
Jaarverslag 2020 
 
Bestuur 
Het bestuur van de stichting bestond in 2020 uit: 
P.J.J.G. (Paul) Buis, voorzitter en waarnemend penningmeester, en  
J.A.L. (Anja) van Kampen, secretaris.  
P.G. (Ina) Huising, penningmeester. 
 
Deelnemers 
Aantal ingeschreven zwemmers op 1 januari 2020:  29 
Aantal ingeschreven zwemmers op 31 december 2020:  27 
Mutaties: 2 zwemmers begonnen én gestopt in hetzelfde jaar, waarvan één overleden. 
2 zwemmers gestopt, waarvan één door overlijden en een ander wegens toenemende 
gezondheidsklachten.  
 
Aantal groepen, bijdrage 
We hebben dit jaar de drie groepen à 45 minuten per week gehandhaafd.  
De bijdrage per zwemmer bleef ook gelijk op €27 per maand. In verband met de zomersluiting wordt de 
bijdrage 11 maal per jaar betaald.  
 
Corona 
Wegens de coronamaatregelen was het zwembad vanaf half maart dicht.  
Vanwege hun kwetsbare patiënten hield De Hoogstraat het zwembad voor externe huurders dicht tot 7 
september. De week daarop zijn wij weer begonnen met zwemmen.   
Wij moesten toen het gebruik van het bad aanpassen: maximaal 6 zwemmers per groep, overal 1,5 meter 
afstand houden, en men moest zich van tevoren aanmelden.    
Een van de fysiotherapeuten durfde de begeleiding niet aan vanwege haar werk met kwetsbare patiënten 
in het ziekenhuis. Haar collega kon haar groepen overnemen. 
Vanaf 15 oktober ging het zwembad weer dicht.  
In het totaal hebben in 2020 gedurende drie maanden onze zwem- en aquafitness activiteiten kunnen 
aanbieden. 
 
Financiën 
Van de gemeente Utrecht ontvangen: € 4785,00 
Daarvan was €2400,00 subsidie voor 2020 (ontvangen op 02-01-2020) en €2385,00 subsidie voor 2021 
(ontvangen op 31-12-2020). 
 
In de periode dat het zwembad vanwege Corona niet toegankelijk was, hebben we de deelnemers aan onze 
sportieve activiteiten geen bijdrage gevraagd. Daar tegenover staat, dat we in die periode geen kosten 
hebben gehad voor de huur van het zwembad en ook geen kosten voor de begeleiding van onze 
activiteiten. 
 
De subsidie die in 2019 aangevraagd is voor 2020, was gebaseerd op een begroting die uitging van een 
normale situatie (corona-beperkingen waren toen nog niet aan de orde). Dit geldt ook voor het moment 
waarop de subsidie door de gemeente werd toegekend.  
Dit heeft geleid tot een batig saldo dat aanmerkelijk hoger ligt dan in andere jaren: € 4834,42. 
 
De subsidie voor 2021 is aangevraagd eind september 2020 in de periode dat de coronamaatregelen  
steeds meer versoepeld werden. Het subsidiebedrag dat we aangevraagd hebben was daarom eveneens 
gebaseerd en op een begroting waar we uitgingen van een aanbod van zwemmen en aquafitness voor een 
heel jaar. 
 
Een en ander heeft geleid tot een batig saldo dat aanmerkelijk hoger ligt dan in andere jaren. Als we de 
reeds ontvangen subsidie voor 2021 er aftrekken bedraagt het batige saldo: € 2449,42. Zie verder de 
Jaarrekening 2020.  
 
Utrecht, 5 december 2021 
Anja van Kampen, secretaris 

https://luchtdoorwater.nl/Jaarrekeningen/JAARREKENING_2020-2.pdf


Jaarverslag 2019 
 
 
Bestuur 
Het bestuur van de stichting bestond in 2019 uit: 
P.J.J.G. (Paul) Buis, voorzitter en waarnemend penningmeester, en  
J.A.L. (Anja) van Kampen, secretaris.  
P.G. (Ina) Huising, penningmeester. 
 
Deelnemers 
Op 1 januari 2019 waren er 29 zwemmers ingeschreven. Op het einde van het jaar waren er ook 29.  
Mutaties: in 2017 zijn 2 deelnemers binnen hetzelfde jaar begonnen en gestopt. Verder waren er nog 
4 nieuwe aanmeldingen, en zijn er nog 4 deelnemers gestopt. 
 
Aantal groepen, bijdrage 
We hebben dit jaar de drie groepen à 45 minuten per week gehandhaafd.  
De bijdrage per zwemmer bleef ook gelijk op €27 per maand. In verband met de zomersluiting wordt 
de bijdrage 11 maal per jaar betaald.  
 
Financiën 
Dit boekjaar hebben we geen gemeentesubsidie ontvangen. Het subsidiebedrag (€ 2347,80)  voor 
2019 werd eind 2018 al op de bankrekening bijgeschreven. 
We eindigden met een batig saldo van € 1296,95. 
Zie verder de Jaarrekening 2019.  
 
 
Utrecht, 5 december 2021 
Anja van Kampen, secretaris 
 

https://luchtdoorwater.nl/Jaarrekeningen/JAARREKENING_2019.pdf


Jaarverslag 2018 
 
 
Bestuur. 
Het bestuur van de stichting bestond in 2018 uit: 
P.J.J.G. (Paul) Buis, voorzitter en waarnemend penningmeester, en  
J.A.L. (Anja) van Kampen, secretaris.  
P.G. (Ina) Huising, penningmeester. 
 
Deelnemers 
Op 1 januari 2018 waren er 26 zwemmers ingeschreven. Op het einde van het jaar waren er in het 
totaal 29. 
Mutaties: in 2018 zijn 2 deelnemers binnen hetzelfde jaar begonnen en gestopt, en waren er nog 3 
nieuwe aanmeldingen. 
 
Aantal groepen, bijdrage 
We hebben dit jaar de drie groepen à 45 minuten per week gehandhaafd.  
De bijdrage per zwemmer bleef ook gelijk op €27 per maand. In verband met de zomersluiting wordt 
de bijdrage 11 maal per jaar betaald.  
 
Privacy 
In verband met de nieuwe privacyregels hebben we in onze procedures een en ander aangepast. Wij 
vragen de deelnemers niet meer welke aandoeningen ze hebben, en we hebben de gegevens die we 
daarover al hadden, uit onze bestanden verwijderd.  
De fysiotherapeuten moeten wel weten welke aandoeningen de deelnemers hebben, om daar 
tijdens het zwemmen rekening mee te kunnen houden. Deze gegevens gaan rechtstreeks van de 
deelnemer naar de fysiotherapeut.  
 
Financiën 
Van de gemeente Utrecht ontvangen: € 4162,20.  
Daarvan was € 1814,40 subsidie voor 2018 en € 2347,80 subsidie voor 2019 (ontvangen op 31-12-
2018). Het batige saldo viel daardoor aanmerkelijk hoger uit: € 3574,42. 
Zie verder de Jaarrekening 2018.  
 
Utrecht, 5 december 2021 
Anja van Kampen, secretaris 

 

 

https://luchtdoorwater.nl/Jaarrekeningen/JAARREKENING_2018-2.pdf


Jaarverslag 2017 
 
 
Bestuur. 
Het bestuur van de stichting bestond in 2017 uit: 
P.J.J.G. (Paul) Buis, voorzitter en waarnemend penningmeester, en  
J.A.L. (Anja) van Kampen, secretaris.  
P.G. (Ina) Huising, penningmeester. 
De functie van penningmeester is lange tijd vacant is geweest, maar dit jaar eindelijk vervuld. Met 
ingang van 1 maart 2017 maakt Ina Huising als penningmeester deel uit van het bestuur. 
 
Deelnemers 
Op 1 januari 2017 waren er 22 zwemmers ingeschreven. Op het einde van het jaar waren er in het 
totaal 26.  
Mutaties: in 2017 zijn 6 deelnemers gestopt en er waren er 10 nieuwe aanmeldingen 
 
Activiteiten. Groepsgrootte en aantal groepen 
In de periode dat we vanwege de verbouwing van het revalidatiecentrum De Hoogstraat gebruik 
gemaakt hebben van het zwembad De Kwakel hebben nogal wat zwemmers afgehaakt. 
Eenmaal terug in het zwembad van De Hoogstraat bleef het aantal deelnemers te klein voor drie 
groepen en werd vorig jaar het aantal groepen teruggebracht. 
Toen in de loop van 2017 het aantal deelnemers toenam heeft het bestuur in overleg met de 
zwemmers besloten met ingang van september 2017 weer een nieuwe groep op te starten. 
Een nieuwe groep brengt betekent meer kosten voor huur van het bad en begeleiding door een 
fysiotherapeut. Ondanks een kleine verhoging van de bijdrage aan het begin van het jaar kon dat 
alleen maar bekostigd worden door de zwemtijd per groep terug te brengen van één uur naar 45 
minuten. 
 
Financiën 
Met ingang van 1 januari 2017 is de deelnemersbijdrage (opnieuw) met € 2,00 verhoogd naar € 27,00 
per maand (11 maanden te betalen).  
Van de gemeente ontvingen we in 2017 € 1296,96 aan subsidie.  
Het boekjaar eindigde met een batig saldo van € 905,98. Zie verder jaarrekening van 2017 
 
 
Utrecht, 30 september 2018  
J.A.L. van Kampen, secretaris 

 

 

 

 

https://luchtdoorwater.nl/Jaarrekeningen/JAARREKENING_2017.pdf


Jaarverslag 2016 
 
 
Bestuur. 
Het bestuur van de stichting bestond in 2016 uit: 
P.J.J.G. (Paul) Buis, voorzitter en waarnemend penningmeester, en  
J.A.L. (Anja) van Kampen, secretaris.  
De functie van penningmeester is nog vacant. 
 
Deelnemers 
Aantal deelnemers op 1 augustus 2016 (peildatum voor gemeentelijke subsidie): 20 
Mutaties: in 2016 zijn 3 deelnemers gestopt en er was 1 nieuwe aanmelding. 
 
Activiteiten 
Omdat het aantal deelnemers te klein bleef voor drie groepen, zijn twee kleinere groepen 
samengevoegd tot één en is vanaf 1 maart ook voor één uur de huur van het zwembad opgezegd, 
zodat we dat nog voor 2 uur per week huren.  
In juli-augustus hadden we een zomerstop van 4 weken.  
Sinds half oktober 2016 werkt een tweede fysiotherapeut mee aan de begeleiding van het 
zwemmen: Lieke Venema. Zij begeleidt de groep op donderdag. Janneke van den Brink blijft de groep 
op dinsdag begeleiden. 
 
Financiën 
Met ingang van 1 januari is de deelnemersbijdrage verhoogd naar € 25,00 per maand (11 maanden te 
betalen).  
Van de gemeente ontvingen we in 2016 € 1385,28 aan subsidie.  
Het boekjaar eindigde met een batig saldo van € 953,34. Zie verder jaarrekening van 2016 

Utrecht, 22 mei 2017 

Anja van Kampen, secretaris 

 

terug 

 

 

 

file://///jaarverslagen,JAARREKENING_2016.pdf
page:84278267-EF4C-4435-B396-72310BD21BD2


Jaarverslag 2015 
 
1. Bestuur 
Het bestuur van de stichting bestond in 2015 uit: 
P.J.J.G. (Paul) Buis, voorzitter en waarnemend penningmeester, en  
J.A.L. (Anja) van Kampen, secretaris.  
De functie van penningmeester is nog steeds vakant.. 
 
Deelnemers 
Aantal deelnemers op 1 augustus 2015 (peildatum voor gemeentelijke subsidie): 21 
Mutaties: In 2015 zijn 2 deelnemers zijn gestopt en er waren 2 nieuwe aanmeldingen. 
 
Activiteiten 
De activiteiten vonden tot en met september plaats in het doelgroepenbad van zwembad De Kwakel. 
We huurden dit bad één uur per week en zwommen in één groep met alle deelnemers. 
In de zomer sluit De Kwakel 6 weken, en in die periode hebben ook wij zomerstop gehouden.   
Vanaf 30 september zwemmen we weer in De Hoogstraat . Dit bad hebben wij 3 uur per week 
gehuurd voor drie groepen, in de verwachting dat een aantal zwemmers die bij de tijdelijke 
verhuizing naar De Kwakel afgehaakt hadden, weer terug zouden komen. 
De begeleiding lag bij fysiotherapeut Janneke van den Brink. 
 
Financiën 
Deelnemersbijdrage bedroeg € 22,00 per maand (10,5 maanden te betalen). 
Aan gemeentesubsidie ontvingen wij € 1141,49. Dat is bijna de helft minder dan in 2014.  
Ondanks de lagere gemeentesubsidie sloten we het boekjaar toch met een ruim batig saldo van  
€ 2250,87. Dat is te danken aan het feit dat dit jaar tot en met september voor alle zwemmers maar 
één uur betaald hoefde te worden voor fysiotherapeut en huur van zwembad. 
Zie verder de jaarrekening van 2015. 
 
Utrecht, 22 mei  2017 
Anja van Kampen, secretaris.  
 
terug 

 

 

file://///jaarverslagen,JAARREKENING_2015.pdf
page:84278267-EF4C-4435-B396-72310BD21BD2


Jaarverslag 2014 
 
1. Bestuur 
Het bestuur van de stichting bestond in 2014 uit: 
P.J.J.G. (Paul) Buis, voorzitter en waarnemend penningmeester, en 
J.A.L. (Anja) van Kampen, secretaris. 
Een penningmeester wordt gezocht, maar was eind 2014 nog niet gevonden. 
 
2. Deelnemers 
Op 1 augustus 2014 (peildatum voor de gemeentelijke subsidie) namen 23 personen deel aan de 
activiteiten. Sinds de peildatum in 2013 zijn 14 deelnemers gestopt en hebben zich 2 nieuwe 
deelnemers aangemeld. Deze terugloop van het aantal deelnemers hangt samen met tijdelijke 
verhuizing van onze zwemactiviteiten van het zwembad in revalidatiecentrum De Hoogstraat naar 
het zwembad De Kwakel en de daarmee samenhangende zwemtijd(en). 
 
3. Activiteiten 
De deelnemers zwommen op woensdagavond in Zwembad De Kwakel in Overvecht. Deze 
accommodatie heeft de stichting in principe voor 2 jaar gehuurd om de renovatie van De Hoogstraat 
te overbruggen. De verwachting is dat we eind 2015 / begin 2016 weer in De Hoogstraat gaan 
zwemmen. 
De vaste begeleider van de activiteiten was begin 2014 fysiotherapeut Annemarie Weijens-Suurs. In 
april 2014 is zij gestopt en opgevolgd door fysiotherapeut Janneke van den Brink. 
Bij verhindering van de vaste begeleider, vond de begeleiding plaats door een vervangende 
fysiotherapeut. Janneke blijft het zwemmen ook in 2015 begeleiden. 
 
4. Financiën 
De stichting heeft in 2014 € 2361,52 subsidie ontvangen van de gemeente Utrecht. Dit was in 
vergelijking met 2013 € 583,38 minder. 
De deelnemers betalen een eigen bijdrage voor het zwemmen. De bijdrage was in 2014 € 22 per 
maand, ongewijzigd ten opzichte van eind 2013.  
Omdat Zwembad De Kwakel in de zomer 6 weken dicht is, betaalden de deelnemers over de maand 
juli de halve bijdrage en over de maand augustus geen bijdrage. 
Enkele deelnemers hebben een U-pas. Zij betalen 50% minder. De stichting ontvangt hiervoor een 
vergoeding van de gemeente Utrecht. Voor sommige deelnemers die door wijzigingen in de criteria 
niet meer konden deelnemen aan deze U-pas regeling heeft de stichting voor eigen rekening hun 
korting op de bijdrage gehandhaafd. 
De jaarrekening is inmiddels gepubliceerd op de site van de stichting 
  
Utrecht, 9 juni 2015 
Anja van Kampen, secretaris. 
 
terug 
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Jaarverslag 2013  
 
1. Bestuur 
Het bestuur van de stichting bestond begin 2013 uit: 
P.J.J.G. (Paul) Buis, voorzitter 
J. (Jaap) van Rijssel, penningmeester 
J.A.L. (Anja) van Kampen, secretaris.  
 
Jaap van Rijssel is in 2013 om gezondheidsredenen gestopt met het bestuurslidmaatschap. Een 
nieuwe penningmeester wordt gezocht, maar was eind 2013  nog niet gevonden. Paul Buis neemt de 
taken van de penningmeester waar.  
 
Het bestuur heeft een reglement aangenomen met gedragsregels voor de bestaande en nieuwe 
bestuursleden. Dat reglement is als bijlage bij dit jaarverslag gevoegd. Een dergelijk reglement is een 
eis van de gemeente Utrecht om subsidie te kunnen krijgen.  
 
2. Deelnemers 
Op 1 augustus 2013 (peildatum voor de gemeentelijke subsidie) namen 35 personen deel aan de 
activiteiten. In de loop van 2013 zijn 4 deelnemers gestopt en heeft zich 1 nieuwe deelnemer 
aangemeld. 
De deelnemers zwommen in 3 groepen: een op dinsdagavond en twee op donderdagavond. Vanaf 
november 2013 zijn de twee donderdaggroepen samengevoegd omdat de financiële situatie 
bezuiniging noodzakelijk maakte. 
In 2013 heeft de stichting niet actief deelnemers geworven, omdat er lange tijd onzekerheid was 
over het zwemmen in 2014 en 2015.  
 
3. Activiteiten 
Sinds de oprichting maakt de stichting voor haar activiteiten gebruik van het zwembad van 
revalidatiecentrum De Hoogstraat. De Hoogstraat gaat vanaf eind 2013 voor 2 jaar dicht wegens 
renovatie. Gedurende die 2 jaar is het zwembad niet beschikbaar.   
Het bestuur heeft daarom gezocht naar een ander zwembad om de activiteiten te kunnen 
voortzetten. Dat is gelukt: vanaf begin 2014 kan er worden gezwommen in het doelgroepenbad van 
zwembad De Kwakel.  
De vaste begeleider van de activiteiten was in 2013 fysiotherapeut Annemarie Weijens-Suurs. Als zij 
verhinderd was, vond de begeleiding plaats door een vervangende fysiotherapeut. Annemarie blijft 
het zwemmen ook in 2014 begeleiden. 
 
4. Financiën 
De stichting heeft in 2013 ruim € 2.400 subsidie ontvangen van de gemeente Utrecht. Dit was ruim € 
800 minder dan in 2012.  
De deelnemers betalen een eigen bijdrage voor het zwemmen. In verband met een sterke verhoging 
van de huur van het zwembad in 2012 is deze bijdrage is per 1/1/2013 verhoogd van € 18 naar € 19 
per maand. Per 1/7/2013 was het nodig om de eigen bijdrage nogmaals te verhogen, nu naar € 22 
per maand.  
Omdat er in de zomer een maand niet wordt gezwommen, betalen de deelnemers geen bijdrage 
over de maand augustus. 
Enkele deelnemers hebben een U-pas. Zij betalen 50% minder. De stichting ontvangt hiervoor een 
vergoeding van de gemeente Utrecht.  
Zie verder de jaarrekening van 2013 
 
Utrecht, 11 december 2013 
Anja van Kampen, secretaris.  
 
terug 

page:84278267-EF4C-4435-B396-72310BD21BD2


 
 
Jaarverslag 2012 
  
 
1. Bestuur 
 
Het bestuur van de stichting bestond begin 2012 uit: 
P.J.J.G. (Paul) Buis, voorzitter 
J. (Jaap) van Rijssel, penningmeester 
Met ingang van 1 oktober 2012 trad J.A.L. (Anja)  van Kampen toe als secretaris. 
 
2. Deelnemers 
 
Op 1 augustus 2012 (peildatum voor de gemeentelijke subsidie) namen 33 personen deel aan de 
activiteiten. 
 
3. Uitbreiding groepen 
 
In verband met een kleine wachtlijst heeft het bestuur besloten bij het beschikbaar komen van het 
zwembad voor een half uur extra in aansluiting op de zwemtijd op dinsdag het zwembad ook dit 
halve uur ook te huren, zodat er op dinsdag ruimte zou komen voor twee groepen met ieder drie 
kwartier zwemtijd. Omdat de belangstellenden om verschillende redenen op het laatste moment 
afhaakten is de uitbreiding met een vierde groep afgelast. 
Zie verder jaarrekening 2012. 
 
1 januari 2013, Paul Buis, voorzitter 
 
 
terug  
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