Agenda Algemene Ledenvergadering AV Hylas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Opening
Mededelingen en ingekomen stukken
Notulen ALV april 2006
Notulen bijzondere ledenvergadering 29 maart 2007
Jaarverslag clusters
Jaarverslag secretaris
Financieel verslag
Verslag en benoeming kascontrole commissie
Wijziging statuten
Begroting 2007
Bestuursverkiezing
Rondvraag
Sluiting

Toelichting op de agenda:
10. Conform ons aftreedschema is Wim Jonker aftredend en herkiesbaar. Bij uw akkoord is het volgende
aftreedschema van toepassing:
1. Herman Westerveld, aftredend en herkiesbaar in 2008
2. Pieter Kelderman, aftredend en herkiesbaar in 2009
3. Wim Jonker, aftredend en herkiesbaar in 2010
Tegenkandidaten kunnen zich bij het secretariaat melden tot uiterlijk twee dagen voor de vergadering.
Bijlagen:
● Notulen ALV 2006
● Notulen bijzondere ledenvergadering 29 maart 2007
● Jaarverslag Cluster Recreanten
● Jaarverslag Cluster Wedstrijdorganisatie
● Jaarverslag Jeugdcommissie
● Jaarverslag secretaris
● Financieel verslag en begroting 2007
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Notulen Algemene Ledenvergadering 21 april 2006
Aanwezig: 43 mensen
Afwezig met kennisgeving: 4 mensen
1 Opening.
Om 20.20 uur opent Wim de vergadering.
2 Mededelingen en ingekomen stukken.
Bij agenda punt 10 zal niet meer de wijziging van de statuten besproken worden. Er is meer tijd nodig voor
het wijzigen van de statuten dan verwacht.
Na agenda punt 10 wordt het punt ledendienst toegevoegd.
3 Notulen ALV 2005.
Johan Scheffe vraagt waarom de doelstelling van het ledenaantal gebaseerd is op het accommodatieplan
van de gemeente. Wim antwoord dat we hiermee het beleid van de gemeente willen volgen.
De notulen worden goedgekeurd.
4 Jaarverslagen clusters.
Er is geen jaarverslag van de Technische Commissie omdat ze nog maar enkele maanden bij elkaar zijn.
Er zijn geen vragen en Wim bedankt de leden van alle clusters voor hun inzet in het afgelopen jaar.
5 Jaarverslag secretaris.
Er zijn geen vragen.
6 Financieel verslag.
Selma merkt op dat we veel geld mislopen omdat er geen advertentieinkomsten voor de Horde meer zijn
en er geen club van honderd is. Pieter bevestigd dit en zegt dat dit komt omdat er de afgelopen jaren
weinig aan sponsorwerving is gedaan. Hij wil dan ook met andere mensen een financiële commissie gaan
starten die dit onder andere kan oppakken.
Johan Scheffe vraagt waar de kosten voor de nieuwe baanverlichting te vinden is. Pieter zegt dat dit in het
verslag van het volgende jaar komt en dat de totale kosten ongeveer 5.000 euro zijn.
Johan vraagt wanneer de douches gemaakt worden. Pieter antwoordt dat de offertes binnen zijn en dat de
kosten ongeveer 6.000 euro zijn.
Huub Rohde merkt op dat ook de geluidsinstallatie buiten vervangen moet worden.
7 Verslag kascommissie.
De kascommissie stelt voor de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beleid over 2005.
Ze ondersteunen het streven om een financiële commissie te gaan oprichten.
Het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd en de penningmeester gedechargeerd voor het gevoerde
beleid. De kascommissie voor het volgende jaar bestaat uit Joop Engelen en Huub Rohde. Ineke Opstal
wordt reserve.
8 Begroting 2006.
Er zijn geen vragen en de begroting wordt goedgekeurd.
9 Bestuursverkiezing.
Pieter is aftredend en herkiesbaar. Met een applaus wordt Pieter herkozen.
10 Wijziging huishoudelijk reglement.
Johan Scheffe merkt op dat in artikel 29 staat dat trainers door het bestuur benoemd worden. Fiscaal
gezien kan dit misschien een probleem zijn omdat als een trainer een vrijwilligersvergoeding krijgt er geen
sprake mag zijn van een arbeidsverhouding tussen trainer en bestuur. Het artikel wordt daarom gewijzigd
in dat trainers door het bestuur aangewezen worden.
Het gewijzigde huishoudelijk reglement wordt hierna goedgekeurd.
11 Ledendienst.
Het bestuur heeft de wens weer te gaan starten met de ledendiensten. Hiervoor zijn er mensen nodig die
dit willen gaan coördineren. Huub Rohde vraagt naar een functiebeschrijving. Herman zegt toe deze te
gaan maken.
12 Rondvraag.
Hillebrand Verkroost vraagt naar de voortgang bij de reclamezuil. Gre Boorsma antwoord dat de stichting
de zuil voor de komende vijf jaar verhuurd heeft aan een reclamebureau en daarvoor ieder jaar een vaste
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vergoeding voor ontvangt.
Bert Versteeg vraagt naar de voortgang met de sponsorcommissie. Wim antwoord dat het bij plannen is
gebleven omdat er geen mensen zijn geweest die zich hiervoor ingezet hebben.
Johan Scheffe vraagt of hiervoor op de website iets gezet kan worden. Herman zegt toe dit te gaan doen.
Selma vraagt waarom er nog geen club van honderd is. Wim antwoord dat ook hiervoor geldt dat er geen
mensen zijn die dit willen doen.
Selma vindt dat er meer activiteiten in de kantine kunnen plaatsvinden. Wim antwoord dat het initiatief
hiervoor bij de leden ligt.
13 Sluiting.
Om 21:09 uur sluit Wim de vergadering.
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Notulen Bijzondere Ledenvergadering 29 maart 2007
Aanwezig: 23 mensen
1. Opening.
Wim opent de vergadering.
2. Wijziging statuten.
Dit punt kan nu niet behandeld worden omdat de vereiste tweederde opkomst niet gehaald is.

3. Sluiting.
Wim sluit de vergadering.
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Jaarverslag cluster recreanten
1. ALGEMEEN
1.1 Samenstelling cluster
Het cluster recreanten richt zich op de recreatieve lopers binnen Hylas en bestond in 2006 uit de volgende
leden:
Antje Olthof,
Kees Kuiper,
Johan Scheffe,
Jack van Poppel
Bert Wolven
Claudette van Batenburg
Cors van den Brink,
Peter Jansen

voorzitter
notulist
penningmeester
contactpersoon Nordic walking
trainingscoördinator
public relations
public relations
algemeen (vanaf april)

1.2 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.

2. Activiteiten 2006
In 2006 heeft het cluster recreanten op basis van een jaarplan de volgende activiteiten ontplooid:
2.1 Nationale Loopdag (KNAU)
Dit betreft een initiatief van de KNAU, dat in 2006 voor het eerst werd georganiseerd in samenwerking met ruim
30 atletiekverenigingen in Nederland waaronder Hylas. Tijdens de Nationale Loopdag wordt een breed publiek
in de gelegenheid gesteld om gratis kennis te maken met de diverse facetten van de loopsport. De
belangrijkste doelgroep zijn mensen die vallen binnen de categorie nog niet loopsporters cq beginnende lopers.
Via clinics en een goede begeleiding werden deelnemers geënthousiasmeerd voor het lopen en konden zij
ervaren hoe leuk loopsport kan zijn.
De belangstelling voor dit evenement viel niet tegen en heeft geleid tot diverse aanmeldingen evenals een
vervolg in 2007.
2.2 Aanwas (assistent) trainers.
Het streven is om via cursussen het aantal assistent trainers en trainers in 2006 toe te laten nemen. Het cluster
heeft de propaganda verzorgd om nog meer (assistent)trainers te verkrijgen zodat de huidige (assistent)trainers
flexibeler ingezet kunnen worden. In 2006 hebben 5 Hylas leden (Marjon en Claes van Ederen, Hillebrand
Verkroost, Ralf Groot en onze Hylas voorzitter Wim Jonker) de opleiding voor assistent trainer met succes
gevolgd. In het najaar 2006 zijn Huub Rohde en Jack van Poppel gestart met de zware opleiding voor trainer
loopgroepen. Beiden trainers zijn geslaagd voor hun eindexamens waarmee Hylas weer 2 gediplomeerde
trainers rijker is!
2.3 Enquête onder de huidige recreatieve lopers om te inventariseren wat er zoal speelt en leeft.
Via een door de KNAU opgestelde exit enquête heeft het Cluster in 2005 onderzoek gedaan naar de
beweegredenen van ex-leden om het lidmaatschap van Hylas op te zeggen. Voor 2006 wilde het Cluster meer
inzicht krijgen in de tevredenheid omtrent de Hylas service en de wensen van de huidige recreant lopers. Om
die reden is een enquête uitgezet onder alle (ruim 200) recreant lopers van Hylas. Het cluster heeft ruim 40
ingevulde enquêteformulieren ontvangen waaruit kon worden opgemaakt dat de leden van Hylas o.a. heel
tevreden zijn met het aanbod van trainingen.
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De uitkomsten waren positief en de vele suggesties waren aanleiding voor het cluster om in 2007 (nog) meer
op de doelgroep gerichte activiteiten te organiseren. De enquête- uitkomsten zijn tevens besproken met de
trainers en zijn via de website van Hylas gepubliceerd.
2.4 Commerciële marktgerichte dienstverlening.
Voor een nadere toelichting op dit punt wordt verwezen naar het jaarplan 2006 van het cluster.
In het tweede half jaar zijn de eerste ervaringen opgedaan met een promotie actie van ING (Running business)
waarbij Hylas tegen een financiële vergoeding het complex en trainers beschikbaar heeft gesteld.
2.5 Sportief Wandelen en Nordic Walking.
In de loop van 2006 zijn trainingen op het gebied van Sportief wandelen (Irma de Jonge) en Nordic Walking
(Jack van Poppel) toegevoegd aan het aanbod. Met name de belangstelling voor Nordic Walking blijkt groot te
zijn. Om die reden heeft het cluster eind 2006 besloten om meer trainers in te schakelen teneinde in 2007 meer
trainingen aan te kunnen bieden.
De belangstelling voor Sportief wandelen viel enigszins tegen. Om die reden heeft het cluster besloten deze
training niet te continueren.
2.6 Lezingen en presentatieavonden houden als voorbereiding op wedstrijden.
Evenals in 2005 heeft het cluster een aantal lezingen/ presentatie avonden georganiseerd voor de recreatieve
lopers van Hylas. In juni is een specifieke training en voorlichtingsavond Lopen met hartslagmeters
georganiseerd. In oktober heeft de bekende lange afstandsloper Greg van Hest een clinic verzorgd.
2.7 Informatie over specifieke trainingen (doelen en aard).
Dit onderdeel van het jaarplan 2006 is nog niet afgerond.
2.8 Trainen voor bepaalde evenementen.
Het cluster heeft in 2006 enkele trainingen georganiseerd voor specifieke evenementen zoals de (halve)
marathon van Amsterdam en de halve van Egmond.
2.9 Exploitatie bar op de donderdag avonden
Het cluster was in het najaar 2005 begonnen om de bar na de baantraining op donderdagavond open te
stellen voor de leden van Hylas.
De eerste uitkomsten uit deze pilot waren positief. Om die reden heeft het cluster ook in 2006 de exploitatie van
de bar op donderdagavonden (buiten het zomerseizoen) verzorgd.
2.10 Overige activiteiten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitbreiding van het trainingsaanbod met een dinsdagavond groep onder leiding van Jan Kooij.
Zoeken van vervanging voor de trainer van de maandagavondgroep waarbij Paula van de Leygraaf
bereid werd gevonden om deze trainingen te verzorgen.
Het promoten van de vereniging tijdens de Start to Run sessies.
Het ontwikkelen van een aantrekkelijk vervolgaanbod aan de deelnemers van Start to Run met het
doel de drempel tot het Hylas lidmaatschap te verlagen.
Helpen invoeren van het nieuwe vergoedingensysteem voor (assistent) trainers dat in 2006 in is
gegaan.
Organiseren en voorzitten van trainersoverleg.
Samen met de (duin) zaterdaggroep organiseren en uitvoeren van de Hylas Nieuwjaarsreceptie.
Diverse promotie acties Nordic walking en Sportief wandelen.
Verzorgen van een eigen pagina (Recreanten) op de Hylas website.
Verzorgen van diverse Hylas publicaties in regionale bladen en sportmagazines.
Uitwerken van een aanpak Opvang nieuwe leden (waaronder een introductiepakket).
Participatie in KNAU proeftuin project (zie jaarplan 2007 cluster recreanten)
Opstellen jaarplan (en budget) 2007.
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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, Gerry vd Gragt, Harry de Bles, Paul Duckers,
Lieke vd Graaf
Als eerste wedstrijd dit jaar stond de `Vroege Vogel` gepland, 1 april 2006. Deze keer over twee dagen
verdeeld, dit hield in dat zondag 2 april erg druk was met ook in de ochtend de Brijderloop. Dit weekend vroeg
veel energie van de juryleden en werd dan ook niet als ideaal beschouwd.
Op zondag 23 april werden wij opgeschrikt door het overlijden van Absalon Lindaya. Een van onze trouwe
vrijwilligers bij het klaarmaken van veld of zaal voor wedstrijden. Vrijdag 28 april werd hij onder grote
belangstelling begraven. ´s Avonds stond een wedstrijd van het Schadenbergcircuit op het programma.
Noordkop uit Den Helder heeft ons jurykorps die avond spontaan ondersteund.
In mei de Viaanse Molen Games met E.T. en de tweede wedstrijd van de Seniorencompetitie met E.T. Gerry
vd Gragt heeft de verzorging van de medailles op zich genomen en aangezien de post JUCO nog vacant is
wordt die zo lang door Gré verzorgd. Dit is verre van ideaal.
Tijdens een overleg met Wim Jonker wordt besloten volgend jaar in het wedstrijdprogramma te snijden en een
nieuwe opzet door de T.C. te laten verzorgen.
Het wedstrijdsecretariaat wordt afwisselend verzorgd door Lieke vd Graaf (ass, van Margriet de Jong) en Jelle
vd Schaaf.
In juni is er een meerkamp georganiseerd en een avondinstuif in juli en september maken het zomer
programma kompleet.
Op 1 september nemen we officieel afscheid van Bart en Marielle Lensink met een bloemetje en een kadobon.
Op 23 september de Finale Pupillen competitie met muziek van slagerij van Kampen. Een succes. Huub Rohde
verzorgde de apparatuur.
Als slot de clubkampioenschappen op 8 oktober met mooi weer en chinees eten ter afsluiting.
Tot slot in december de Indoor in het sportpaleis. Ger vd Lugt is benaderd als algemeen coördinator en er zijn
drie scheidsrechters van buitenaf aangetrokken. Dit is goed bevallen. Het aantal deelnemers bleef iets achter
bij vorig jaar maar het chronoloog liep daardoor veel beter, mede dank zij de tweede hoogspringmat. Voor
volgend jaar hopen wij op een lichte groei in het aantal deelnemers.
Het wedstrijdprogramma voor 2007 is klaar en we hopen op een sportief jaar. Graag wil ik alle vrijwilligers
bedanken voor hun inzet.
Met vriendelijke groet,
Gré Boorsma
Voorzitter wedstrijdorganisatie
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Jaarverslag Jeugdcommissie 2006
1. Jeugdcommissie
Op dit moment bestaat de Jeugdcommissie uit 6 leden. Ondergetekende is de voorzitter en Remco Bruin, Amy
Burger, Hans van der Gragt, Marthe Veenstra en Kars van der Gragt maken de Jeugdcommissie compleet.
Hans, Marthe en Kars zijn aan het begin van 2006 bij de Jeugdcommissie gekomen. Joost Jonker is begin
2007 gestopt als JC-lid. Hij heeft zich 3 jaar enthousiast voor de Jeugdcommissie ingezet. De Jeugdcommissie
werkt samen met Petra Bellord om af en toe een activiteit voor de pupillen te organiseren.
2. Doel
De Jeugdcommissie heeft zich als doel gesteld activiteiten te organiseren voor de jeugdgroepen om
gezelligheid en saamhorigheid te bevorderen. De Jeugdcommissie is van mening dat door het organiseren van
allerlei activiteiten ledenbehoud kan worden bevorderd. Daarnaast kan het organiseren van activiteiten ook
een middel zijn wat aantrekkingskracht heeft op potentiële nieuwe leden.
3. Activiteiten
Hoewel de Jeugdcommissie zich voornamelijk voor de jeugd inzet staan er elk jaar ook activiteiten op het
programma die geschikt zijn voor alle Hylasleden. Dit zijn bijvoorbeeld de klaverjasavonden, pokeravonden,
klusdagen en het feest na de Clubkampioenschappen. Een groot aantal activiteiten komt jaarlijks terug en zijn
elk jaar weer een succes. Een aantal van deze activiteiten zijn de dropping, filmavond, klusdag,
klaverjastoernooi, het eten en feest na de clubkampioenschappen, voetbalpoule en voetbalwedstrijden op groot
scherm.
4. Terugblik 2006
In 2006 zijn al de bovenstaande traditionele activteiten aan bod geweest. De clubkampioenschappen werden
dit jaar opgevrolijkt met een chinees buffet en een DJ in de kantine. Naast deze activiteiten heeft er voor het
eerst een Game Night en een pokertoernooi plaatsgevonden. Beide avonden werden enthousiast ontvangen en
zullen vaker op het programma komen te staan. Ook rond Sinterklaas is er voor de jongere jeugd een leuk spel
georganiseerd.
5. Vooruitblik 2007
In 2007 zullen we de succesvolle activiteiten voortzetten. Naast het opzetten van een nieuwe jeugdwebsite is
de Jeugdcommissie bezig met vernieuwende activiteiten. Dit jaar zal voor het eerst een Jaarmeerkamp worden
gehouden. Veel van de activiteiten die door de Jeugdcommissie worden georganiseerd zullen aan elkaar
gekoppeld worden door middel van een klassement. Hierdoor wordt getracht voor alle activiteiten een goede
opkomst te krijgen. Jeugdleden kunnen bovendien hun eigen idee indienen voor een activiteit en daarbij helpen
dit te organiseren.
Joop Wiersema
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Secretarieel jaarverslag
Op 1 januari 2006 waren er 416 betalende leden. In 2006 hebben zich 140 nieuwe leden aangemeld en er zijn
83 leden die hun lidmaatschap beëindigd hebben. Eind 2006 waren er dus netto 57 meer leden waarmee we
op 473 leden uitkomen.
De groei van het aantal leden blijft hiermee aanhouden. In 2005 werd de grens van 400 leden gepasseerd en
nu zijn we hard op weg naar de 500 leden. Opvallend is dat het grootste deel van de groei gerealiseerd is bij de
jeugd.

Vergeleken met de voorgaande jaren zien we dat er weer veel nieuwe leden zijn geweest. Het aantal
afmeldingen is weer minder dan het vorige jaar. Hier is duidelijk een dalende trend zichtbaar.
Het ledenbestand is op de volgende manier onderverdeeld:
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De onderverdeling per categorie kunnen we vergelijken met de aantallen van de vorige jaren:
Categorie

Aantal
2002

Aantal
2003

Aantal
2004

Aantal
2005

Aantal
2006

1

1

1

2

5

Pupillen A1

19

13

18

10

30

Pupillen A2

30

12

16

17

15

Pupillen B

14

10

9

22

25

Pupillen C

10

4

11

9

10

Junioren D

27

34

33

28

22

Junioren C

31

24

21

28

27

Junioren B

24

17

22

19

23

Junioren A

12

8

10

9

18

Totaal jeugd

168

123

141

144

175

Recreant

115

142

176

191

217

Wedstrijdlid senioren

34

36

30

30

33

Wedstrijdlid veteranen

52

53

52

51

48

Mini pupil

Naast de groei bij de recreanten is er een grote groei bij de jeugd. Het aantal jeugdleden is toegenomen met 31
en daarmee zitten we nu hoger dan het aantal jeugdleden in 2002. Dit is een duidelijk verschil met de
voorgaande jaren waar de groei juist bijna geheel voor rekening van de recreanten kwam.
De volgende grafiek geeft per jaar aan welk deel van de leden die zich in dat jaar aangemeld hebben nog
steeds lid is.

Hier is geen verschil met het beeld van de voorgaande jaren. Na ongeveer vijf jaar blijft het percentage mensen
die nog lid zijn min of meer stabiel in de buurt van de vijftien procent.
Samenvattend kan gesteld worden dat 2006 een positief jaar is geworden vanwege twee belangrijke feiten. Het
aantal leden dat zijn lidmaatschap opzegt is verder gedaald en er is een groei van de ledenaantallen bij de
jeugd.
Herman Westerveld
secretaris
Jaarverslag 2006 AV Hylas

Pagina 10 / 13

Financieel verslag 2006 begroting 2007
Balans
2005
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
Balans totaal
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Vermogen
Reserve aanschaf materialen

OVERIGE SCHULDEN
Nog te betalen posten
Balans totaal

2006

0
7.294
4.137
0
0
11.431

0
6.775
17.005
0
0
23.780

392
2.505
44
9.516
1.487
44.260
58.204
69.635

85
3.823
3.027
3.185
42.515
-37
52.598
76.378

68.274
1.361
69.635

66.313
1.361
67.674

0

8.704

69.635

76.378

Toelichting balans
Overzicht investeringen 2006
Materiaal:
Begin saldo
Afschrijving
Indoor Hordes
Divers (materi, etc.)
31.12.2006
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7.294
-5.341
3.090
1.732
6.775

Opstallen:
Begin saldo
Afschrijving
Vervanging baanverlichting
Aanpassingen douches + nieuwe ketel
31.12.2006

4.137
-1.861
6.154
8.575
17.005
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Specificatie resultaat wedstrijden
Wedstrijden 2006
Wedstrijden uit
Vestloop
Viaanse molengames
Brijderloop
LAC
Vroege vogelwedstrijd 1.4
Junioren/pupillenvierkkamp 26.6
Indoor Sportpaleis
Wedstrijden
Clubkampioenschappen
Cross
Lvogel
Senioren competitie
Pupillenfinale 23.9
Jury/prijzen etc
Resultaat
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negatief

positief
221
6
0
0
200

65
0
452
88
3575
591

150
94
0
253

92
1643

1742
2445

6728
4283
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Resultaten rekening
Inkomsten
Contributies
Subsidies
Donateurs divers
Sponsorgelden
Oud papier

2.005

2.006

Begroting 2007

54.605
17.480
974
0
2.906

53.439
19.079
0
0
2.081

56000
19000
0
3000
2000

523
3.865
2.069
0

401
4.282
2.928
30

400
4000
2500

Speciale trainingen
Totaal

0
82.422

0
82.240

UITGAVEN
Huur accomodatie compleet
Knau afdracht
Trainers
Opleidingskosten
Diverse kostenbaan
Gemeente belastingen
Afschrijving materiaal veld
Afschrijving opstallen
Afschrijving clubkleding
Afschrijving trainingspakken
Telefoonkosten
Bankkosten
Secretariaatskosten algemeen
Verzekeringen
Zaalhuurtrainingen
Energie/waterkosten
Onderhoud
Diverse kosten
Vrijwilligersavond
Sportprijzen
Jeugdactiviteiten
Totaal

31.592
10.684
12.737
-494
0
3.795
5.341
1.861
1.061
3.800
301
-652
1.004
1.622
0
5.352
2.777
1147
778
797
400
83.903

29.472
10.642
17.523
351
0
2.579
5.341
1.861

32000
11000
18000
1000

347
-712
2.339
1.804
95
7.077
1.919
1226
689
1648
0
84.201

340
-800
2500
1700
250
8000
2000
500
700
500
400
87892

EXPLOITATIE RESULTAAT

-1.481

-1.961

-992

Grote clubactie
Wedstrijden
Kantine opbrengsten
Activiteiten divers
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86.900

2600
5341
1861
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