Agenda Algemene Ledenvergadering AV Hylas
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen ALV 2005
4. Jaarverslag clusters
5. Jaarverslag secretaris
6. Financieel verslag
7. Verslag en benoeming kascontrole commissie
8. Begroting 2006
9. Bestuursverkiezing
10. Wijziging statuten en huishoudelijk reglement
11. Rondvraag
12. Sluiting
Toelichting op de agenda:
9. Volgens het aftreedschema is Pieter Kelderman aftredend. Gelukkig stelt Pieter zich
herkiesbaar voor een nieuwe periode. Het aftreedschema is als volgt:
1. Pieter Kelderman, aftredend en herkiesbaar in 2006
2. Wim Jonker, aftredend en herkiesbaar in 2007
3. Herman Westerveld, aftredend en herkiesbaar in 2008
Tegenkandidaten kunnen zich bij het secretariaat melden tot uiterlijk twee dagen voor de
vergadering.
10. De gewijzigde statuten en huishoudelijk reglement zijn als bijlage toegevoegd.
Bijlagen:
● Notulen ALV 2005
● Jaarverslag Cluster Recreanten
● Jaarverslag Cluster Wedstrijdorganisatie
● Jaarverslag Jeugdcommissie
● Jaarverslag Technische Commissie
● Jaarverslag secretaris
● Financieel verslag en begroting 2006

Notulen Algemene Ledenvergadering vrijdag 1 april 2005
Aanwezig: 34 mensen
Afwezig met kennisgeving: 6 mensen
1 Opening
Om 20.08 uur opent Wim de vergadering.
2 Mededelingen en binnengekomen stukken
Wim Jonker benadrukt dat de indoor Sportpaleis en de Vestloop echte Hylas evenementen zijn
en roept iedereen op mee te doen of mee te helpen.
Er zijn geen binnengekomen stukken.
3 Notulen ALV 2003
Er zijn geen vragen en de notulen worden goedgekeurd.
4 Notulen ALV 2004
Er zijn geen vragen en de notulen worden goedgekeurd.
5 Jaarverslagen clusters
Paul Biersteker vraagt of er nog een sponsorcommissie is. Wim Jonker antwoord dat er geen
sponsorcommissie meer is sinds het vertrek van de initiatiefnemer Harrie Frijters.
Paul Biersteker vraagt verder of er nog aan de stichting gevraagd wordt om een lagere
baanhuur. Pieter Kelderman zegt dat hieraan gewerkt wordt maar waarschuwt voor te hoge
verwachtingen. Er is misschien een mogelijkheid tot BTW teruggave. Gre Boorsma licht het
verder toe maar denkt dat het allemaal niet veel zal schelen.
Wim Jonker bedankt de clusters voor het schrijven van een jaarverslag.
6 Secretarieel jaarverslag
Gevraagd wordt of er nog een doelstelling is voor het aantal leden. Wim Jonker vertelt dat
in het accommodatieplan van de gemeente nog steeds het aantal van 600 leden staat. Wim
wil dit ook als doel houden maar het hoeft niet meteen dit jaar gerealiseerd te worden.
Cors van de Brink vraagt of de opzeggingen ook per categorie bekend zijn. Herman
Westerveld zegt dat hij dit op verzoek kan maken.
Paul Biersteker vraagt naar de mening van het bestuur. Wim Jonker zegt dat hij tevreden is
en dat het Hylas-gevoel van de mensen die uit de Start 2 Run groepen komen het enige is
waar hij zich zorgen over maakt.
Cors van de Brink vraagt naar de activiteiten die gericht zijn op de scholen. Wim Jonker
zegt dat er binnen de Technische Commissie aan gewerkt is.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
7 Financieel jaarverslag
Pieter Kelderman vertelt dat hij tevreden is over het resultaat van 2004. Hij legt uit dat er
nog 2300 euro huur betaald moet worden en dat de trainingspakken voor de trainers in één
keer zijn geactiveerd.
8 Verslag van de kascommissie
Joop Engelen leest het verslag van de kascommissie voor:
De kascommissie, ingesteld op de ALV van AV Hylas van 26 maart 2004, bestaande uit Paul
Hak en Joop Engelen, heeft op 23 maart 2005 ten huize van de penningmeester Pieter
Kelderman, de financiële verantwoording van AV Hylas over het boekjaar 2004
gecontroleerd.

De aanbevelingen die wij vorig jaar hebben gedaan zijn voor zover mogelijk opgevolgd. De
controle van de contante kas gaf een sluitend beeld per 31-12-2004. De financiële
administratie over het jaar 2004 is goed op orde en geeft de financiële situatie zoals deze
blijkt uit de verlies en winstrekening over 2004 en de balans per ultimo 2004, getrouw
weer.
De kascommissie stelt de Algemene Ledenvergadering dan ook voor het bestuur décharge
te verlenen voor het gevoerde beleid over 2004.
Het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd en de penningmeester gedechargeerd. Paul
Hak en Joop Engelen blijven nog een jaar zitten en Huub Rohde wordt reserve.
9 Begroting 2005
Annerieke Osinga ziet dat er geen geld meer voor de Horde op de begroting staat en vraagt
waarom er geen plannen zijn om een papieren clubblad uit te geven. Deze kan dan ook aan
nieuwe leden meegegeven worden. Wim Jonker zegt dat de nieuwsbrief per email in eerste
instantie uit nood werd geboren maar dat het wel een doordachte keuze is waar we nu
tevreden mee zijn. Cors van de Brink stelt voor om de nieuwsbrief op te hangen op een
apart mededelingenbord. Wim Jonker zegt toe dat dit uitgevoerd zal worden.
Cors van de Brink stelt voor de mogelijkheid te bieden om als donateur extra contributie te
betalen. Wim Jonker wil dit graag met hem gaan bespreken.
Johan Scheffe vraagt waarom er 500 tot 600 leden nodig zijn voor een financieel gezonde
vereniging terwijl het afgelopen jaar goed gedraaid is. Pieter Kelderman zegt dat er met
name veel investeringen nodig zijn.
De begroting wordt goedgekeurd.
10 Bestuursverkiezing
Herman Westerveld wordt herkozen voor een periode van drie jaar.
11 Wijziging opzegtermijn per 1 april 2006
Cors van de Brink meldt dat de KNAU ook werkt aan een flexibeler systeem.
Het voorstel wordt aangenomen.
12 Rondvraag
Petra Bellord vraagt of het trainingsrooster weer in het clubgebouw opgehangen kan
worden. Iedereen vindt dat het bord van Cors daar een goede plek voor is.
Petra Bellord zegt dat jeugdleden die zonder afmelding bij wedstrijden van de
crosscompetitie's wegblijven de vereniging geld kosten.
Roger Bellord vraagt naar de plannen voor de schermhal. Wim Jonker zegt dat hij hier niets
meer van gehoord heeft.
Roger Bellord vindt dat er een mogelijkheid is van een indoorfaciliteit naast de baan.
Roger Bellord vraagt naar de status van de ledendiensten. Wim Jonker zegt dat dit geen
aktueel punt meer is. Herman Westerveld zegt dat hij dit gedaan heeft maar dat het hem
teveel tijd kostte.
13 Sluiting

Jaarverslag Cluster recreanten
1. Samenstelling Cluster recreanten
Het Cluster recreanten richt zich op de recreatieve lopers binnen Hylas en bestond in 2005 uit
de volgende leden:
Antje Olthof
Kees Kuiper
Johan Scheffe
Jack van Poppel
Joop Engelen (tot juni 2005)
Bert Wolven (vanaf oktober 2005)
Claudette van Batenburg
Cors van den Brink
Peter Groeneveld

voorzitter
notulist
penningmeester (vanaf mei )
contactpersoon Nordic walking
trainingscoördinator
trainingscoördinator
public relations
public relations
algemeen (tot oktober)

2. Belangrijkste taken Cluster Recreanten
Begeleiding en opvang van recreatieve lopers
Het zwaartepunt dient hierbij te liggen op het ontwikkelen van activiteiten gericht op het
behoud van leden.
Coördineren trainerszaken
Hierbij wordt o.a. gedacht aan het roulatieschema, loopschema’s, aanwas nieuwe trainers en
trainersoverleg.
Public Relations
Het verzorgen van de public relations zowel binnen Hylas als naar buiten toe. Bijvoorbeeld
gericht op aspirant leden of op specifieke projecten (op verzoek) zoals de Vestloop.
3. Uitgevoerde klussen Cluster recreanten in 2005
In 2005 zijn de volgende activiteiten door het cluster recreanten ontplooid (in willekeurige
volgorde):
1. Ontwerpen en uitbrengen van een nieuwe Hylas folder waarin ook gerichte aandacht
wordt besteed aan de recreatieve lopers.
2. Evalueren van de LAC (de Lange Afstands Competitie) en uitwerken van een nieuwe
opzet welke meer rekening houdt met verschillen in leeftijd en geslacht. Deze nieuwe
opzet is in het LAC seizoen 2005/2006 geïntroduceerd.
3. Het houden van een tevredenheids onderzoek onder recreant lopers die hun Hylas
lidmaatschap in 2004 en 2005 hebben opgezegd. De uitkomsten zijn door de KNAU
vergeleken met landelijke uitkomsten. Het cluster heeft de resultaten uit dit onderzoek
gepresenteerd aan het Bestuur van Hylas en aan de trainers recreatief lopen. De
uitkomsten hebben input geleverd voor het jaarplan 2006 van het cluster recreanten.
4. Het verzorgen van een informatie-avond in maart 2005 over het voorkomen van
sportblessures. Deze presentatie werd verzorgd door fysiotherapeut Bob van de
Meiracker en werd goed bezocht.
5. Verzorgen van PR rond Perry Sport Clinic d.d. 16 april op de Hylas baan.
6. Bijeenkomst in juni als voorbereiding op de halve marathon in Amsterdam. Enkele Hylas
leden vertellen over hun ervaringen.

7. Informatie bijeenkomst in juli verzorgd door Eelke Slootheer over trainingsschema’s
mede als voorbereiding op deelname aan de (halve) marathon van Amsterdam.
8. Verzorgen van een informatie avond over lopen en voeding door Carlien Harms d.d. 29
september.
9. Organiseren van gezamenlijke trainingen als voorbereiding op Amsterdam en de halve
van Egmond.
10. Met een grote groep (ca. 40!) Hylas lopers deelnemen aan de halve marathon van
Amsterdam d.d. 16 oktober.
11. Faciliteren van Perry Sport Clinic d.d. 5 november op accommodatie van Hylas, en
verzorgen van een voorlichtingspraatje.
12. Hylas promotie praatje houden voor Start to Run groep najaar 2005.
13. Informatie avond trainen met hartslagmeters d.d.14 september o.l.v Kees Munster.
14. Organiseren van kantine aanbod en -bemensing van de Hylas kantine op de
donderdagavonden vanaf oktober.
15. Organiseren van een bescheiden Hylas deelname aan de (halve) marathon van
Terschelling in november, de zgn. Berenloop inclusief overnachtingen en bezoek aan
Hessel.
16. Uitwerken van een nieuw vergoedingensysteem (assistent) trainers en voorleggen aan
bestuur Hylas.
17. Verzorgen van diverse Hylas publicaties in regionale dagbladen en sportmagazines.
18. Het organiseren van een (assistent) trainersoverleg in december waarin o.a. ideeen
werden uitgewisseld om de kwaliteit van de trainingen verder te verhogen.
19. Participatie in de KNAU landelijke loopsportdag in oktober.
20. Het voorbereiden en promoten van Hylas training Sportief Wandelen/ Nordic Walking.
21. Opstellen van jaarplan 2006 en laten plaatsen op de Hylas site ter informatie voor de
recreant lopers van Hylas.

Jaarverslag Cluster Wedstrijdorganisatie
Voorzitter : Gré Boorsma
Leden
: Willem Veldhoen, Jan Rood, Jelle vd Schaaf, Bouke vd Schaaf, Theo vd Schaaf,
Wilma vd Schaaf, Jan vd Gragt, Harry de Bles, Paul Duckers, Bart Lensink , Trudy
vd Aardweg, Lieke vd Graaf en Margriet de Jong.
Als opening voor het baanseizoen stond ook dit jaar weer de Brijderloop op het programma. De
organisatie ervan berust niet bij ons maar vindt wel op de baan plaats. Het weekend erna
volgde de eerste baanwedstrijd; Vroege Vogel Wedstrijd. Over het aantal deelnemers was men
tevreden ( 45 pupillen, junioren ca. 100 en senioren ca. 15 ) maar de dag duurde veel te lang.
Voor volgend jaar gaan we de wedstrijd splitsen in twee dagen. Eind april volgde een
avondinstuif van het Schadenberg Circuit met een goede deelname en in Mei de Viaanse Molen
Games met een A-Status. De KNAU heeft wedstrijden gesplitst in A en B Status om atleten
duidelijk te maken welke voorzieningen er aanwezig zijn (o.a. E.T.) Er is voor deze wedstrijd
veel werk verzet maar zag er uitstekend uit. Met scoreborden en afzetlint (en goed weer) een
plaatje.
Eind mei was er een vergadering. Het wedstrijdsecretariaat thuiswedstrijden is overbelast . Het
streven is naar meerdere personen die middels email gegevens kunnen verwerken zonder
vermelding van telefoonnummer. Dat scheelt veel overlast. Deze worden gevonden in de
personen Lieke vd Graaf en Margriet de Jong. Ook de verzorging van de medailles komt in het
nauw. Besloten wordt een grote partij te kopen tegen lage inkoopprijzen en zo een tijdje
vooruit te kunnen.
Eind juni volgt een meerkamp en eind september een avondinstuif. Deze wordt beter bezocht
als het jaar ervoor. Ook nu weer is de steeplebak met water gevuld maar er zijn nu 5
deelnemers, een verdubbeling met vorig jaar.
De clubkampioenschappen hebben prachtig weer en de BBQ heeft plaatsgemaakt voor de
Chinees. Een uitstekend alternatief met muzikale klanken van de band van Huub. De deelname
van de lange afstand lopers laat het wat afweten maar de oorzaak is een loop in Bergen. Dit
doen we volgend jaar anders.
Tot slot volgde in december het Runnersworld Indoor Gala met 535 deelnemers. Naar is
gebleken ook ons maximum. Er waren 36 verschillende verenigingen van Groningen tot Breda.
De ochtend verliep goed maarB4s middags ging wat stroever. Het pistool van Theo raakte
overbelast, de E.T. had last van storing en het computer bestand was niet opgewassen
tegen zoveel informatie. Verbeterpunten voor volgend jaar en wij streven naar de opzet van
een aparte commissie Indoor.
Bart Lensink heeft aangegeven te stoppen als JUCO, daar zijn kinderen van atletiek af zijn
gegaan. Wij bedanken Bart en Marielle voor hun inzet en hopen ze in de toekomst toch af en
toe te zien. De functie van JUCO is nog vacant.
Trudy vd Aardweg heeft ook aangegeven niet langer de medailles te kunnen verzorgen. Trudy
bedankt voor je inzet de afgelopen jaren. Deze functie is ook nog vacant.
In februari is het wedstrijdseizoen voor 2006 doorgenomen en we hopen op een sportief en
gezellig jaar.
Met vriendelijke groet,
Gré Boorsma
Voorzitter wedstrijdorganisatie.

Jaarverslag Jeugdcommissie
Ook in 2005 heeft de Jeugdcommissie zich weer bezig gehouden met het organiseren van
voornamelijk jeugdactiviteiten. Dat de Jeugdcommissie breed georiënteerd is blijkt wel uit de
lijst met activiteiten in 2005. Naast de dropping zijn de klusdag en het organiseren van een
afsluitend diner bij de clubkampioenschappen traditionele activiteiten geworden. Ook zijn de
klaverjasavonden weer ingevoerd om ook de senioren, veteranen en recreanten wat denksport
te kunnen bieden. Het doel is om het klaverjassen drie maal per jaar plaats te laten vinden. De
uitslag wordt steeds opgenomen in een tussenklassement. In november was de Hylaskantine
voor het eerst decor van een echte drive-in show uitgevoerd door Box’99. De pupillen A kregen
daarbij training in streetdance.
Inmiddels is 2006 voor de Jeugdcommissie al weer flitsend begonnen. Hans, Marthe en Kars
hebben zich aangemeld als JC-lid waarmee de JC nu uit 7 personen bestaat. Verder gaat de JC
Petra Bellord ondersteunen bij pupillenactiviteiten. Er heeft reeds een filmmiddag/avond met
eten voor de pupillen plaatsgevonden. De doelstellingen voor 2006 bestaan voor de JC uit het
organiseren van de traditionele en een aantal nieuwe activiteiten gericht op alle
leeftijdscategorieën. Daarnaast proberen we een grotere deelname van Hylasleden aan deze
activiteiten te realiseren.
Joop Wiersema
Activiteiten
12 maart 2005
22 april 2005
15 mei 2005
2 oktober 2005
11 november 2005
26 november 2005

2e Dropping D, C en B junioren
1e Klaverjastoernooi
4e Klusdag
3e feest Clubkampioenschappen
Chinees buffet + band
2e Klaverjastoernooi
Drive-in Show Box’99 + streetdance

6 januari 2006
3 februari 2006
4 maart 2006
4 maart 2006
25 maart 2006

5e Klusdag
3e Klaverjastoernooi
Filmmiddag pupillen + eten + kleurplaatwedstrijd
4e Filmnacht junioren en senioren
3e Dropping junioren D, C en B

Samenstelling JC
Voorzitter: Joop Wiersema
Leden:
Joost Jonker
Amy Burger
Remco Bruin
Hans van der Gragt
Marthe Veenstra
Kars van der Gragt
Website:
Jeugd.avhylas.nl
Emailadres: Jeugd@avhylas.nl

Jaarverslag Technische Commissie
In het najaar 2005 is een nieuwe Technische Commissie geinstalleerd. De volgende personen
maken nu deel uit van de TC: Jolanda Burkels, Wil Does, Edwin Ellis, Evelien Hamelink, Zelma
v.h. Kaar, Hans van Ophem (voorzitter), Jan Rood, Willen Veldhoen en Oscar Wokke.
De TC heeft zich de afgelopen periode bezig gehouden met:
• Het samenstellen van het trainingsrooster;
• Het inventariseren van extra wedstrijden vooral bedoeld om nieuwe deelnemers te
trekken. Deze nieuwe deelnemers kunnen naast niet-leden van Hylas ook leden van
Hylas zijn die niet actief aan wedstrijden deelnemen. Het eerste concrete resultaat is de
cross op 24 maart 2006, locatie wielerbaan (organisatie: Evelien Hamelink);
• Het inventariseren van de noodzakelijke vernieuwing van het trainings- en
wedstrijdmateriaal
• De trainersvergoedingen. Het DB heeft uiteindelijk een regeling opgesteld die naar het
nu lijkt de instemming heeft van alle trainers.

Secretarieel jaarverslag
Ook in 2005 is het aantal leden weer toegenomen. De belangrijkste oorzaak hiervan is nog
steeds Start 2 Run alhoewel de belangstelling hiervoor wel afgenomen is. Gelukkig worden er
tal van andere initiatieven ontplooid waarmee we ons, samen met de Start 2 Run activiteiten,
goed met de ledenwerving bezig blijven houden.
Het versterken van de organisatorische structuur heeft ook veel aandacht gekregen. De
technische commissie is opnieuw opgestart en is in de tweede helft van het jaar begonnen met
zijn werk.
Op 1 januari 2005 waren er 394 betalende leden. In 2005 hebben zich 133 nieuwe leden
aangemeld maar er zijn ook weer 111 leden die hun lidmaatschap beëindigd hebben. Eind 2005
zijn er dus netto 22 meer leden waarmee we op 416 leden uitkomen. Hiermee is 2005 het jaar
geworden waarin de grens van 400 leden uiteindelijk gepasseerd is.

Vergeleken met de vorige jaren zien we dat er weer veel nieuwe leden zijn geweest. Het aantal
afmeldingen is met 111 echter ook fors.

Het ledenbestand is op de volgende manier onderverdeeld:

De onderverdeling per categorie kunnen we vergelijken met de verdeling van het vorige jaar:

Categorie

Aantal
2002

Aantal
2003

Aantal
2004

Aantal
2005

1

1

1

2

Pupillen A1

19

13

18

10

Pupillen A2

30

12

16

17

Pupillen B

14

10

9

22

Pupillen C

10

4

11

9

Junioren D

27

34

33

28

Junioren C

31

24

21

28

Junioren B

24

17

22

19

Junioren A

12

8

10

9

115

142

176

191

Wedstrijdlid senioren

34

36

30

30

Wedstrijdlid veteranen

52

53

52

51

Mini pupil

Recreant

Naast de groei bij de recreanten is er een lichte groei bij de jeugd. Opvallend is echter dat bij
de pupillen A1 juist weer een sterke afname is. Gezien de geringe aantallen is het daarom de
vraag in hoeverre hieruit conclusies getrokken mogen worden en het beeld niet gewoon op
toeval berust.

Bij de verdeling naar geboortejaar zien we de duidelijke afname bij de leeftijden van 15 tot 30
jaar. Bij de vrouwen is dit iets minder nadrukkelijk. Van 27 tot 37 jaar zijn er relatief veel
vrouwen lid terwijl na 50 jaar er meer mannen zijn.

Als we gaan kijken in welk jaar onze leden zich als lid hebben aangemeld krijgen we het
volgende beeld:

De volgende grafiek geeft aan welk deel van de leden die zich in dat jaar aangemeld hebben
nog steeds lid is.

Beide grafieken geven nog steeds hetzelfde beeld als de voorgaande jaren, de meeste nieuwe
leden zijn maar een paar jaar lid. Door de successen van Start 2 Run van de afgelopen twee
jaar is dit beeld echter wel erg duidelijk geworden.
Herman Westerveld
secretaris

Financieel jaarverslag
BALANS PER 31 DECEMBER 2005
x EUR 1, =

2004

2005

0
6.971
6.950
2.204
3.600
19.725

0
7.520
5.089
0
0
12.609

411
1.237
3.598
1.160

51.387
71.112

392
2.505
44
9.516
1.487
44.260
1.441
59.645
72.254

69.411
1.361
340
71.112

70.893
1.361
0
72.254

0

0

71.112

72.254

AKTIVA
MATERIELE VASTE AKTIVA

Inventaris
Materiaal veld
Opstallen
Voorraadclubkleding
Trainingspakken

LIQUIDE MIDDELEN

Kas kantine
Kas vereniging
Rabo rekening courant
Postbank vereniging
Postbank plusrekening
Postbank leeuwrekening
Uitstaande vorderingen Indoor
Balans totaal

44.981

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

Kapitaal
Reserve aanschaf materialen
Reserve jurytrap

OVERIGE SCHULDEN

Nog te betalen posten
Balans totaal

Exploitatieresultaat wedstrijden
Negatief
Vestloop
Viaanse molengames
208,50
Indoor Hoornse Vaart
Brijderloop
LAC
218,45
Vroege vogelwedstrijd
Junioren/pupillenvierkkamp
Indoor Sportpaleis (*)
190,71
Instuif 2.9.2005
Clubkampioenschappen
Coopertest

Totaal

Resultaat
(*) 1441,75 nog te boeken

617,66

Positief
3066,64

97,50
457,20
164,75
169,75
325,00
202,10

4482,94
3865,28

Resultaten rekening
Inkomsten
Contributies
Subsidies
Donateurs divers
Sponsorgelden
Oud papier
Horde advertentie inkomsten
Grote clubactie
Wedstrijden
Kantine opbrengsten
Activiteiten divers
Clubkleding
Speciale trainingen
Totaal
UITGAVEN
Huur accomodatie compleet
Knau afdracht
Trainers
Opleidingskosten
Diverse kostenbaan
Gemeente belastingen
Afschrijving kantine inventaris
Afschrijving vereniging inventaris
Afschrijving materiaal veld
Afschrijving opstallen
Afschrijving clubkleding
Afschrijving trainingspakken
Telefoonkosten
Bankkosten
Secretariaatskosten algemeen
Verzekeringen
Zaalhuurtrainingen
Energie/waterkosten
Onderhoud
Diverse kosten
Vrijwilligersavond
Clubblad/Horde/folders
Sportprijzen
Jeugdactiviteiten
Totaal
EXPLOITATIE RESULTAAT

2.004

2.005

Begroting 2006

52.779
18.085
390
0
3.644
140
588
-917
1.398
837
-548
0
76.396

54.605
17.480
933
1.087
2.906
0
523
3.865
2.069
0
1.430
0
84.898

57.000
18.000
1.000
0
2.900
0
500
2.000
2.000
0
0
0
83.400

25.707
10.457
12.352
2.017
775
1.428
804
0
5.341
1.861
0
0
411
-431
1.545
1.560
0
4.075
1.843
666
345
422
0
71.178

31.592
10.684
12.737
-494
0
3.795
0
0
5.341
1.861
774
3.600
301
-652
1.004
1.622
0
5.352
2.777
1147
778
0
797
400
83.416

33.000
11.000
16.000
500
0
4.000
0
0
5.341
1.861
0
0
400
-800
1.500
1.700
250
6.000
3.000
0
700
0
500
400
85.352

5.218

1.482

-1.952

