hebben en kunnen schitteren op het 
zeemachtveld! 
Wij feliciteren de mannen van zaterdag heren 1 met hun kampioenschap, ook hier was het feestje 
weer zeer geslaagd! Ook de mannen van zondag heren 3 worden gefeliciteerd met hun 
kampioenschap! 
 

Een dikke voetbalzoen  
Alicia, Bianca, Birgit, Chantal, Cindy, Evitha, Francisca, Jacqueline, Joyce, Joyce, Kitty, Kirby, Lisa, Liza, 
Manon, Marjolein, Melanie, Michelle, Monica, Sarah en natuurlijk onze coach Jan en onze trainer Chris 
 

Jaarverslag Zeemacht Zondag 2 
Einde seizoen, weer een jaar zonder titel, maar met genoeg mooie zondagen om de dagelijkse sleur te 
kunnen doorbreken. Uiteraard begon het seizoen met het traditionele ZZO toernooi, wat stilaan een 
begrip begint te worden voor voetbalminnend Nederland. Een mooie kans voor ons trouwe publiek 
om te genieten van de talloze balvirtuozen, vedetten en bikkelharde verdedigers die ons team rijk is. 
Maar natuurlijk ook om onze zomeraanwinsten voor het eerst aan het werk te zien.  
Eén daarvan, Cliff, heeft zich dit seizoen stormachtig ontwikkeld tot onze eigen Mino Raiola. Het ene 
na het andere talent tovert deze louche zaakwaarnemer uit zijn hoge hoed om ons weer eens aan een 
volwaardig elftal te helpen. Mede dankzij de gezelligheid, heerlijke snacks en rijkelijk vloeiend bier is 
het ZZO ook dit jaar weer een succes geworden! Toevallig is dit toernooi exemplarisch voor mijn 
seizoen. Met een fantastische uithaal in de winkelhaak dacht ik het seizoen prachtig te beginnen…om 
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in de daaropvolgende wedstrijd zo mogelijk een nog genialer eigen doelpunt te scoren. Van Nol kreeg 
ik dan ook het advies om maar te stoppen met scoren. Je kan zeggen wat je wil…ik heb Nols advies tot 
op de letter opgevolgd. 
Maar goed, het seizoen was begonnen. Traditiegetrouw zijn wij de laatste jaren in de eerste 
wedstrijden goed voor een paar fikse verliespartijen. Daar moest verandering in komen middels 
keiharde trainingen van ome Co. Kotsend en brakend hebben wij ons de eerste weken in het zweet 
gewerkt. Tot het holst van de nacht bestudeerden wij onze tactische meesterplannen en hielden we 
elkaar scherp. Deze tomeloze inzet resulteerde uiteraard in verlies bij achtereenvolgens FC Den Helder 
en VIOS, een gelijkspel bij Sint Boys, om vervolgens weer op de kloten te krijgen bij ZAP. De wedstrijd 
bij JVC 4 (9-1) was de druppel.  
Als een waterbuffel op steroïden begonnen wij aan de daaropvolgende weken. Winkel 3 en VIOS-W4 
werden glorieus verslagen. Na een gestolen overwinning van SRC werd de rug gerecht en bonden wij 
Hollandia aan de zegekar. Dat JVC 6 vervolgens zwaar onterecht van ons won deerde niet. Wij houden 
vertrouwen in ons kunnen. Wat wil je…met zoveel kwaliteit! Over kwaliteit gesproken; iedereen zal 
het met mij eens zijn dat Arnold de absolute uitblinker was van de eerste seizoenshelft.  
De tweede seizoenshelft. Tja…het kerstdiner en enkele oliebollen lagen nog zó zwaar op de maag dat 
FC Den Helder met gemak de eerste wedstrijd won. En toen kwam de ommekeer. Onder leiding van 
onder anderen de Adembenemende Arnold, een SuperSwag, Tikkie-takkie Tibboel, Rondo Richard, 
Soepele Sander en een mekkerende Michel werden Kaagvogels, Sint Boys en JVC 4 met goed voetbal 
opgerold. Zap (afgelast..morele overwinning), Winkel, VIOS en SRC werden op één punt gehouden en 
dit was natuurlijk een fantastische serie. Het spel was bij vlagen goed tot uitstekend in deze weken. 
Dat we afsloten met verlies bij Hollandia en Kleine Sluis mocht de pret niet drukken.  
Dus het seizoen zit er weer op. De woensdagavonden waren vaak goed bezocht, mede dankzij een 
heuse TV onder de douche. Traditiegetrouw werd er lekker op elkaar gezeken tijdens de wedstrijd, 
maar was de gezelligheid na de wedstrijd top. De beruchte Wastas was net zo gewild als Ben als 
vlagger, en o.a. Michel heeft weer bergen verzet voor ons team.  
Wat ik persoonlijk jammer blijf vinden, is dat we geregeld moeite hebben om een team op poten te 
krijgen. Wat dat betreft de complimenten voor Cliff, die ons geregeld uit de brand heeft geholpen door 
vrienden van hem te regelen. Ik vind het echter wel zo prettig om elke week met een vast team te 
spelen. Daarom hoop ik dat we volgend seizoen een hogere opkomst krijgen op wedstrijddagen en de 
training. Al met al heb ik weer genoten dit seizoen, en ik hoop dat we elkaar volgend jaar kunnen 
belonen met de titel!  
 
Zeemacht 3 2012 / 2013  Kampioenen !!!!! 
Het jaar begint goed, een volle selectie van 16 man ! Dit omdat het 4e ermee opgehouden was. Wij 
konden Jan, Jente, Jelle.2 en Dennis verwelkomen in het 3e van Zeemacht. Dit was een hele opluchting, 
daarnaast kwam Raymond Luiten weer bij ons voetballen na 3 jaar door blessures afwezig te zijn 
geweest. Dit wierp direct zijn vruchten af. Iedereen kon goed worden opgesteld en het hele plaatje 
was compleet. Wedstrijd 1 en 2 werden gewonnen, maar toen kwam Vesdo naar ons terrein en dit 
beloofde een zware pot te worden. Dat werd het dus ook met als domper een gebroken kuit/enkel 
van Ronald. Uitslag was 2-2. 
Door Jan Vos op de training te vragen of zijn vader van “Vos Metaal “ ons wilde sponsoren werden ook 
nog nieuwe tenues voor het hele team gerealiseerd. Deze waren natuurlijk zeer welkom. Wedstrijd na 
wedstrijd werd gewonnen, slechts 2x gingen we in 2012 de boot in. Hugo boys uit was te sterk met 5-
2 en thuis een dramatische wedstrijd tegen VZV 3-5 ze stonden laatste !!! Na een zeer lange winterstop 
+ 3 maanden gingen we er vol tegen aan in onze nieuwe tenues die we al die maanden al klaar hadden 
liggen. Deze tenues werden ons uiteindelijk geschonken door Jan Vos zijn Vader. 
In 2013 werd er niet meer verloren, slechts 2x gelijk waarna we ons kampioenschap niet meer konden 
mislopen. Uiteindelijk met de laatste wedstrijd uit tegen de nr.2 ZAP konden we het vieren met een 1-
3 winst. Het feest was daarna geweldig.  
Mannen, gefeliciteerd ik ben trots op het hele team !  EMIEL 

 
 A. de Putter 
 Vz. afd. Veldvoetbal  
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________________________________ 
4.12. Afdeling Wedstrijdzwemmen 

 
Bij de afdeling wedstrijdzwemmen kunnen we zeggen dat het een jaar vol beweging is geweest. 
 
In mei 2012 trad na 15 jaar voorzitterschap, Rolien Bakker, af en werd zij opgevolgd door Gini Mosch. 
Samen met haar echtgenoot Jos en Henk van den Brink vormen zij het bestuur van de afdeling 
wedstrijdzwemmen. Tijdens de algemene ledenvergadering ontving de hele familie Mosch de 
wisselbeker der verdiensten voor hun inzet binnen hun afdeling.  
 
In augustus begonnen de trainingen weer en werd de afdeling verrast door vele nieuwe zwemmers. 
Waren dit eerst nog echte minioren, later in het jaar kwamen er ook steeds meer oudere zwemmers 
zich aanmelden bij de afdeling. 
 
Er werd gezwommen in de C-competitie met als partners EdVo uit Volendam, DAW uit Alkmaar en SG 
Zaanstad uit Zaandam. Dat we het dit jaar in de competitie zwaarder zouden krijgen was bekend. Want 
ondanks de aanwas van nieuwe zwemmers bleef de bezetting in de oudere klasse miniem. Dit 
betekende dat de dames en heren binnen de competitie vaak 4 keer het water in moesten tijdens een 
competitiewedstrijd. Het doel was om in de C-competitie te blijven en dat is ook gelukt.  
 
De zwemmers in de Speedogroep waren dit jaar ook op dreef. De medailles stroomden binnen tijdens 
de voorrondes met als resultaat dat er in juni een aantal uitkomt tijdens de Kring Speedofinale.  
 
De Boeierwedstrijden zijn opgezet door de zwemverenigingen Oude Veer uit Breezand, de Normenven 
uit Hippolytushoef en Aquawaard uit Heerhugowaard. Een groot aantal zwemmers van de onze 
wedstrijdploeg hebben hieraan meegedaan. 
 
Eind maart heeft een grote groep zwemmers meegedaan aan het Internationale zwemtoernooi in 
Seraing (nabij Luik). Deze wedstrijd wordt gezwommen in een 50-meter bad en het aantal deelnemers 
aan deze wedstrijd is groot en komen uit verschillende landen zoals, Nederland, België, Frankrijk, 
Duitsland, Engeland en Luxemburg. De groep bestond dit jaar uit 10 zwemmers en die zwommen 
mooie tijden. Er werden in totaal 4 N(J)K gezwommen in het Belgische water. 
 
Een groot aantal zwemmers heeft zich geplaatst voor de A-kring kampioenschappen. Alleen al tijdens 
het eerste weekend werden er weer 2 limieten N(J)K limieten gezwommen er werden er 8 gouden, 10 
zilveren en 7 bronzen medailles gehaald. Het tweede weekend zal plaatsvinden na Pinksteren. 
  
Op dit moment hebben in totaal 3 zwemmers een NK of NJK limiet behaald. Dit jaar worden de 
Europese kampioenschappen voor de masters gezwommen in Eindhoven. Drie van onze 
masterzwemmers hebben hiervoor de gestelde limieten gehaald. De Open Nederlandse Master 
Kampioenschappen in Eindhoven waren al een succes voor Michael Bes, Hij wist zilver te bemachtigen 
op de 200 meter wisselslag en brons op de 50 meter vlinderslag. 
 
De bouw van het nieuwe zwembad brengt veel teweeg binnen de afdeling wedstrijdzwemmen. Het 
beloofd een plaatje te worden. Het wedstrijdbad wordt er één van 6 banen en als bonus komen er ook 
elektronische aantikplaten en supersonische startblokken. Het zal vreemd zijn om na zoveel jaren de 
oude vertrouwde Schots te verlaten om per september in het water te duiken van het Heersdiep. 

 
 G. Mosch-Kuyper 

 Vz. afd. wedstrijdzwemmen 
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4.14. Afdeling Zaalvoetbal 

 
Algemeen 
Het bestuur bestond het afgelopen seizoen uit Jan Waard (vz.), Robert Klein (secr.), Leo v/d Voort 
(dames zaken), Piet Raven (wed. secr. heren), Wilma van Loon-Bruin (wed. secr. dames). Daarnaast 
werd Piet nauw ondersteund door Remco Bos. De afdeling is voorzien van een sterk kader en met de 
verschillende personen heeft het bestuur regelmatig contact gehad over de gang van zaken binnen de 
afdeling en de verschillende teams. Waar mogelijk was een bestuurslid vertegenwoordigd bij 
wedstrijden en activiteiten van de verschillende teams. 
 
Heren teams (KNVB) 
Heren 1 behaalde dit seizoen een knappe 2e plaats in de Eerste Divisie. Waar het er lang naar uitzag 
dat een eventueel kampioenschap realistisch was, werd er thuis verloren van kampioen Veerhuys en 
door het terugtrekken van Annour werd het een onmogelijke opgave. 
Heren 2 behaalde dit jaar een plaats in de middenmoot, en eindigde als 6e in de 1e klasse A.  
Heren 3 beleefde dit seizoen geen goed seizoen, veel afzeggingen zorgden ervoor dat er veelal een 
beroep moest worden gedaan op jeugdspelers. Ze behaalden een matige 11e plaats in de 1e klasse B, 
en zullen daarom degraderen, en volgend seizoen uitkomen in de 2e klasse. 
 
Heren teams (HZVO) 
Heren 4 kende een moeilijk seizoen met nogal wat personele problemen, maar zag kans in de slotfase 
van het seizoen het vege lijf te redden en in de onderste helft van de middenmoot te eindigen. Zij 
zullen dus ook volgend seizoen weer in de hoofdklasse HZVO uitkomen. 
Heren 5 nieuw bij Zeemacht dit jaar, kwam uit in de 1e klasse. Dit team, bestaande uit spelers die 
vooral op het veld op redelijk niveau spelen, zag kans om in haar debuutseizoen meteen met het 
kampioenschap aan de haal te gaan! Zij zullen dus volgend seizoen samen met het 4e in de Hoofdklasse 
gaan ballen. 
Heren 6 uitkomend in de 2e klasse kende ook de nodige problemen met blessures. Niettemin zagen 
zij kans om zich vrij eenvoudig in de middenmoot te handhaven. 
Heren 7 eveneens nieuw bij Zeemacht, uitkomend in de 3e klasse, kende ook vaak personele 
problemen. Niettemin zagen ook zij kans om de titel binnen te slepen in hun 1e seizoen bij Zeemacht. 
Zij zullen dus aankomend seizoen samen met Heren 6 in de 2e klasse gaan spelen. 
Heren 8 leverde, eigenlijk zoals altijd een solide seizoen af en klasseerde zich eenvoudig in de bovenste 
helft van de middenmoot. Zij waren ook zeer succesvol in de HZVO beker, waarin zij pas in de halve 
finale strandden. 
Heren 9 deed het uitstekend. Dit jonge team, deed lang mee om de prijzen. Uiteindelijk belandde de 
ploeg op een knappe 2e plaats in de 5e klasse. 
Heren 10 uitkomend in de 6e klasse, kende een uitstekende seizoensstart en won de eerste 7 
wedstrijden op rij. Hierna werden de prestaties wat minder en in de 2e seizoenshelft werden nog 
slechts 5 punten gehaald. Niettemin goed genoeg voor een plek in de onderste helft van de 
middenmoot. 
Heren 11 vorig jaar kampioen van de 8e klasse en nu uitkomend in de 6e klasse. Deed het ook in deze 
klasse prima. Zij staan op het moment van schrijven op een zeer solide 6e plek met nog mogelijkheden 
om in de top te eindigen. 
Heren 12 ten slotte, uitkomend in de 7e klasse, presteerde ook prima. Zij staan op een prima 5e plek 
op het moment van schrijven. Ook zij zagen kans om tot de halve finale van de HZVO beker door te 
dringen. Helaas werden zij daarin, evenals Heren 8, uitgeschakeld zodat een Zeemacht finale ons 
ontging. 
 
Dames teams (KNVB) 
Dames 1 onder leiding van Ed Diederich en zijn assistent Ron van Kuyk, Dames 1 draaide mee in de 
Hoofdklasse om het kampioenschap en eindigde uiteindelijk op een 2e plaats met 12 punten 
achterstand op de nummer 1, deze dames hebben tevens de kwartfinale van de beker gehaald. 
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Dames 2 kwam dit jaar voor het eerst uit voor Zeemacht (voormalig speelsters VZN) ze speelden 2e 
klasse 02, het team heeft onderling wat strubbelingen gehad en door afwezigheid van speelsters veel 
invallers nodig gehad, het team eindigde op een 3e plaats van de 8 teams. Aankomend seizoen valt dit 
team (helaas) uit elkaar. 
Dames 3 speelde 2e klasse 01 ze hadden dit seizoen geen keepster, onderling is dit prima opgelost 
met andere teams. Ze hebben een rumoerig jaar meegemaakt. Veel geblesseerde speelsters, 
zwangere speelsters en 1 tussendoor opgestapt uit het team. Dames 3 eindigde op een 5e plaats van 
de 8 teams, dit team gaat aankomend seizoen verder in een andere samenstelling. 
Dames 4 speelde voor het eerst dit seizoen met een combinatie van speelsters uit allerlei teams, ook 
het blessureleed bleef in dit team niet achterwege. Ze speelde 2e klasse 02 en eindigde op de 4e plaats 
van de 8 teams. 
Dames 5 speelde dit seizoen met redelijk veel invalsters door de wisselende diensten van de dames 
uit dit team, tussendoor een speelster uit een ander team erbij gekregen, ze speelden 3e klasse 01 en 
eindigden op een 5e plaats van 11 teams. 
Dames 6 zeer teleurstellend seizoen ook mede door geen vaste basis en heel veel personele 
wisselingen. Ze speelden 3e klasse 01 en eindigden op de 10e plaats van de 11, aankomend seizoen 
valt dit team helaas uit elkaar. 
Dames 7 begon het seizoen heel erg goed op de helft van de competitie ging het wat minder , maar 
op het eind werd het allemaal weer rechtgetrokken, ze speelden 4e klasse 01 en eindigden op de 4e 
plaats van de 12 teams. 
Dames 8 als nieuwkomers bij Zeemacht en dus ook in de KNVB hebben deze dames een goed seizoen 
gedraaid, wat beloond werd met een 3e plaats in de 4e klasse 02. 
 
Jeugd teams (KNVB) 
Junioren A1 haalde dit seizoen niet de verwachte doelstelling, de ploeg onder leiding van Harald de 
Klerk en Jack Bakker eindigde op een 5e plaats in de Topklasse. Positief punt is dat verschillende A-
junioren hun debuut hebben mogen maken in de hoofdmacht. Enkele spelers schuiven door naar de 
senioren teams, taak voor de technische staf om het team weer aan te vullen. 
Junioren C1 begon dit seizoen voor het eerst in de KNVB, waar ze vorig seizoen nog uitkwamen in de 
SZVV. Het team bleek te hoog ingeschreven en behaalde toch nog een knappe 4e plaats. Na de 
winterstop is C1 ingedeeld in een lichtere competitie, waar het plezier weer teruggevonden werd, en 
behaalden ze een knappe 3e plaats. Volgend seizoen zal een deel van dit team de nieuwe B1 gaan 
vormen, daarnaast zal het team aangevuld moeten worden. 
 
Toernooien 
Drs. G.J. van den Bosch/Nieuwjaarstoernooi 
Het oudste zaalvoetbaltoernooi van Nederland werd dit jaar alweer voor de 44ste keer georganiseerd. 
Echter neemt het deelnemersveld met het jaar af. Dit jaar is de afdeling zaalvoetbal (een speciaal 
dankwoord aan Harald de Klerk) er toch weer in geslaagd een deelnemersveld neer te zetten. Het 
toernooi werd uiteindelijk gewonnen door ons vlaggenschip. Volgend jaar zal het toernooi op een 
andere dag gespeeld gaan worden, op 1 januari zal er een intern toernooi worden georganiseerd. 
Nieuwjaarstoernooi Dames 
Het Nieuwjaarstoernooi voor de dames staat al 9 jaar vast op het programma. De organisatie slaagt er 
sinds het begin in, een prima toernooi te organiseren. Het toernooi was weer van een sportief niveau 
en winnaar was uiteindelijk Dansschool Biersteker. 
Sailors Jeugdcup 
De Sailors Jeugdcup mag zich al enkele jaren het jeugdzaalvoetbaltoernooi van Nederland noemen. 
De toernooicommissie slaagt er elk jaar weer in een sterk deelnemersveld te creëren en voldoende 
budget binnen te halen. Er was weer een hoop spektakel op deze dag en kende enkel winnaars. 
 
Strafzaken/boetes 
Strafzaken waren er slechts twee dit seizoen dus ook hier niet al te veel opschudding. Wel hopen we 
als bestuur, dit in de toekomst terug te kunnen brengen naar het nulpunt. 
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Boetes waren dit seizoen toch minder dan het afgelopen seizoen. Toch zullen wij er als bestuur boven 
op moeten blijven zitten om onnodige boetes te voorkomen. 
 
Toekomstplannen 
Het aantal teams zal volgend seizoen nagenoeg gelijk blijven. Waar kan zullen teams worden 
aangevuld. Het kan voorkomen dat er 1 of 2 teams minder zijn, maar het ledenaantal zal gelijk blijven. 
 
Dankwoord 
Het zaalvoetbal bestuur bedankt een ieder voor zijn/haar inzet het afgelopen seizoen en hoopt dat 
iedereen zich ook volgend jaar weer voor de volle honderd procent inzet. Wij kijken in ieder geval vol 
goede moed uit naar het nieuwe seizoen. 
 
Wij wensen eenieder alvast een hele fijne zomervakantie! 

 R.C. Klein jr. 
 Secr. afd. Zaalvoetbal 
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_____________________________________________________________ 

5. SPORTHAL EN ACCOMMODATIES 
________________ 
5.1. Algemeen 

In de bezetting van de functies is ook dit verenigingsjaar geen wijziging opgetreden, deze zijn:  
Commissaris beheer/HTD : A.W.Q. Mensink  
Commissaris algemeen/Beheerder kantines : A.H.M. Sewalt  

________________________ 
5.2 Bouw en onderhoud 

De meest in het oog lopende renovatie is natuurlijk aan de oostzijde van de sporthal geweest. Dat is 
aan de kant van de tennisbanen. Hier heeft de firma Sherton de complete gevel van de kantine 
vernieuwd. Dat dit noodzaak was werd door deze firma bevestigd met het voorbeeld dat de kozijnen 
verpulverden bij het verwijderen. Waarschijnlijk had afgelopen winter het glas door de kozijnen 
kunnen zakken wanneer hier niets aan was gedaan. Rest ons nog de noordzijde van de sporthal, dat is 
de straatzijde. Voordat dit kan worden aanbesteed zullen eerst de financiële middelen toereikend 
moeten zijn. Dat wordt dus nog even sparen. 
Op de tribune is een kast gemaakt die het probleem van tekort aan bergruimte voor de kantine moet 
oplossen.  
Verder is in de sporthal de vloer van de dojo aangepakt. Deze vloer begon steeds erger te verzakken. 
De vloer is met een houten frame weer geëgaliseerd en daarop zijn nieuwe matten gekomen. Hiermee 
hebben de budo sporters weer een goede vloer om hun sport op te bedrijven. 
In de kantine van veldvoetbal is de vloer aangepakt en zijn enkele andere zaken vernieuwd. Ook de 
boeidelen van dit gebouw worden met trespaplaten gerenoveerd. Vrijwilligers van de afdeling hebben 
ook trespaplaten aan de omheining opgehangen aan de rijkswegzijde van het veld. Dit voorkomt toch 
een aantal malen dat de bal uit de vaart gevist dient te worden. 
Na jaren wachten is de bouw van een nieuw onderkomen bij de Duinruiters aangegrepen om de 
elektriciteitsaansluitingen van de beide gebouwen, Duinruiters en veldvoetbal, te scheiden. In de 
bestuurskamer is een nieuwe meterkast gekomen waarop nu ook de verlichting van het trainingsveld 
is aangesloten. De bekabeling van deze verlichting is dus opgegraven en omgelegd naar de meterkast 
in de bestuurskamer. 
Het handboogveld is, nadat de Duinruiters daar gebruik van hadden gemaakt tijdens een 
regenperiode, behoorlijk beschadigd. De gemeente heeft toegezegd dit te verhelpen, maar de 
weersomstandigheden werken daar niet aan mee. Toch zal er iets aan moeten gebeuren omdat dit 
veld ook tijdens het ODP gebruikt gaat worden. 

 
______________ 
5.3 Verhuur 

De verhuur verloopt tegenwoordig via het secretariaat van de vereniging. Alle reserveringen die de 
afdelingen willen maken voor oefenwedstrijden, toernooien, vergaderingen, etc. dienen dus te 
worden gemaakt op kantoor. 
 
De evenementen die het afgelopen verenigingsjaar hebben plaatsgevonden in onze accommodaties: 

 Het Drs. G.J. v.d. Bosch zaalvoetbaltoernooi; 
 Het nieuwjaars zaalvoetbaltoernooi voor dames; 
 Het jeugd zaalvoetbaltoernooi om de Sailorcup; 
 Het Junior Master badmintontoernooi; 
 Het Brugtoernooi van de afd. judo; 
 Het ODP veldvoetbaltoernooi; 
 Het Rozeboom zaalvoetbaltoernooi 
 Het Groet’s Autobedrijven / MSV Zeemacht open tennistoernooi; 
 Het MSV Zeemacht open veteranen tennistoernooi; 
 Het ZZO veldvoetbaltoernooi; 
 Het interkerkelijk volleybaltoernooi. 
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Het ROC sport en bewegen is de grootste huurder die wij momenteel hebben. Met vier ochtenden in 
de week een aantal klassen, zorgen zij voor de nodige drukte in de sporthal. Dit jaar hebben er ook 
drie toetsweken plaatsgevonden in de sporthal. Het is voor enkele afdelingen wat ruimteverlies in die 
weken omdat de tafeltjes en stoeltjes elke dag worden opgeruimd, maar het lukt allemaal tot ieders 
tevredenheid. 
Voor de verhuur van de grote zaal is met de KNVB een driejarig contract afgesloten. Zij zullen hier de  
zaalvoetbalcompetitie gaan spelen.  

______________________________________ 
5.4 Technische en huishoudelijke dienst 

Onze technische dienst onder leiding van Ton Mensink is 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. 
Jannie Booi-de Wind als interieurverzorgster zorgt dat de sporthal elke ochtend weer opgeruimd is als 
de bezoekers en gebruikers arriveren. Als hoofd van de technische dienst wordt Ton Mensink 
bijgestaan door de inmiddels welbekende groep mensen; Aat Verblauw, conciërge, en de vrijwilligers 
waarvan de meesten ook lid zijn van de technische dienst: Paul Dee, Chiel Kup, Teun Rietkerk en Gerrit 
van Twuyver. Aat Verblauw is per 1 juli 2012 gestopt als conciërge. Hij maakt nog wel deel uit van de 
technische dienst. Zijn functie is per 1 september 2012 overgenomen door Teun Rietkerk. Op de 
voetbalaccommodatie is de heer De Putter actief om hier alle voorkomende werkzaamheden uit te 
voeren. Het schoonmaken van deze accommodatie wordt op maandag en vrijdag door Betty Meijer 
verzorgd. De tennisaccommodatie wordt nog steeds door Teun Rietkerk onderhouden, maar dan als 
vrijwilliger. Hij verricht alle voorkomende werkzaamheden op dat complex.  
Deze mensen maken het mogelijk dat wij een goed onderhouden accommodatie 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 en Elly de 
Longte. Wanneer het nodig is zijn er gelukkig altijd enkele dames en heren die als vrijwilliger achter de 
bar willen assisteren.  
Annet Stobbe is op zaterdag in de voetbalaccommodatie te vinden om daar iedereen te voorzien van 
een drankje. Michel van Oevern regelt dit op zondag en doet alle bestellingen voor deze kantine.  
In het tennisprieel wordt het beheer gedaan door Evelien Bas en Franca Schotten. Samen met de vele 
barvrijwilligers wordt in het seizoen gezorgd dat er een hapje en een drankje te verkrijgen is.  
Arno Sewalt en Jaap de Longte 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. 
Afgelopen oud-en-nieuw zijn voor het eerst oliebollen gebakken. Vooraf kon er worden besteld en in de 
dagen voor oudjaar zijn ze gebakken. Wellicht is dit voor herhaling vatbaar.  
De lunches voor Noorderhaven worden verzorgd door Jannie Booi-de Wind of Arno Sewalt. 
De verkooppunten bij judo, tennis en veldvoetbal hebben ook dit jaar weer flink bijgedragen aan de 
omzet. 

________________________ 
5.6 ARBO - coördinator 

De ARBO zaken van dit afgelopen verenigingsjaar zijn weer afgehandeld door Tess Ledegang. De RIE is 
up-to-date. 
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_________________ 
5.7 Secretariaat 

Op het kantoor van de vereniging verzorgen Nadine Gatowinas en Arno Sewalt de administratieve zaken 
van de vereniging. Nadine verzorgt de ledenadministratie en levert verder secretariële ondersteuning.  
Alle vragen en/of informatie over het lidmaatschap kunnen op dinsdag en donderdag aan haar worden 
gesteld. Ook kan men haar via emailadres ledenadministratie@zeemacht.nl bereiken. Arno verzorgt de 
administratie van de kantine en de rekeningen. Verder zijn zij natuurlijk het eerste aanspreekpunt voor 
de externe huurders, waarvan met name het ROC gebruik maakt.  

____________________ 
5.8 Bouwcommissie 

De bouwcommissie die het bestuur ondersteunde voor diverse projecten in de afgelopen jaren is 
voorlopig niet meer actief. Er zal eerst weer moeten worden gespaard voor er activiteiten kunnen 
worden ontwikkeld die de assistentie van de bouwcommissie vergen.  

__________________________ 
5.9 Kascontrolecommissie 
 De samenstelling van de kascontrolecommissie (KCC) is ten opzichte van vorig jaar gewijzigd. De heer K. 

Radjadurai is toegetreden tot deze commissie. Mevrouw A. van Kessel en de heer J. Mosch zijn 
aangebleven in deze commissie. Deze commissie zal het financiële verslag over het jaar 2012 controleren 
en daarvan verslag uitbrengen aan de Algemene Ledenvergadering. 

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

sponsorcommissie van de vereniging. Op 27 april is er weer een feestavond, de Amsterdamse Avond, 
georganiseerd. De belangstelling voor deze avond van de verschillende afdelingen viel enigszins tegen. 

mailto:ledenadministratie@zeemacht.nl
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_______________________________ 

6. LEDENSTERKTE 
 
 Het ledenaantal op 1 mei 2013 bedroeg 1315. Het ledenaantal was vorig jaar 1285 en is dus iets 

gestegen. Wanneer wij echter het aantal opzeggingen bekijken van leden die ons aan het einde van het 
verenigingsjaar willen gaan verlaten is dat zorgwekkend. Nu is het “normaal” dat aan het einde van het 
verenigingsjaar leden opzeggen, maar dit jaar is dat aantal wel hoog. 

 Wij hopen daarom ook dat komend seizoen het ledenaantal weer zal stijgen. Meer leden betekent meer 
contributie, waardoor de kosten van de vereniging beter beheersbaar worden. Het is dus niet alleen heel 
belangrijk dat de afdelingen proberen het aantal leden te stabiliseren, maar ook uit te breiden. U als lid 
kunt ons daarbij natuurlijk ook helpen door bij uw vrienden en kennissen aan te geven hoe leuk het is te 
sporten bij onze vereniging. 
 
Het onderstaande staatje geeft de verdeling van het ledenbestand over de afdelingen. Hierbij dient dus 
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.  

 
 Afdeling   1 mei 2013 1 mei 2012 
 Biljarten   7 }   8 } 
 Donateurs 16 } 19 }  
 Sjoelen   7 }  115 13 } 124 
 Vrouwenkoor 37 } 36 } 
 Seniorenfitness 48 } 48 } 
 Badminton 63  74 
 Basketbal 30  29 
 Boksen 32  28 
 Cricket 17  24 
 Elementair zwemmen  399   371 
 Handboogsport 55  55 
 Jiujitsu 25 }  23 } 
 Judo    86 }  141  100 } 145 
 Karate 30 } 22 } 
 Schermen 27  24 
 Tennis  112  110 
 Veldvoetbal  116  124 
 Volleybal 10 11 
 Wedstrijdzwemmen 76 66 
 Zaalvoetbal  221  203 
  
 Totaal     1414    1388 
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_____________________________________ 

7. VERENIGINGSZAKEN 
 

Ook in een jaar dat het rustig lijkt te zijn in de vereniging zijn er genoeg zaken waar het bestuur 
aandacht aan dient te besteden. Dat kunnen leuke zaken zijn, maar ook vervelende. Bij een zo grote 
vereniging als die van ons gebeurd nu eenmaal heel veel. 
Als eerste wil ik aandacht besteden aan het overlijden van ons erelid Huib Wijnants. Hij was jarenlang 
voorzitter van de afdeling elementair zwemmen en heeft als zodanig menig inwoner van deze stad de 
zwemkunst bijgebracht. Kort na elkaar zijn dus de erefunctionarissen van de vereniging overleden. Als 
eerste de erevoorzitter de heer Van den Bosch, daarna de heer Frenken die evenals de heer Wijnants 
erelid met oorkonde. 
Marco van Komen heeft besloten zich terug te trekken uit het bestuur. Hij is bezig zijn carrière op te 
starten en heeft te weinig vrije tijd om zich op het bestuurlijke vlak voor de vereniging in te kunnen 
zetten. Omdat allerlei andere zaken de aandacht vragen van het bestuur hebben wij niet zoveel tijd 
voor de sportieve kant van de vereniging. Dit is natuurlijk een zaak van de afdelingsbesturen zelf, maar 
ook het bestuur wil natuurlijk wel op de hoogte blijven van deze zaken. Zoals bijna elk jaar ook nu weer 
een aantal kampioenen in de teamsporten. Hierbij vallen natuurlijk het kampioenschap van het eerste 
badmintonteam en het eerste veldvoetbalelftal eruit. Dit elftal werd zelfs het best presterende elftal 
in Noord-Holland. RTV Noord-Holland heeft hier een item van gemaakt met opnames tijdens de 
training. De prestaties van alle andere teams vindt u terug in de verslagen van de afdelingen. Helaas 
is de groep ouderen die op de dinsdagavond kwamen sjoelen hiermee gestopt. Daar tegenover staat 
dat we nu ook een groep biljarters binnen de vereniging gaan krijgen. Zoals wellicht bekend is De 
Wering gestopt met haar werkzaamheden in het dienstencentrum. De biljarters van KOT hebben in 
overleg met het bestuur gekozen voor onze sporthal om hun sport te kunnen blijven beoefenen. De 
twee biljarts zijn overgenomen van De Wering. De biljarters worden lid van de vereniging en spelen 
op de maandag- en vrijdagmiddag. Ook nemen zij deel aan het Roobol toernooi. 
De dames van het vrouwenkoor kunnen terugkijken op een zeer geslaagde kerstuitvoering. Het was 
heel druk en gezellig in de kantine van de sporthal. Dit voorziet duidelijk in een behoefte van veel 
mensen die hiervoor naar de sporthal komen. 
De afdeling cricket heeft afgelopen jaar de thuiswedstrijden op de Linie kunnen spelen. De kantine van 
hockeyvereniging Hermes wordt door deze afdeling gebruikt als onderkomen tijdens de wedstrijden. 
Op 26 april j.l. hebben de voorzitter en de secretaris het huurcontract met de gemeente getekend. Na 
het besluit van de gemeenteraad op 2 februari 2010 heeft het dus tot dan geduurd voor er een nieuwe 
overeenkomst was. Ook is gelijktijdig opnieuw een overdracht van economisch eigendom gedaan van 
de veldvoetbalaccommodatie.  
Het bestuur heeft voor 1 april de verantwoording over de gemeentelijke sportsubsidie 2012 ingediend 
met de daarbij behorende accountantsverklaring. In deze verklaring worden de sportdagen die zijn 
georganiseerd voor Schooterduyn, 220 leerlingen, en de Vlieberg, 80 kinderen, meegenomen. Ook het 
programma “lekker in je lijf” van het Gemini voor kinderen met obesitas en het Sports2school project 
van de ROC stagiairs worden hierin verwerkt.  Wanneer de accountantsverklaring door de gemeente 
wordt geaccepteerd zal het laatste deel van de subsidie aan ons worden overgemaakt. De subsidie 
2012 was aanzienlijk lager dan de voorgaande jaren. Hierover zijn nog gesprekken gaande met de 
gemeente. 
Het handboogveld heeft door medegebruik van de Duinruiters behoorlijke schade opgelopen. Door 
het gebruiken van dit veld tijdens een regenperiode waren en kuilen en sporen in het veld gekomen. 
De gemeente heeft dit nu hersteld en het veld kan nu ook worden gebruikt tijdens het ODP toernooi. 
Dit toernooi is vorig jaar voor het eerst georganiseerd op onze accommodatie. Dezelfde commissie die 
dit toernooi al jaren organiseert doet dit nu belangeloos voor onze vereniging. Het was een zeer 
geslaagde dag met prachtig weer en veel deelnemers. Wij hopen dit jaar nog meer teams te kunnen 
verwelkomen en natuurlijk hetzelfde prachtige weer. 
De jaarlijkse controle van de brandweer is weer naar tevredenheid verlopen. Alles was weer in orde. 
Vanwege vernieuwde eisen is voor de sporthal is een nieuw ontruimingsplan opgesteld. Dit plan is 
goedgekeurd door de brandweer en is voor belangstellenden te vinden op de website. Ook de 
vluchtplannen in de sporthal zijn vernieuwd met dank aan Remco IJzendoorn die deze heeft gemaakt. 
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Afgelopen februari verliep de exploitatievergunning van de sporthal. Bij het aanvragen van een nieuwe 
vergunning kwam bericht van de gemeente dat dit voor verenigingen niet langer benodigd is. Dat 
scheelt weer leges natuurlijk. Wel is een ontheffing sluitingsuur aangevraagd en gekregen. Dat was 
onderdeel van de exploitatievergunning en moest natuurlijk ook worden vernieuwd. De sluitingstijd is 
dus weer vastgelegd tot 01.00u. Volgens de nieuwe Drank- en Horecawet die 1 januari van kracht is 
geworden moet de gemeenteraad een verordening vaststellen die opgenomen wordt in de APV. Hierin 
wordt voor para-commerciële instellingen, verenigingen en stichtingen, de verkoop (en de tijden 
waarop) van alcoholhoudende drank gereguleerd. Na de zomervakantie zal dit in de raadscommissie 
en daarna in de gemeenteraad worden behandeld. 
Zoals in het vorige verslag aangegeven had de gemeente de beplanting langs de sporthal aan de kant 
van de J.T. Kampstraat weggehaald zonder onze toestemming. Dit is inmiddels door hen hersteld. 
Ook dit jaar hebben een aantal leerlingen van ROC Sport en bewegen hun stage bij onze vereniging 
vervuld. De eerstejaars komen bij de afdelingen om te bezien hoe de verschillende sporten bij onze 
vereniging worden bedreven. Tweede en derdejaars doen het project Sports2school. De 2 vierdejaars 
leerlingen zijn degenen die de anderen binnen dit project aansturen en zodoende leren leiding te 
geven. Voor de ouders van de stagiairs is een informatieavond gehouden. De erkenning van Calibris, 
die het mogelijk maakt stagiairs binnen de vereniging te begeleiden, is verlengd. 
Paul Habets en Ed Asselman geven de herhalingslessen aan diegenen die een EHBO diploma hebben 
gehaald via de vereniging. Zij proberen ook een nieuwe cursus op te starten voor leden van Noordkop 
en onze vereniging. Dit verenigingsjaar is dat niet gelukt omdat er te weinig aanmeldingen binnen zijn 
gekomen. Wellicht dat dit komend verenigingsjaar wel gaat lukken. 
Vanwege kostenbesparing is de vereniging overgegaan naar Office Basis. Dit is het alles-in-1 product 
van Ziggo voor zakelijke klanten. De ISDN-aansluiting bij KPN is dus vervallen. Door de steeds 
verdergaande digitalisering van competitiezaken bij de KNVB was het noodzakelijk bij veldvoetbal de 
mogelijkheid te bieden het internet te benaderen. Dit is mogelijk gemaakt door een versterker te 
plaatsen bij de accommodatie en het WIFI netwerk van de sporthal aan te bieden. De 
wedstrijdformulieren van het eerste elftal worden digitaal voorbereid en direct na de wedstrijd 
afgehandeld. In het nieuwe seizoen zal dit ook van de andere elftallen gaan gelden. Het eerste 
zaalvoetbalteam werkt ook al op deze wijze en gebruikt daarvoor de faciliteiten op kantoor. Wanneer 
de andere teams overgaan is nog niet bekend. 
Het heeft enige jaren geduurd, maar nu zal het er toch van komen. Het nieuwe zwembad met een 
wedstrijdbad dat aan de eisen voldoet en een grote tribune om ook thuiswedstrijden te kunnen 
organiseren. De opening van het nieuwe zwembad zal in september plaatsvinden. 
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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 44e editie van het Drs. G.J. v.d. Bosch zaalvoetbaltoernooi afgewerkt. 
Zoals elk jaar een gezellige drukte in de kantine met leden die elkaar het beste toewensen onder het 
genot van een drankje en een hapje. Voor wat betreft het sportieve gedeelte was ons eerste 
zaalvoetbalteam weer eens de winnaar van het toernooi. 

____________________________________ 
8.3. Bijwonen recepties / begrafenissen 

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

____________ 
8.4. Media 
 In de lokale media is Zeemacht afgelopen seizoen zeer veel genoemd. Niet allen de Helderse Courant 

besteedt in haar sportpagina’s veel aandacht aan de verschillende afdelingen. Op de website van Den 
Helder Actueel worden ook veel artikelen geplaatst over de prestaties van de vereniging. De website van 
de vereniging wordt steeds meer gebruikt en bekeken. Niet alleen om uitslagen van wedstrijden en 
aankondigingen daarvan te bekijken, maar ook door mensen die informatie willen over de vereniging en 
haar mogelijkheden om te sporten.  
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_______________________ 

9. FINANCIËN 
  

In 2012 stonden een aantal investeringen op stapel. De voornaamste was de renovatie van de kozijnen 
aan de oostzijde van de kantine. Hier zijn nieuwe kunststof hoogrendement ramen en kozijnen 
geplaatst. De kosten waren in totaal €  41.789,00. Daarnaast is de vloer van de dojo geegaliseerd. In 
de loop der jaren is de dojovloer steeds verder verzakt, zodat de judomatten niet meer goed 
aaneensloten. Het risico op blessures werd dus groter en dat is natuurlijk niet acceptabel. Na de 
egalisatie bleken de oude maten ook aan vervanging toe, hetgeen ook in de afgelopen zomer is 
gerealiseerd. De totale kosten van de egalisatie zijn €  5.280,- en de aankoopkosten van de judomatten 
waren €  3.782,08. 
 
De afdeling cricket heeft in 2011 zijn thuiswedstrijden uit bij de vereniging Bloemendaal moeten 
spelen. Middels een bijdrage €  5.500,00 uit de RABO ton en met medewerking van de gemeente kon 
de afdeling een cricketveld inclusief een cricketmat realiseren op het sportcomplex de Linie. Tevens is 
er een tweede mat op het handboogveld gesitueerd voor een oefenkooi. Totale kosten €  6.654,64. 
 
Voor de zomer van 2012 kreeg de biljartvereniging “Kom Op Tijd” te horen, dat hun toenmalige locatie 
niet langer door hen ingehuurd kon worden. Het bestuur van het KOT heeft derhalve contact gezocht 
met onze vereniging met het verzoek of zij niet ondergebracht konden worden binnen onze 
vereniging. Het bestuur heeft hierin toegestemd onder de voorwaarde, dat de biljarts mee konden 
verhuizen. De MSVZ was in het bezit van een zeer matig biljart, dit voldeed niet aan de normen die het 
KOT gewend was. Middels inspanningen en een bijdrage van het KOT heeft de vereniging de biljarts 
tegen een zeer redelijke prijs kunnen overnemen van de vorige eigenaar. Kosten € 2.989,02. 
 
Verkort exploitatie overzicht:  2012    2011 

 
Sporthal Inkomsten €     136.400,18   €     138.515,38 

   Uitgaven €     132.781,75   €     137.416,36 
      €        3.618,43   €         1.099,02 

Vereniging Inkomsten €     287.605,30   €     270.567,80 
   Uitgaven €     290.764,83   €     276.788,46 

      €        3.159,53-   €         6.220,66- 
Kantine  Inkomsten €     136.529,80   €     130.958,87 

   Uitgaven €     135.748,56   €     130.344,03 
      €           781,24   €           614,84 
   Totaal   €        1.240,14   €        4.506,80- 

  
Exploitatie 2012 
 
De vereniging totaal sluit per saldo het boekjaar 2012 af met een positief resultaat van €  1.240,14. Zo 
is er een positief resultaat in de exploitatie van de sporthal en kantines zichtbaar en een negatief 
resultaat bij de vereniging. De exploitatie van de kantines stond onder grote druk. Het bestuur heeft 
daarom gemeend om de huurpenningen te verlagen van €  12.000,00 naar €  6.000,00 voor 2012. Dit 
was mogelijk omdat de opbrengsten bij de sporthal boven verwachting zijn.   
 

_______________________________________ 
9.1.  Begroting sporthal en accommodaties 

 
De begroting 2013 is sluitend. Qua inkomsten is een lichte daling te zien, ondanks een verhoging van 
de inkomsten ROC. De verlaging van de huurpenning kantines, de lagere instandhoudingsbijdrage  
vereniging en de lagere verwachtte restitutie Ecotax zijn hier debet aan. De onderhoudskosten 
overschrijden al jaren de begroting. Getracht wordt om deze begrotingen strakker te handhaven. 



9.2 Begroting vereniging 

Wederom wordt er voor de vereniging een tekort geprognotiseerd, ondanks dat de overheadkosten per 
sa ldo lager worden geraamd. De tarieven van het "nieuwe" zwembad zijn hier o.a. debet aan. Maar de 
begeleidingskasten voor de elementair zwemmers zijn hoger dan voorgaande jaren. De opbrengsten zijn 
nagenoeg gelijk aan de begroting 2012 ondanks dat de subsidie voor 2013 lager is dan eerdere jaren. 
Maatregelen om het begrotingstekort tot een acceptabel niveau of zelfs sluitend te krijgen zijn nodig. Op 
de algemene jaarvergadering zal het bestuur dan ook met een of meerdere voorstellen komen. 

9.3 Begroting kantine 

De verwachte opbrengsten en kosten 2013 worden wederom geschat op € 131.000,00. Om de 
exploitatiedruk te ve rl ichten is de huurbijdrage aan de sporthal voor 2013 verlaagd naar € 10.000,00. 
De bruto winstmarge komt o.a. als gevolg van de diverse inkoopprijsstijgingen onder druk. Ook hier 
zijn maatregelen nodig om eventuele exploitatieverliezen te voorkomen. 

9.4 Exploitatie sporthal 

De exploitatie 2012 is zeer positief afgesloten. De opbrengsten huur ROC hebben wederom een 
gunstige invloed gehad op de exploitatie alsmede de reclameopbrengsten en de restitutie Ecotax 
2011. Verder is in 2012 de huu r sportha l de Brug verlaagd (na bestuursbesluit) om het te verwachten 
verlies in de exploitatie va n de kantines om te kunnen buigen. Aan de andere kant zijn de kosten 
verbruik energie lager uitgeval len. De onderhoudskosten zijn echter hoger dan begroot. 

9.5 Exploitatie vereniging 

De inkomsten zijn t .o.v. de begroting boven verwachting uitgekomen. Zo is er een positieve bijdrage 
a.g.v. de contributie verhoging bij de afdeling elementair zwemmen. Ook de subsid ie bedragen zijn 
hoger uitgeval len door de nabetaling van de subsidie 2011, die de vereniging in juli 2012 mocht 
ontvangen. Verder is de reservering Judo à € 2.300,00, de bijdrage van de RABO ton à € 5.500,- op 
de post bijzondere bate en laste geboekt ter financiering van de bovengenoemde investeringen . 
De meeste afdelingen zijn binnen de begroting gebleven. Uitzondering qua uitgaven zijn de afdeling 
basketbal, veldvoetbal en zwemmen. Voor basketbal geldt o.a. de hogere bandscontri butie a.g.v. het 
spelen in een hogere klasse en voor elementa ir- en wedstrijdzwemmen het gebru iken van meer 
badwater. Bij de afdeling ve ldvoetbal zijn de energiekosten toegenomen. 

9.6 Exploitatie kantine 

De netto omzet is boven verwacht ing positief gestegen en is feitel ijk toe te rekenen aan het in mei 
2012 georganiseerde Onder De Pannen toernooi . Toch is er zorg, daar de inkoopkosten verder zijn 
gestegen en derhalve de marge en dus ook de nettowinst onder zware druk is komen te staan. Zoa ls 
gemeld bij de exploitatie 2012 is gemeend om de huurpenningen sportha l te verlagen . Hierdoor is er 
een licht positief resultaat ontstaan. 
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  FINANCIEEL VERSLAG M.S.V. ZEEMACHT  01 JANUARI  2012 T / M  31 DECEMBER 2012

  Vereniging

overhead kosten : ADMINISTRATIE KOSTEN Begroting 2011 Exploitatie 2011 Begroting 2012 Exploitatie 2012 Begroting 2013

7202 Kantoorartikelen 250,00                      99,19                        150,00                      473,47                      150,00                      

7204 Aanschaf papier 250,00                      156,44                      150,00                      150,00                      

7208 Onderhoud inventaris 100,00                      148,75                      100,00                      100,00                      

7210 Onderhoud /cartridges copieermachines 1.000,00                   507,84                      750,00                      278,01                      400,00                      

7212 Onderhoud computers / Homepage 1.000,00                   425,34                      750,00                      329,30                      400,00                      

7214 Portikosten 600,00                      322,00                      500,00                      331,50                      350,00                      

7216 Telefoon kosten 900,00                      891,88                      900,00                      472,80                      700,00                      

7218 Ziggo 300,00                      724,37                      750,00                      668,18                      780,00                      

7220 Bank, giro- en incassokosten 800,00                      1.339,85                   1.500,00                   1.160,60                   1.250,00                   

7222 Diverse kosten 440,00                      858,63                      600,00                      1.285,58                   400,00                      

7224 Postbus 160,00                      166,60                      200,00                      

7230 Ledenadministratiepakket 163,03                      170,00                      

7248 Afschrijving inventaris 200,00                      181,40                      250,00                      278,98                      150,00                      

          Omslag naar afdelingen -6.000,00                 -5.822,29                 -6.600,00                 -5.441,45                 -5.000,00                 

-                           -                           -                           -                           -                           

overhead kosten : PERSONEEL Begroting 2011 Exploitatie 2011 Begroting 2012 Exploitatie 2012 Begroting 2013

7002 Salarissen 8.500,00                   7.383,20                   9.500,00                   9.323,80                   9.600,00                   

7008 Sociale lasten 1.500,00                   537,11                      750,00                      1.274,73                   1.300,00                   

7018 Overige kosten personeel 150,00                      200,00                      85,75                        100,00                      

7026 Vrijwilligerstoelage 1.900,00                   1.206,00                   500,00                      100,00                      

7028 Verzekering ziektegeld 150,00                      244,02                      250,00                      224,64                      240,00                      

7030 Arbodienst 150,00                      189,30                      200,00                      74,75                        100,00                      

7032 Loonadministratie 150,00                      126,44                      100,00                      63,75                        60,00                        

         Omslag naar afdelingen -12.500,00               -9.686,07                 -11.500,00               -11.047,42               -11.500,00               

-                           -                           -                           -                           -                           

overhead kosten : ALGEMEEN BEHEER Begroting 2011 Exploitatie 2011 Begroting 2012 Exploitatie 2012 Begroting 2013

7404 Vergaderkosten bestuur 200,00                      265,20                      200,00                      283,41                      200,00                      

7406 Vergaderkosten voorzittersoverleg 100,00                      48,10                        100,00                      20,95                        50,00                        

7408 Presentiegeld bestuur 2.160,00                   2.160,00                   2.160,00                   1.890,00                   1.620,00                   

7410 Onkostenvergoeding bestuur 2.160,00                   2.115,00                   2.160,00                   1.620,00                   1.620,00                   

7412 Representatie 1.200,00                   914,02                      1.200,00                   1.450,25                   1.200,00                   

7414 Vervoerskosten 100,00                      170,16                      100,00                      354,50                      100,00                      

7416 WA-verzekering sportbegeleiding 250,00                      179,51                      250,00                      193,07                      200,00                      

7417 Rechtsbijstand 57,92                        59,11                        70,00                        

7418 Opleidingen 1.000,00                   684,25                      1.000,00                   898,27                      950,00                      

7421 Accountantskosten 1.279,25                   1.350,00                   

7422 Diverse kosten 880,00                      732,53                      680,00                      833,10                      590,00                      

7432 Bijdrage instandhouding  accommodatie 12.000,00                 12.000,00                 12.000,00                 12.000,00                 10.000,00                 

7430 Buma / Sena / Videma 600,00                      675,30                      700,00                      538,48                      600,00                      

7426 Reservering 100 jarig jubileum MSV Zeemacht 1.000,00                   1.000,00                    

7434 Krant 7.500,00                   6.990,13                   

7448 Afschrijving inventaris 350,00                      440,62                      450,00                      484,67                      450,00                      

         Omslag naar afdelingen -29.500,00               -27.432,74               -22.000,00               -21.905,06               -19.000,00               

-                           -                           -                           -                           -                           
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Afdeling : ACTIVITEITEN  biljarten, sjoelen Begroting 2011 Exploitatie 2011 Begroting 2012 Exploitatie 2012 Begroting 2013

4206 Vergaderkosten 50,00                         50,00                         50,00                        

4214 Sportmaterialen 200,00                       100,00                       100,00                      

4234 Huur De Brug 1.650,00                   1.000,00                   1.000,00                   1.000,00                   1.000,00                   

4236 Diversen 50,00                        50,00                        

4248 Afschrijving inventaris 300,00                      

4280 Administratiekosten 388,00                      212,46                      287,00                      148,44                      120,00                      

4282 Personeelskosten 808,00                      353,46                      500,00                      301,37                      300,00                      

4484 Algemeen beheer 1.907,00                   1.000,58                   957,00                      597,56                      480,00                      

5.003,00                   2.566,50                   2.944,00                   2.047,37                   2.400,00                   

Afdeling : BADMINTON Begroting 2011 Exploitatie 2011 Begroting 2012 Exploitatie 2012 Begroting 2013

4206 Vergaderkosten 50,00                        26,95                        50,00                        7,50                          50,00                        

4210 Sportbegeleidingskosten 1.500,00                   1.409,46                   1.700,00                   1.237,79                   1.200,00                   

4214 Sportmaterialen 1.000,00                   892,60                      900,00                      1.180,00                   900,00                      

4216 Bondscontributies 1.400,00                   1.358,51                   1.100,00                   1.120,00                   1.100,00                   

4218 Inschrijfgelden 250,00                      220,00                      250,00                      335,00                      350,00                      

4220 Loterijen / akties (-1.973,49)

4224 Toernooien (-2.363,01)

4228 Uitwisseling Denemarken (-3.064,46)

4234 Huur De Brug 13.200,00                 13.200,00                 13.700,00                 13.700,00                 13.700,00                 

4238 Diverse kosten 50,00                        50,00                        50,00                        

4280 Administratiekosten 287,00                      286,01                      324,00                      257,81                      230,00                      

4282 Personeelskosten 597,00                      475,81                      565,00                      523,42                      530,00                      

4484 Algemeen beheer 1.410,00                   1.346,94                   1.081,00                   1.037,86                   870,00                      

19.744,00                 19.216,28                 19.720,00                 19.399,38                 18.980,00                 

Afdeling : BASKETBAL Begroting 2011 Exploitatie 2011 Begroting 2012 Exploitatie 2012 Begroting 2013

4406 Vergaderkosten 50,00                        11,75                        50,00                         50,00                        

4410 Sportbegeleidingskosten 500,00                      750,00                      1.500,00                   1.578,00                   1.500,00                   

4413 Sponsering -23,38                      1.636,59                   

4414 Sportmaterialen 500,00                      790,68                      1.000,00                   35,32                        750,00                      

4416 Bondscontributies 2.000,00                   1.105,50                   1.250,00                   3.970,80                   2.000,00                   

4418 Inschrijfgelden 250,00                      1.414,01                   1.500,00                   1.894,48                   1.800,00                   

4422 Boetes 250,00                      1.213,00                   250,00                      1.030,00                   250,00                      

4432 Huur gemeentelijke accomodaties 38,50                        274,68                      

4434 Huur De Brug 3.850,00                   3.850,00                   6.500,00                   6.500,00                   6.500,00                   

4438 Diverse kosten 50,00                        50,00                         50,00                        

4440 Arbitragekosten 1.200,00                   3.823,57                   4.000,00                   3.427,70                   4.000,00                   

4448 Afschrijving inventaris 1.100,00                   1.061,85                   1.100,00                   1.061,85                   1.100,00                   

4480 Administratiekosten 93,00                        102,15                      116,00                      117,19                      110,00                      

4482 Personeelskosten 193,00                      169,93                      202,00                      237,92                      250,00                      

4484 Algemeen beheer 456,00                      481,05                      386,00                      471,75                      410,00                      

10.492,00                14.788,61                17.904,00                22.236,28                18.770,00                

Afdeling : BOKSEN Begroting 2011 Exploitatie 2011 Begroting 2012 Exploitatie 2012 Begroting 2013

4606 Vergaderkosten 50,00                        50,00                        50,00                        

4610 Sportbegeleidingskosten 250,00                      250,00                      250,00                      

4614 Sportmaterialen 500,00                      148,75                      500,00                      417,13                      250,00                      

4616 Bondscontributies 500,00                      300,00                      300,00                      450,00                      450,00                      

4618 Inschrijfgelden 400,00                      400,00                      400,00                      400,00                      400,00                      

4634 Huur De Brug 5.150,00                   5.150,00                   6.500,00                   6.500,00                   6.500,00                   

4638 Diverse kosten 50,00                        50,00                        50,00                        

4680 Administratie kosten 135,00                      114,40                      130,00                      109,38                      100,00                      

4682 Personeelskosten 281,00                      190,32                      226,00                      222,06                      230,00                      

4684 Algemeen beheer 663,00                      538,77                      432,00                      440,30                      380,00                      

7.979,00                  6.842,24                  8.838,00                  8.538,87                  8.660,00                  
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Afdeling : CRICKET Begroting 2011 Exploitatie 2011 Begroting 2012 Exploitatie 2012 Begroting 2013

4704 Vergaderkosten 50,00                        15,85                        50,00                        50,00                        

4713 Sponsering (-1.016,37)

4714 Sportmaterialen 1.200,00                   1.327,72                   1.000,00                   403,43                      750,00                      

4716 Bondscontributies 300,00                      280,00                      300,00                      422,50                      450,00                      

4718 Inschrijfgelden 500,00                      580,00                      600,00                      425,00                      450,00                      

4736 Huur externe accommodatie 600,00                      900,00                      1.000,00                   775,00                      750,00                      

4734 Huur de Brug 4.300,00                   4.300,00                   4.300,00                   

4738 Diversen 50,00                        50,00                        50,00                        

4748 Afschrijving inventaris 670,00                      

4780 Administratiekosten 55,00                        61,29                        69,00                        78,13                        70,00                        

4782 Personeelkosten 114,00                      101,96                      121,00                      158,61                      160,00                      

4784 Algemeen beheer 270,00                      288,63                      232,00                      314,50                      260,00                      

3.139,00                  3.555,45                  7.722,00                  6.877,17                  7.960,00                  

Afdeling : ELEMENTAIR  ZWEMMEN Begroting 2011 Exploitatie 2011 Begroting 2012 Exploitatie 2012 Begroting 2013

4606 Vergaderkosten 50,00                        17,60                        50,00                        19,65                        50,00                        

4810 Sportbegeleidingskosten 23.000,00                 25.693,99                 26.000,00                 28.982,75                 30.000,00                 

4814 Sportmaterialen 500,00                      250,00                      139,15                      250,00                      

4816 Bondscontributie 9.000,00                   7.045,97                   8.000,00                   7.335,96                   8.000,00                   

4826 Gedrukten (zwemdiploma's) 1.200,00                   2.037,60                   2.000,00                   1.856,86                   2.000,00                   

4836 Huur zwembad De Schots 32.500,00                 34.108,40                 34.000,00                 38.266,00                 38.000,00                 

4838 Diverse kosten 50,00                        180,84                      50,00                        254,40                      50,00                        

4880 Administratiekosten 1.699,00                   1.650,66                   1.872,00                   1.503,94                   1.410,00                   

4882 Personeelskosten 3.540,00                   2.746,09                   3.260,00                   3.053,31                   3.260,00                   

4884 Algemeen beheer 8.355,00                   7.786,70                   6.237,00                   6.054,16                   5.390,00                   

79.894,00                 81.267,85                 81.719,00                 87.466,18                 88.410,00                 

Afdeling : FITNESS + Begroting 2011 Exploitatie 2011 Begroting 2012 Exploitatie 2012 Begroting 2013

4910 Sportbegeleidingskosten 1.800,00                   1.668,20                   1.800,00                   1.185,30                   1.800,00                   

4914 Sportmaterialen 100,00                      100,00                      100,00                      

4934 Huur De Brug 2.950,00                   2.950,00                   2.900,00                   2.900,00                   2.900,00                   

4980 Administratiekosten 228,00                      212,46                      241,00                      195,31                      180,00                      

4982 Personeelskosten 474,00                      353,46                      420,00                      396,53                      400,00                      

4984 Algemeen beheer 1.119,00                   1.000,58                   803,00                      786,25                      670,00                      

6.671,00                   6.184,70                   6.264,00                   5.463,39                   6.050,00                   

Afdeling : HANDBOOG Begroting 2011 Exploitatie 2011 Begroting 2012 Exploitatie 2012 Begroting 2013

5006 Vergaderkosten 50,00                        28,65                        50,00                        49,15                        50,00                        

5010 Sportbegeleidingskosten 250,00                      

5014 Sportmaterialen 500,00                      533,25                      500,00                      170,90                      750,00                      

5016 Bondscontributies 1.800,00                   2.039,20                   2.000,00                   1.992,90                   2.000,00                   

5018 Inschrijfgelden 100,00                      100,00                      53,50                        100,00                      

5032 Huur schietbaan (gemeente) 1.650,00                   1.423,76                   1.450,00                   1.665,98                   1.450,00                   

5034 Huur De Brug 4.200,00                   4.200,00                   4.500,00                   4.500,00                   4.500,00                   

5038 Diverse kosten 50,00                        50,00                        50,00                        

5080 Administratiekosten 232,00                      220,63                      250,00                      218,75                      200,00                      

5082 Personeelskosten 483,00                      367,05                      436,00                      444,12                      450,00                      

5084 Algemeen beheer 1.140,00                   1.039,07                   834,00                      880,61                      750,00                      

10.455,00                 9.851,61                   10.170,00                 9.975,91                   10.300,00                 

Afdeling : JIU JITSU Begroting 2011 Exploitatie 2011 Begroting 2012 Exploitatie 2012 Begroting 2013

5006 Vergaderkosten  50,00                        50,00                        

5110 Sportbegeleidingskosten 1.500,00                   1.500,00                   1.500,00                   1.650,00                   1.500,00                   

5134 Huur De Brug 3.300,00                   3.300,00                   3.300,00                   3.300,00                   3.300,00                   

5138 Diverse kosten 50,00                        50,00                        

5180 Administratiekosten 126,00                      114,40                      130,00                      89,84                        90,00                        

5182 Personeelskosten 264,00                      190,32                      226,00                      182,41                      200,00                      

5184 Algemeen beheer 622,00                      538,77                      432,00                      361,68                      330,00                      

5.812,00                   5.643,49                   5.688,00                   5.583,93                   5.520,00                   
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Afdeling: JUDO Begroting 2011 Exploitatie 2011 Begroting 2012 Exploitatie 2012 Begroting 2013

5206 Vergaderkosten 50,00                        50,00                        50,00                        

5210 Sportbegeleidingskosten 2.000,00                   2.362,50                   2.000,00                   2.027,50                   2.000,00                   

5214 Sportmaterialen 500,00                      55,22                        250,00                      100,00                      

5216 Bondscontributies 3.500,00                   3.453,75                   3.500,00                   2.977,28                   3.000,00                   

5218 Inschrijfgelden 300,00                      237,50                      300,00                      413,56                      350,00                      

5224 Toernooien -75,59                      24,00                        

5234 Huur De Brug 7.850,00                   7.850,00                   7.000,00                   7.000,00                   7.000,00                   

5238 Diverse kosten 50,00                        82,71                        50,00                        3,50                          50,00                        

5248 Afschrijving 380,00                      

5280 Administratiekosten 514,00                      449,44                      509,00                      363,28                      290,00                      

5282 Personeelskosten 1.072,00                   747,70                      888,00                      737,55                      660,00                      

5284 Algemeen beheer 2.529,00                   2.116,62                   1.698,00                   1.462,43                   1.090,00                   

18.365,00                 17.279,85                 16.245,00                 15.009,10                 14.970,00                 

Afdeling : KARATE Begroting 2011 Exploitatie 2011 Begroting 2012 Exploitatie 2012 Begroting 2013

5304 Vergaderkosten  50,00                        50,00                        

5310 Sportbegeleidingskosten 800,00                      1.049,88                   1.000,00                   1.039,88                   1.000,00                   

5316 Bondscontributies 300,00                      379,50                      400,00                      253,00                      300,00                      

5318 Inschrijfgelden 100,00                      85,00                        100,00                      85,00                        100,00                      

5320 Loterijen / akties

5334 Huur De Brug 700,00                      700,00                      700,00                      700,00                      700,00                      

5480 Administratiekosten 114,00                      110,32                      125,00                      89,84                        90,00                        

5482 Personeelskosten 237,00                      183,53                      218,00                      182,41                      200,00                      

5484 Algemeen beheer 560,00                      519,53                      417,00                      361,68                      330,00                      

2.811,00                   3.027,76                   3.010,00                   2.711,81                   2.770,00                   

Afdeling : NO NAME Begroting 2011 Exploitatie 2011 Begroting 2012 Exploitatie 2012 Begroting 2013

5406 Vergaderkosten   3,15                          50,00                        

5414 Sportmateriaal

5420 Loterijen / akties -80,02                      (-987,81)

5434 Huur De Brug 650,00                      600,00                      600,00                      600,00                      

5448 Afschrijving inventaris  200,00                      190,80                      190,00                      

5480 Administratiekosten  143,00                      162,00                      140,63                      130,00                      

5482 Personeelskosten  237,90                      282,00                      285,50                      300,00                      

5484 Algemeen beheer  673,47                      540,00                      566,10                      490,00                      

-                           1.624,35                   1.784,00                   1.786,18                   1.760,00                   

Afdeling : SCHERMEN Begroting 2011 Exploitatie 2011 Begroting 2012 Exploitatie 2012 Begroting 2013

5606 Vergaderkosten 50,00                        4,95                          50,00                        50,00                        

5610 Sportbegeleidingskosten 2.000,00                   2.740,00                   2.500,00                   1.680,00                   1.500,00                   

5614 Sportmaterialen 500,00                      467,50                      250,00                      250,00                      

5616 Bondscontributies 800,00                      516,00                      600,00                      261,00                      600,00                      

5634 Huur De Brug 4.900,00                   4.900,00                   2.400,00                   2.400,00                   2.400,00                   

5638 Diverse kosten 50,00                        -2.000,00                 50,00                        50,00                        

5648 Afschrijving inventaris 335,00                      335,00                      335,00                      335,00                      340,00                      

5680 Administratiekosten 101,00                      98,06                        111,00                      93,75                        90,00                        

5682 Personeelskosten 211,00                      163,13                      194,00                      190,34                      210,00                      

5684 Algemeen beheer 498,00                      461,81                      371,00                      377,40                      340,00                      

9.445,00                  7.686,45                  6.861,00                  5.337,49                  5.830,00                  
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Afdeling : TENNIS Begroting 2011 Exploitatie 2011 Begroting 2012 Exploitatie 2012 Begroting 2013

5806 Vergaderkosten 50,00                        6,15                          50,00                        5,35                          50,00                        

5814 Sportmaterialen incl. tennisballen 250,00                       

5816 Bondscontributies 1.600,00                   1.496,72                   1.500,00                   1.530,90                   1.400,00                   

5818 Inschrijfgelden 700,00                      478,17                      500,00                      475,85                      500,00                      

5824 Toernooien -3.661,66                 (-462,07)

5828 Telefoonkosten prieel nr. 637698 100,00                      445,79                      100,00                      471,00                      100,00                      

5832 Huur tennisbanen (gemeente) 2.250,00                   2.226,30                   2.250,00                   2.284,18                   2.250,00                   

5838 Diverse kosten 50,00                        87,82                        50,00                        -8,66                        50,00                        

5842 Gasverbruik 400,00                      669,08                      700,00                      609,69                      700,00                      

5844 Waterverbruik 200,00                      180,89                      200,00                      408,69                      300,00                      

5846 Elektraverbruik 1.400,00                   2.388,25                   2.400,00                   2.806,30                   2.400,00                   

5847 Netbeheerder 1.200,00                   -6,59                        

5880 Administratiekosten 502,00                      469,87                      533,00                      437,50                      400,00                      

5882 Personeelskosten 1.045,00                   781,68                      928,00                      888,23                      920,00                      

5884 Algemeen beheer 2.467,00                   2.212,83                   1.775,00                   1.761,21                   1.530,00                   

12.214,00                 7.775,30                   10.986,00                 11.670,24                 10.600,00                 

Afdeling : VELDVOETBAL Begroting 2011 Exploitatie 2011 Begroting 2012 Exploitatie 2012 Begroting 2013

6006 Vergaderkosten 50,00                       3,80                         50,00                       50,00                       

6010 Sportbegeleidingskosten 1.500,00                  1.595,00                  1.500,00                  1.550,00                  1.500,00                  

6013 Sponsors veld 255,94-                     

6014 Sportmaterialen 1.000,00                  807,79                     1.000,00                  985,95                     1.000,00                  

6016 Bondscontributies 1.000,00                  780,08                     800,00                     1.221,08                  1.400,00                  

6018 Inschrijfgelden 1.500,00                  455,00                     600,00                     751,00                     600,00                     

6020 Loterijen/acties

6022 Boete's 100,00                     -                           -                           67,20                       -                           

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

6032 Huur voetbalvelden (gemeente) 5.100,00                  5.493,30                  5.500,00                  3.636,47                  5.500,00                  

6038 Diverse kosten 50,00                       50,00                       386,00                     50,00                       

6042 Gasverbruik 4.000,00                  3.210,94                  3.300,00                  5.158,00                  5.000,00                  

6044 Waterverbruik 200,00                     272,28                     300,00                     236,94                     300,00                     

6046 Elektraverbruik 2.750,00                  1.223,59                  1.500,00                  2.119,64                  2.200,00                  

6047 Netbeheerder 1.800,00                  18,51-                       

6048 Arbitragekosten 600,00                      908,63                      600,00                      602,18                      600,00                      

6050 Afschrjving inventaris 190,00                      187,89                      190,00                      187,89                      190,00                      

6080 Administratiekosten 409,00                      453,53                      514,00                      468,75                      420,00                      

6082 Personeelskosten 852,00                      754,49                      896,00                      951,68                      970,00                      

6084 Algemeen beheer 2.011,00                   2.135,86                   1.714,00                   1.887,01                   1.610,00                   

23.162,00                18.007,73                18.564,00                20.209,79                21.440,00                

Afdeling : VOLLEYBAL Begroting 2011 Exploitatie 2011 Begroting 2012 Exploitatie 2012 Begroting 2013

6206 Vergaderkosten 50,00                        19,00                        

6214 Sportmaterialen 500,00                      100,00                      80,00                        100,00                      

6216 Bondscontributies 1.000,00                   415,00                      

6218 Inschrijfgelden 900,00                      360,00                      350,00                      100,00                      250,00                      

6232 Huur accommodatie 400,00                      

6234 Huur De Brug 1.850,00                   1.850,00                   

6238 Diverse kosten 50,00                        63,83                        

6280 Administratiekosten 101,00                      81,72                        46,00                        23,44                        40,00                        

6282 Personeelskosten 211,00                      135,94                      81,00                        47,58                        90,00                        

6284 Algemeen beheer 498,00                      384,84                      154,00                      94,35                        140,00                      

5.560,00                   3.310,33                   731,00                      345,37                      620,00                      
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Afdeling : WEDSTRIJDZWEMMEN Begroting 2011 Exploitatie 2011 Begroting 2012 Exploitatie 2012 Begroting 2013

6406 Vergaderkosten 50,00                        12,35                        50,00                        8,25                          50,00                        

6410 Sportbegeleidingskosten 3.500,00                   3.559,00                   3.500,00                   4.214,00                   3.500,00                   

6414 Sportmateriaal 250,00                      232,40                      250,00                      47,50                        250,00                      

6416 Bondscontributies 2.000,00                   2.524,00                   2.500,00                   2.426,60                   2.500,00                   

6418 Startgelden 500,00                      822,14                      1.000,00                   721,36                      750,00                      

6420 Loterijen / akties -419,00                    (-177,45)

6422 Boete's 57,38                        315,05                      

6426 Gedrukten 206,25                      250,00                      250,00                      

6428 Telefoonkosten wedstrijd secretaris 250,00                      

6436 Huur zwembad De Schots 15.000,00                 17.339,69                 17.500,00                 17.052,75                 17.500,00                 

6438 Diverse kosten 50,00                        50,00                        12,05                         

6480 Administratiekosten 299,00                      286,01                      324,00                      257,81                      240,00                      

6482 Personeelskosten 624,00                      475,81                      565,00                      523,42                      560,00                      

6484 Algemeen beheer 1.472,00                   1.346,94                   1.081,00                   1.037,86                   930,00                      

23.995,00                 26.442,97                 27.070,00                 26.616,65                 26.530,00                 

Afdeling : ZAALVOETBAL Begroting 2011 Exploitatie 2011 Begroting 2012 Exploitatie 2012 Begroting 2013

6606 Vergaderkosten 50,00                        35,15                        50,00                        1,85                          50,00                        

6610 Sportbegeleiding 4.500,00                   5.560,00                   4.500,00                   4.300,00                   4.000,00                   

6613 Sponsering ZM 1 -59,14                      (-2405,34)

6614 Sportmaterialen 1.000,00                   481,12                      1.000,00                   475,30                      1.000,00                   

6616 Bondscontributies 3.200,00                   1.192,51                   1.500,00                   476,23                      1.500,00                   

6618 Inschrijfgelden HZVO 4.000,00                   4.805,00                   5.000,00                   6.508,84                   5.000,00                   

6619 Inschrijfgelden KNVB 2.500,00                   382,88                      1.000,00                    750,00                      

6622 Boetes 300,00                      510,45                      300,00                      698,70                      300,00                      

6624 Toernooien 280,00                      

6626 Gedrukten 300,00                      176,79                      200,00                      250,00                      500,00                      

6634 Huur sporthal De Brug 15.400,00                 15.400,00                 11.600,00                 11.600,00                 11.600,00                 

6636 Zaalhuur KNVB / HZVO 5.000,00                   3.233,82                   5.000,00                   4.174,53                   4.500,00                   

6638 Verzorgerskosten 483,06                      250,00                       

6640 Diverse kosten 50,00                        11,50                        50,00                        200,27                      200,00                      

6642 Spelerskaarten 330,29                      350,00                      330,10                      300,00                      

6648 Arbitragekosten 1.500,00                   3.600,44                   3.500,00                   4.212,93                   4.000,00                   

6680 Administratiekosten 717,00                      755,88                      857,00                      847,66                      790,00                      

6682 Personeelskosten 1.492,00                   1.257,49                   1.492,00                   1.720,96                   1.810,00                   

6684 Algemeen beheer 3.525,00                   3.559,75                   2.856,00                   3.412,35                   3.000,00                   

43.534,00                 41.716,99                 39.505,00                 39.489,72                 39.300,00                 
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TOTALE INKOMSTEN Begroting 2011 Exploitatie 2011 Begroting 2012 Exploitatie 2012 Begroting 2013

8002 Kontributies 115.000,00               113.313,83               115.000,00               114.900,60               115.000,00               

8006 Bewegen voor ouderen 3.500,00                   4.454,00                   4.000,00                   4.450,00                   4.000,00                   

8018 Leszwemmen 85.000,00                 89.233,74                 87.000,00                 90.493,70                 88.000,00                 

8052 Jeugd sportfonds 4.000,00                   4.761,25                   4.000,00                   5.396,00                   2.250,00                   

8128 Toeslag schermen 1.000,00                   1.056,00                   1.000,00                   765,00                      600,00                      

8136 Toeslag wedstrijdzwemmen 3.900,00                   4.873,00                   3.900,00                   4.205,00                   4.800,00                   

8200 Subsidie afdeling activiteiten 2.114,00                   1.692,20                   1.870,00                   2.298,80                   1.785,00                   

8202 Subsidie badminton 2.839,00                   2.271,20                   2.250,00                   2.817,40                   2.075,00                   

8204 Subsidie basketbal 60,00                        48,00                        90,00                        105,60                      95,00                        

8206 Subsidie boksen 785,00                      628,00                      420,00                      578,60                      530,00                      

8208 Subsidie cricket 544,00                      435,20                      330,00                      436,80                      385,00                      

8210 Subsidie elementair zwemmen 25.729,00                 20.583,20                 18.500,00                 23.661,00                 18.490,00                 

8212 Subsidie handboog 1.872,00                   1.497,60                   1.030,00                   1.405,60                   1.350,00                   

8214 Subsidie Jiu jitsu 370,00                      375,20                      285,00                      

8216 Subsidie judo 7.610,00                   6.088,00                   4.030,00                   5.553,20                   3.425,00                   

8218 Subsidie karate 650,00                      656,00                      430,00                      

8220 Subsidie schermen 1.268,00                   1.014,40                   800,00                      1.050,40                   675,00                      

8222 Subsidie senioren fitness 3.020,00                   2.416,00                   2.200,00                   2.807,20                   2.410,00                   

8224 Subsidie tennis 2.114,00                   1.691,20                   1.360,00                   1.782,60                   1.495,00                   

8226 Subsidie veldvoetbal 616,00                      492,80                      660,00                      784,00                      2.120,00                   

8228 Subsidie volleybal 302,00                      241,60                      180,00                      247,60                      95,00                        

8230 Subsidie wedstrijdzwemmen 3.986,00                   3.188,80                   2.390,00                   3.187,60                   2.365,00                   

8232 Subsidie zaalvoetbal 4.167,00                   3.333,60                   4.170,00                   5.005,40                   5.115,00                   

8400 Adminitratie bijdrage 300,00                      167,50                      200,00                      95,50                        100,00                      

8502 Toto/Lotto 440,00                      540,65                      500,00                      516,04                      500,00                      

8504 Opbrengst biljart 100,00                      215,37                      200,00                      400,85                      500,00                      

8508 Vomar 150,00                      211,50                      150,00                      189,57                      200,00                      

8602 Rentemeerrekening 1.000,00                   2.686,72                   1.500,00                   1.160,43                   350,00                      

8604 Rente bank/giro 0,24                          

8606 Interest lening sporthal 5.000,00                   4.000,00                   4.000,00                   4.000,00                   

8702 Winstuitkering kantine

8704 Sponsors

8706 Reclame inkomsten krant 5.000,00                   1.051,15                   

9100 Bijzonder baten en lasten  2.381,05                    8.279,61                    

281.416,00               270.567,80               262.750,00               287.605,30               263.425,00               
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TOTALEN PER AFDELING Begroting 2011 Exploitatie 2011 Begroting 2012 Exploitatie 2012 Begroting 2013

afdeling ACTIVITEITEN 5.003,00                   2.566,50                   2.944,00                   2.047,37                   2.400,00                   

afdeling BADMINTON 19.744,00                 19.216,28                 19.720,00                 19.399,38                 18.980,00                 

afdeling BASKETBAL 10.492,00                 14.788,61                 17.904,00                 22.236,28                 18.770,00                 

afdeling BOKSEN 7.979,00                   6.842,24                   8.838,00                   8.538,87                   8.660,00                   

afdeling CRICKET 3.139,00                   3.555,45                   7.722,00                   6.877,17                   7.960,00                   

afdeling ELEMENTAIR  ZWEMMEN 79.894,00                 81.267,85                 81.719,00                 87.466,18                 88.410,00                 

afdeling FITNESS + 6.671,00                   6.184,70                   6.264,00                   5.463,39                   6.050,00                   

afdeling HANDBOOGSCHIETEN 10.455,00                 9.851,61                   10.170,00                 9.975,91                   10.300,00                 

afdeling JIU JITSU 5.812,00                   5.643,49                   5.688,00                   5.583,93                   5.520,00                   

afdeling JUDO 18.365,00                 17.279,85                 16.245,00                 15.009,10                 14.970,00                 

afdeling KARATE 2.811,00                   3.027,76                   3.010,00                   2.711,81                   2.770,00                   

afdeling NO NAME -                           1.624,35                   1.784,00                   1.786,18                   1.760,00                   

afdeling SCHERMEN 9.445,00                   7.686,45                   6.861,00                   5.337,49                   5.830,00                   

afdeling TENNIS 12.214,00                 7.775,30                   10.986,00                 11.670,24                 10.600,00                 

afdeling VELDVOETBAL 23.162,00                 18.007,73                 18.564,00                 20.209,79                 21.440,00                 

afdeling VOLLEYBAL 5.560,00                   3.310,33                   731,00                      345,37                      620,00                      

afdeling WEDSTRIJDZWEMMEN 23.995,00                 26.442,97                 27.070,00                 26.616,65                 26.530,00                 

afdeling ZAALVOETBAL 43.534,00                 41.716,99                 39.505,00                 39.489,72                 39.300,00                 

288.275,00               276.788,46               285.725,00               290.764,83               290.870,00               

  

 INKOMSTEN 281.416,00               270.567,80               262.750,00               287.605,30               263.425,00               

 

 UITGAVEN 288.275,00               276.788,46               285.725,00               290.764,83               290.870,00               

 

 EXPLOITATIE RESULTAAT -6.859,00                 -6.220,66                 -22.975,00               -3.159,53                 -27.445,00               
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               BALANS M.S.V. ZEEMACHT PER 01-01-2012

Lang lopende vorderingen Kort lopende schulden

  Lening sporthal de Brug 100.000,00€              Crediteuren 10.502,81€              

Materiele vaste activa    Nog te betalen kosten 5.371,92€                

  Inventaris 52.074,41€                Joop Rozenboom toernooi 5,60€                       

  Aanschaffingen 2.616,17€                  Nog te betalen lonen 636,17€                   

  Afschrijving t/m 31-12-10 29.356,11-€                Rekening courant sporthal 538,62€                   

  Afschrijving 2011 2.206,76-€                17.055,12€              

23.127,71€              Reserveringen

Liquide middelen    Jubileum 20.000,00€              

  Kas 1.127,75€                    Vakantiegeld 415,60€                   

  ING bank 504537 5.264,71€                    Afdelingen 25.438,23€              

  Zakelijke spaarrekening 504537 80.580,42€               45.853,83€               

  ING bank 2465039 9.322,63€                 Vooruit  ontvangen bedragen

96.295,51€                 Contributie 2012 17.863,25€              

Vorderingen

  Vooruit betaalde kosten 164,95€                   Eigen vermogen

  Voorgeschoten bedragen 10.502,00€                Vermogen per 1 januari 2011 188.418,24€            

  Nog te ontvangen posten 1.364,96€                  Exploitatie resultaat 2011 6.220,66-€                

  Rekening courant kantines 31.514,65€                Vermogen per 31 december 2011 182.197,58€            

43.546,56€              

262.969,78€            262.969,78€            

               BALANS M.S.V. ZEEMACHT PER 31-12-2012

Lang lopende vorderingen Kort lopende schulden

  Lening sporthal de Brug 100.000,00€              Crediteuren 11.481,90€              

Materiele vaste activa    Nog te betalen kosten 5.441,98€                

  Inventaris 54.690,58€                Nog te betalen lonen 662,18€                   

  Aanschaffingen 13.425,74€              17.586,06€              

   Afgevoerd 7.670,29-€                Vooruit  ontvangen bedragen

60.446,03€                 Contributie 2013 17.841,25€              

  Afschrijving t/m 31-12-11 31.562,87-€              

  Afgevoerd 7.670,29€                Reserveringen

  Afschrijving 2012 2.539,19-€                   Jubileum 20.000,00€              

34.014,26€                 Vakantiegeld 461,44€                   

Liquide middelen    Afdelingen 12.450,00€              

  Kas 182,96€                    32.911,44€               

  ING bank 504537 9.206,67€                 

  Zakelijke spaarrekening 504537 25.045,38€               

  ING bank 2465039 5.638,09€                 

40.073,10€              

Vorderingen

  Vooruit betaalde kosten 11.920,00€              

  Voorgeschoten bedragen 95,07€                     Eigen vermogen

  Nog te ontvangen posten 1.960,43€                  Vermogen per 1 januari 2012 182.197,58€            

  Rekening courant sporthal 24.743,89€                Exploitatie resultaat 2012 3.159,53-€                

  Rekening courant kantines 34.570,05€                Vermogen per 31 december 2012 179.038,05€            

73.289,44€              

247.376,80€            247.376,80€            
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  FINANCIEEL VERSLAG M.S.V. ZEEMACHT  1 JANUARI 2012 T / M 31 DECEMBER 2012

  Sporthal de Brug en accommodaties

Inkomsten Begroting 2011 Exploitatie 2011 Begroting 2012 Exploitatie 2012 Begroting 2013

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 16.200,00                 12.000,00                 12.000,00                 6.000,00                   10.000,00                 

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

8210 Zaalhuur diversen 6.000,00                   7.787,50                   6.500,00                   6.796,25                   6.500,00                   

8220 ROC 6.000,00                   16.135,10                 12.000,00                 22.100,00                 15.000,00                 

8310 Zaalhuur HZVO 14.000,00                 12.211,25                 12.000,00                 12.490,75                 12.000,00                 

8320 Zaalhuur Lawn en indoor bowls 500,00                      790,00                      

8330 Zaalhuur  NEVOBO 2.500,00                   2.155,00                   2.000,00                   1.625,00                   1.000,00                   

8410 Reclame Opbrengsten 4.000,00                   3.425,00                   3.000,00                   4.250,00                   3.500,00                   

9100 Bijzondere baten en lasten 7.011,53                   5.500,00                   6.138,18                   4.000,00                   

126.200,00               138.515,38               130.000,00               136.400,18               127.000,00               

Uitgaven Begroting 2011 Exploitatie 2011 Begroting 2012 Exploitatie 2012 Begroting 2013

4010 Afschrijvingskosten gebouw 14.000,00                 14.000,00                 14.000,00                 14.000,00                 12.000,00                 

4030 Afschrijvingskosten inventaris 1.400,00                   2.376,50                   2.500,00                   2.567,16                   3.000,00                   

4040 Reservering groot onderhoud 2.000,00                   1.000,00                   3.007,00                    

4220 Telefoon 632028 400,00                      447,95                      500,00                      446,98                      500,00                      

4310 Onroerende zaakbelastingen 3.000,00                   2.789,18                   3.000,00                   3.364,78                   3.500,00                   

4320 Rioolbelasting 120,00                      120,55                      120,00                      125,44                      130,00                      

4330 Milieubelasting 800,00                      645,95                      800,00                      607,86                      800,00                      

4340 Waterschapsbelasting HHR 200,00                      183,29                      200,00                      184,63                      200,00                      

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

4410 Beveiligingskosten 1.000,00                   581,43                      800,00                      572,09                      600,00                      

4420 Verzekering gebouw 4.950,00                   5.729,82                   6.000,00                   5.973,89                   5.500,00                   

4430 Verzekering inboedel 800,00                      824,82                      850,00                      848,57                      850,00                      

4510 Onderhoud gebouwen 6.000,00                   13.384,49                 6.000,00                   6.480,23                   6.000,00                   

4520 Onderhoud accommodaties 3.500,00                   6.823,82                   3.500,00                   5.079,12                   3.500,00                   

4530 Onderhoud inventaris 2.000,00                   4.753,94                   2.000,00                   6.563,50                   2.000,00                   

4540 Schoonmaakartikelen 1.500,00                   2.277,05                   2.400,00                   1.394,99                   1.500,00                   

4560 Diverse kosten 680,00                      1.554,89                   880,00                      70,01                        970,00                      

4610 Gasverbruik 16.500,00                 14.653,19                 16.000,00                 12.250,88                 15.000,00                 

4620 Waterverbruik 1.400,00                   1.044,10                   1.300,00                   1.075,78                   1.250,00                   

4630 Elektraverbruik 8.500,00                   8.747,26                   9.000,00                   7.434,32                   9.000,00                   

4635 Netbeheerder Liander 2.500,00                   1.821,81                   2.000,00                   1.962,06                   2.000,00                   

4710 Interest  Rabobank 19.400,00                 19.331,15                 18.600,00                 18.508,81                 17.800,00                 

4740 Interest Zeemacht 4.000,00                   4.000,00                   4.000,00                   

4760 Bankkosten 150,00                      149,19                      200,00                      162,15                      250,00                      

7002 Salarissen 18.000,00                 16.807,81                 17.500,00                 16.332,98                 19.500,00                 

7008 Sociale lasten 2.000,00                   1.436,19                   1.600,00                   2.115,29                   2.400,00                   

7028 Verzekering ziekegeld 700,00                      488,04                      500,00                      449,28                      500,00                      

7030 Arbodienst 350,00                      378,66                      500,00                      149,50                      150,00                      

7032 Loonadministratie 350,00                      556,33                      250,00                      127,50                      100,00                      

7100 Vrijwilligers toelage 10.000,00                 11.558,25                 10.000,00                 12.976,25                 10.000,00                 

126.200,00               137.416,36               130.000,00               132.781,75               127.000,00               

 INKOMSTEN 126.200,00               138.515,38               130.000,00               136.400,18               127.000,00               

 

 UITGAVEN 126.200,00               137.416,36               130.000,00               132.781,75               127.000,00               

 

 EXPLOITATIE RESULTAAT -                           1.099,02                   -                           3.618,43                   -                           
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               BALANS SPORTHAL DE BRUG PER 01 - 01 - 2012

Vaste activa Langlopende schulden

  Gebouw 989.172,32€              Lening Rabo 6,3 % 295.260,00€            

  Aanschaf vloer grote zaal 94.010,00€                Lening vereniging 4% 100.000,00€            

  Afschrijvingen t/m 2010 674.220,28-€            395.260,00

  Afschrijving 2011 14.000,00-€              Kort lopende schulden

394.962,04€              Crediteuren 243,26€                   

  Inventaris 48.648,86€                Nog te betalen kosten 1.336,15€                

  Aanschaffingen 11.906,55€                Nog te betalen lonen 937,52€                   

  Afschrijving inventaris 26.295,47-€              2.516,93€                

34.259,94€              Reserveringen 

Liquide middelen   Vakantiegeld 862,32€                   

  ING bank 831788 6.429,93€                  Groot onderhoud 64.062,00€              

  RABO bank 1409.79.794 1.409,27-€                64.924,32€              

5.020,66€                

Vorderingen

  Debiteuren 5.657,50€                Eigen vermogen

  Rekening courant Kantine 35.815,83€                Vermogen per 1 januari 2011 12.916,32€              

  Rekening courant Vereniging 538,62€                     Exploitatie resultaat 2011 1.099,02€                

  Vooruitbetaalde kosten 462,00€                     Vermogen per 31 december 2011 14.015,34€              

42.473,95€              

476.716,59€            476.716,59€            

               BALANS SPORTHAL DE BRUG PER 31 - 12 - 2012

Vaste activa Langlopende schulden

  Gebouw 1.083.182,32€           Lening Rabo 6,3 % 281.580,00€            

  Afschrijvingen t/m 2011 688.220,28-€              Lening vereniging 4% 100.000,00€            

  Afschrijvingen 2012 14.000,00-€              381.580,00

380.962,04€            Kort lopende schulden

  Crediteuren  

  Inventaris 55.146,72€                Nog te betalen kosten 4.295,99€                

  Aanschaffingen 4.575,85€                  Rekening courant Vereniging 24.743,89€              

  Afschrijving inventaris 23.453,94-€                Nog te betalen lonen 1.281,08€                

36.268,63€              30.320,96€              

Liquide middelen Reserveringen 

  ING bank 831788 6.190,96€                  Vakantiegeld 736,80€                   

  RABO bank 1409.79.794 1.687,55€                  Groot onderhoud 20.000,00€              

7.878,51€                20.736,80€              

Vorderingen Eigen vermogen

  Debiteuren 3.848,75€                  Vermogen per 1 januari 2012 14.015,34€              

  Rekening courant Kantine 21.313,60€                Exploitatie resultaat 2012 3.618,43€                

25.162,35€                Vermogen per 31 december 2012 17.633,77€              

450.271,53€            450.271,53€            
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 FINANCIEEL VERSLAG M.S.V. ZEEMACHT 01 JANUARI 2012 T / M 31 DECEMBER 2012

 Kantine Sporthal de Brug

Inkomsten Begroting 2011 Exploitatie 2011 Begroting 2012 Exploitatie 2012 Begroting 2013

8000 Netto omzet 130.000,00              128.988,01               130.000,00              135.275,54               130.000,00              

8010 Omzet vereniging 1.000,00                  1.924,77                   1.000,00                  774,94                      1.000,00                  

8020 Bijzondere baten 46,09                        479,32                      

131.000,00              130.958,87 131.000,00              136.529,80               131.000,00              

Uitgaven Begroting 2011 Exploitatie 2011 Begroting 2012 Exploitatie 2012 Begroting 2013

4010 Schade en representatie 2.000,00                  2.639,24                   2.500,00                  4.253,58                   3.000,00                  

4040 Consumpties Technische Dienst 500,00                     565,52                      500,00                     586,58                      500,00                     

4050 Personeelsfeest 1.000,00                  634,60                      1.000,00                  670,95                      750,00                     

4100 Huur Sporthal de Brug 16.200,00                12.000,00                 12.000,00                6.000,00                   10.000,00                

4210 Gasverbruik 6.000,00                  4.838,37                   5.000,00                  4.991,11                   5.000,00                  

4220 Waterverbruik 600,00                     508,28                      600,00                     523,92                      400,00                     

4230 Elektraverbruik 2.500,00                  2.882,04                   3.000,00                  2.986,73                   2.500,00                  

4310 Verzekering gebouw 2.000,00                  1.654,70                   1.800,00                  1.699,18                   1.750,00                  

4320 Verzekering inventaris 500,00                     353,50                      400,00                     363,68                      400,00                     

4410 Onroerend zaak belasting 1.000,00                  1.195,37                   1.200,00                  1.008,12                   1.200,00                  

4420 Rioolbelasting 50,00                       51,10                        50,00                       53,76                        50,00                       

4430 Verontreinigingsheffing 350,00                     268,34                      300,00                     260,51                      300,00                     

4440 Waterschapsbelasting DCO 100,00                     78,55                        100,00                     79,13                        100,00                     

4500 Afschrijving inventaris 2.600,00                  1.916,77                   2.300,00                  2.096,96                   2.100,00                  

4510 Afschrijving gebouw 2.500,00                  2.500,00                   2.500,00                  2.500,00                   2.500,00                  

4610 Diverse verbruiksartikelen 1.000,00                  1.097,09                   1.000,00                  1.407,94                   1.000,00                  

4620 Klein aanschaf 1.000,00                  1.377,96                   1.000,00                  860,20                      1.000,00                  

4630 Huur containers 2.200,00                  2.119,62                   2.200,00                  2.338,71                   2.400,00                  

4640 Huur apparatuur 350,00                     82,50                        300,00                      300,00                     

4810 Onderhoud machines 250,00                     457,00                      500,00                     538,17                      500,00                     

4820 Servicecontract Orion / abonnement Clever control 500,00                     625,55                      700,00                     293,41                       

4850 Onderhoud inventaris 800,00                     503,84                      500,00                     890,42                      800,00                     

4860 Schoonmaakmiddelen 1.200,00                  699,40                      750,00                     651,64                      750,00                     

4910 KPN digitenne 250,00                     215,16                      250,00                     219,78                      250,00                     

4920 Bankkosten 150,00                     328,84                      350,00                     405,86                      300,00                     

4930 Beveiliging prieel 600,00                     590,46                      600,00                     379,75                      600,00                     

4940 Evenementen 647,57                      1.000,00                  

4950 Diverse 750,00                     593,21                      550,00                     2.406,37                   750,00                     

5000 Inkoop verkoopgoederen 52.000,00                53.653,87                 54.000,00                59.417,64                 55.000,00                

7002 Bruto lonen 24.000,00                26.952,70                 27.000,00                27.110,12                 27.500,00                

7006 Sociale lasten 3.000,00                  2.822,72                   3.000,00                  4.000,39                   3.000,00                  

7016 Pensioenpremies 1.000,00                  763,30                      600,00                     1.130,85                   1.000,00                  

7018 Diverse personeelskosten 250,00                     286,00                      250,00                     258,00                      300,00                     

7026 Verzekering 800,00                     897,22                      900,00                     1.123,16                   1.000,00                  

7028 Arbodienst 500,00                     757,32                      800,00                     506,37                      800,00                     

7030 Loonadministratie 500,00                     507,24                      300,00                     255,00                      200,00                     

7100 Vrijwilligerstoelage 2.000,00                  2.926,65                   2.200,00                  2.833,00                   2.000,00                  

131.000,00              130.344,03 131.000,00              135.748,56               131.000,00              

 INKOMSTEN 131.000,00               130.958,87               131.000,00               136.529,80               131.000,00               

 

 UITGAVEN 131.000,00               130.344,03               131.000,00               135.748,56               131.000,00               

 EXPLOITATIE RESULTAAT -                           614,84                      -                           781,24                      -                           
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     BALANS KANTINE SPORTHAL DE BRUG PER 01 - 01 - 2012

Materiële vaste aktiva  Kortlopende schulden

  Prieel 52.123,19€                Crediteuren 2.162,75€                

  Afschrijving t/m 2010 4.623,19-€                  Rekening courant Vereniging 31.514,65€              

  Afschrijving 2011 2.500,00-€                  Rekening courant Sporthal 35.815,83€              

45.000,00                  Nog te betalen netto loon 1.720,52€                

  Inventaris 36.016,13€              71.213,75€              

  Aanschaffingen 2011 900,00€                   

  Afschrijving t/m 2010 21.407,24-€              Reseveringen  

  Afschrijvingen 2011 1.916,77-€                  Vakantiegeld 1.267,01€                

  Afgevoerde artikelen -€                           Pensioenfonds 5.486,73€                

13.592,12€              6.753,74€                

Liquide middelen 

  Kas 6.475,53€                

  ING bank 2806622 6.364,39€                

12.839,92€              

Vorderingen

  Debiteuren 842,35€                   

  Vooruitbetaalde kosten 223,84€                   

1.066,19€                

Voorraden   Eigen vermogen

  Goederen 4.478,66€                  Saldo per 01-01-2011 1.362,54-€                

  Emballage 242,90€                     Exploitatieresultaat 2011 614,84€                   

4.721,56€                  Saldo per 31-12-2011 747,70-€                   

77.219,79€              77.219,79€              

     BALANS KANTINE SPORTHAL DE BRUG PER 31 - 12 - 2012

Materiële vaste aktiva  Kortlopende schulden

  Prieel 52.123,19€                Crediteuren 163,27-€                   

  Afschrijving t/m 2011 7.123,19-€                  Rekening courant Vereniging 34.570,05€              

  Afschrijving 2012 2.500,00-€                  Rekening courant Sporthal 21.313,60€              

42.500,00                  Nog te betalen netto loon 1.899,08€                

  Inventaris 36.916,13€                Nog te betalen kosten 2.386,66€                

  Aanschaffingen 2012 593,23€                   60.006,12€              

  Afschrijving t/m 2011 23.324,01-€              Reseveringen  

  Afschrijvingen 2012 2.096,96-€                  Vakantiegeld 1.199,41€                

  Afgevoerde artikelen -€                           Pensioenfonds 7.748,33€                

12.088,39€              8.947,74€                

Liquide middelen 

  Kas 4.415,48€                

  ING bank 2806622 4.286,97€                

8.702,45€                

Vorderingen

  Debiteuren 781,55€                   

  Vooruitbetaalde kosten -€                         

781,55€                   

Voorraden   Eigen vermogen

  Goederen 4.365,96€                  Saldo per 01-01-2012 747,70-€                   

  Emballage 549,05€                     Exploitatieresultaat 2012 781,24€                   

4.915,01€                  Saldo per 31-12-2012 33,54€                     

68.987,40€              68.987,40€              
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Inventaris overzicht
  Vereniging jaar van aanschaf looptijd aanschaf waarde afgeschrijving totaal restwaarde

  Artikel lopend boekjaar afgeschreven 2013

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

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

  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€                -€                         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€                   2.058,24€                1.372,18€                

  Computer 2007 5 907,00€                   181,40€                   907,00€                   -€                         

  Baskets 2009 15 15.927,77€              1.061,85€                3.185,55€                12.742,22€              

  Veldvoetbal doelen 2009 10 1.878,89€                187,89€                   563,67€                   1.315,22€                

  Microfoon 2009 5 487,90€                   97,58€                     292,74€                   195,16€                   

  Aanwijsapparaten 2010 10 3.350,00€                335,00€                   670,00€                   2.680,00€                

  Versterker No name 2011 10 1.908,00€                190,80€                   190,80€                   1.717,20€                

  Computer 2011 5 708,17€                   141,63€                   141,63€                   566,54€                   

  Cricketmat 2012 10 6.654,64€                -€                         -€                         6.654,64€                

  Biljart 2012 10 2.989,02€                -€                         -€                         2.989,02€                

  Judomatten 2012 10 3.782,08€                -€                         -€                         3.782,08€                

60.446,03€              2.539,19€                26.431,77€              34.014,26€              

  Sporthal jaar van looptijd aanschaf waarde afschrijving totaal restwaarde

  Artikel aanschaf lopend boekjaar afgeschreven 2013

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

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

  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€                   3.744,56€                3.276,44€                

  Lichtinstallatie 2007 25 22.710,67€              908,43€                   3.633,72€                19.076,95€              

  CV installatie veldvoetbal 2011 10 4.111,45€                411,15€                   411,15€                   3.700,30€                

  Kantel lichtmasten 2011 10 7.795,10€                779,51€                   779,51€                   7.015,59€                

  C.V. ketel v.d. Boschhal 2012 10 4.575,85€                -€                         -€                         4.575,85€                

59.722,57€              2.567,16€                22.077,44€              37.645,13€              

  Kantine jaar van looptijd aanschaf waarde afschrijving totaal restwaarde

  Artikel aanschaf lopend boekjaar afgeschreven 2013

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

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

  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€                   3.558,42€                395,38€                   

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

  Diepvries 2007 5 537,20€                   107,60€                   537,20€                   -€                         

  Kassa 2007 10 2.449,97€                245,00€                   1.225,00€                1.224,97€                

  Kast 2007 10 388,83€                   38,88€                     194,40€                   194,43€                   

  Televisie 2009 10 805,93€                   80,59€                     241,77€                   564,16€                   

  Gevelkachel 2010 10 736,14€                   73,61€                     147,22€                   588,92€                   

  Koelkast 2010 10 1.139,00€                113,90€                   227,80€                   911,20€                   

  Vriezer 2010 10 1.139,00€                113,90€                   227,80€                   911,20€                   

  Geluidsinstallatie 2010 10 5.968,50€                596,85€                   1.193,70€                4.774,80€                

  Tapijt 2010 10 1.512,61€                151,25€                   302,52€                   1.210,09€                

  Meubilair 2011 5 900,00€                   180,00€                   180,00€                   720,00€                   

  Televisie prieel 2012 5 341,97€                   -€                         -€                         341,97€                   

  Vrieskast 2012 5 251,26€                   -€                         -€                         251,26€                   

37.509,36€              2.096,96€                25.420,98€              12.088,38€              

  Totalen

  Totalen

  Totalen
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Bestuur van M.S.V. Zeemacht 
J.A. Prinsstraat 46 
1785 BC DEN HELDER 

Den Helder, 10 april 2013 

Geacht bestuur, 

De Kascontrole Commissie (verder te noemen de commissie) heeft het jaarverslag 2012, 
Inclusief de financiële verantwoording van de M.S.V. Zeemacht, de Sporthal de Brug en 
de Sportkantine de Brug gecontroleerd. 

Voordat een uitspraak kan worden gedaan over de verantwoording worden eerst de 
bevindingen van de controle uiteengezet en aanbevelingen gedaan om uiteindelijk een 
onderbouwde decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. 

Bevindingen 

Wij hebben enkele kleine verschillen gevonden die terstond zijn verbeterd. Verder zijn 
tijdens de controle enkele aanpassingen doorgevoerd van tekstuele aard. De commissie 
heeft de aanbeveling gedaan aan de penningmeester om met de Rabobank te gaan 
praten omtrent de lening van 6,3%. Zorgelijk is verder de stand van zaken met 
betrekking tot het onderhoud. Verder wordt er jaarlijks afgeschreven op gebouwen en 
inventaris maar vindt er geen reserveringen plaats voor in de toekomst. Al onze vragen 
zijn duidelijk beantwoord en wij vinden de boeken er prima uitzien. 

Decharge verlening 

Het jaarverslag, de balansen en resu ltatenrekeningen geven, rekening houdend met de 
ons in geziene stukken, geen aanleiding tot het weigeren van een decharge aan het 
Bestuur van de M.S.V. Zeemacht. De balansen en resultatenrekeningen geven een 
getrouw beeld van de werkelijke situatie aan het einde van de desbetreffende boekjaren. 

De Commissie adviseert volkomen de Algemene Ledenvergadering het bestuur op grond 
van bovenstaande decharge te verlenen en dank uit te spreken voor het vele werk. 

De Kascontrole Commissie: 

Jos Mosch 

Astrid van Kessel 

Kokilan Rajadurai 
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