
 

Algemene Leden Vergadering 

27 maart 2019 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslagen diverse commissies 
 

  



Agenda Algemene Leden Vergadering 

 

1. Opening 

2. Mededelingen & ingekomen post 

3. Dick Tump Trofee 

4. In ’t zonnetje 

5. Jaarverslag en verslagen diverse commissies  

6. Notulen Algemene Leden Vergadering 2018 

7. Verslag kascontrolecommissie 

8. Verkiezing kascontrolecommissie 

9. Financieel jaarverslag 2018 / begroting 2019 

10. Decharge bestuur 

11. Vacatures / (her)benoeming bestuur  

 

Pauze  

 

12. Rondvraag 

13. Sluiting 

 

Indien er zaken zijn die je aan de orde wil laten komen, verzoeken wij je om die tot twee dagen voor de 

Algemene Leden Vergadering door te geven aan de secretaris (secretaris@acwaterland.nl). De rondvraag is niet 

bedoeld voor het behandelen van uitgebreide zaken. 
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Jaarverslag bestuur AC Waterland 2018 
 
Beste leden van AC Waterland, 
 
Het is het bestuur van AC Waterland een genoegen om hierbij het jaarverslag 2018 te presenteren, ter 
goedkeuring door de Algemene Leden Vergadering. In 2018 heeft het bestuur in totaal zeven keer een 
bestuursvergadering belegd, en eenmaal een Algemene Leden Vergadering. Onderstaand vermelden wij de 
meeste zaken die in het bestuur in 2018 de revue hebben gepasseerd: 
 
Bezetting bestuur: 
Gedurende het jaar 2019 bestond het bestuur van AC Waterland uit de volgende personen: 
 
 Menoes Eising – Geraets (voorzitter) 
 Mark Essenburg (secretaris) 
 Christina Verheij (penningmeester) 
 Marieke Pauw (vrijwilligersbeleid, overige activiteiten en vertrouwenspersoon) 
 Tim Roos (jeugd en wedstrijd) 
 
Algemene Leden Vergadering 2018: 
Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 28 maart 2018 zijn onder andere de volgende zaken behandeld: 
 Tijdens de Algemene Leden Vergadering is Gon Spits “in ’t zonnetje” gezet. 
 De winnares van de Dick Tump Trofee is Fee Eising.  
 De bezetting van de kascontrole commissie bestaat in 2018 uit Piet Kelder en Jan van Emaus. Ton 

Beekman stelt zich beschikbaar om reserve te zijn. 
 Christina heeft een presentatie gegeven over het financieel beleid. 
 Het strategisch beleidsplan is gepresenteerd. 
 De nieuwe website is gepresenteerd. 
 
Lid van Verdienste: 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie zijn Gerard Nugter en Nico Rijpkema benoemd tot lid van verdienste.  

 
Overlijden 
In 2018 is ons erelid en medeoprichter Cor Braak overleden. Ook lid van verdienste Nico Boerma is in 2018 
overleden. 
 
Starterstraining: 
In 2018 deden 13 personen mee aan de starterstraining..  
 
Dag van de Atletiek: 

Bij de dag van de atletiek op Papendal zijn Tim, Peter en Alma geweest.  

 

Activiteitencommissie jeugd 

Ook in 2018 heeft de activiteitencommissie weer een aantal leuke activiteiten georganiseerd. In 2018 is een 

begin gemaakt met het structureel inplannen van een trainersoverleg voor de jeugd.  

 

Club promotie dag 

Ook in 2018 hebben wij onze accommodatie weer met succes beschikbaar gesteld voor de club promotie dag 

 

Sport- en feestweek 



Wij hebben tijdens de sport- en feestweek onze accommodatie beschikbaar gesteld voor een 

meerkamponderdeel op zondag en het volleybal toernooi op maandag. Mede dankzij het schitterende week 

was dit een groot succes. Daarnaast vond ook in 2018 de start en finish van de avondvierdaagse bij ACW plaats. 

 

 

Communicatie 

Tijdens de Algemene ledenvergadering op 28 maart 2018 is de nieuwe website gepresenteerd. Hier is door een 

aantal leden veel tijd en aandacht aanbesteed om de site operationeel te krijgen, waarvan onze hartelijke dank. 

Een zogenaamde “communicatiecommissie” is in 2018 een aantal bijeen gekomen om het communicatiebeleid 

te bespreken. Omdat we geen gebruik meer maken van het clubblad versturen wij nu nieuwsbrieven. 

   

Sponsoracties: 

Wij hebben in 2018 weer een mooi resultaat behaald met sponsoractie van Jumbo (€ 475,00)  

Daarnaast hebben wij onze baan verhuurd voor filmopnames van Spangas. Ook dit heeft ons ruim € 600,00 

opgeleverd. 

Strategisch beleidsplan: 
Tijdens de Algemene ledenvergadering op 28 maart 2018 is het meerjarenplan aan de leden gepresenteerd. Dit 
zal als leidraad dienen voor het gevoerde beleid de komende jaren. 
 
Clubkleding jeugd 
In 2018 hebben wij clubkleding aan jeugdleden verkocht . Dit was redelijk succesvol. Veel jeugdleden hebben 
hiervan gebruik gemaakt. Was erg leuk om te zien dat onze jeugdleden tijdens de pupillen- en 
juniorencompetitie in het rood en wit meededen. 
 
Naschoolse opvang 
Gedurende 2018 zijn een aantal gesproken geweest om onze accommodatie tegen betaling beschikbaar te 
stellen voor naschoolse opvang. Omwille van vergunning-technische reden is at uiteindelijk niet doorgegaan. 
 
Opleidingen 
In 2018 hebben verschillende leden de volgende opleidingen gevolgd: 

 Opleiding AVG 
 Jurylid 
 Looptrainer 

 
Sportadvies Raad 
Afgelopen jaar hebben wij een aantal bijeenkomsten bijgewoond voor de Sport Advies Raad. Een van de 
speerpunten van de SAR was de jeugd-sportpas. AC Waterland heeft hier aan meegedaan en zelfs een aantal 
nieuwe jeugdleden mogen begroeten naar aanleiding hiervan. Ook in 2019 zullen wij hieraan meedoen. De 
renovatie van het fietspad door het sportpark staat gepland in het voorjaar van 2019. 
 
Klusdag: 
In september hebben wij de jaarlijkse klusdag georganiseerd. Dankzij het werk van vele vrijwilligers hebben wij 
deze dag veel kunnen doen op en rond onze baan. 
 
Onderhoud gebouw 
Begin 2018 was de waterleiding bevroren. De onderhoudsploeg heeft dit gelukkig kunnen verhelpen. Medio 
2018 is het dak gerenoveerd. Dit was een ingrijpend project. Dankzij een goede voorbereiding is het binnen de 
gestelde tijd en budget gerealiseerd. We kunnen gelukkig weer jaren vooruit. 
 
Clubkampioenschappen: 
De clubkampioenschappen was een succes met meer deelnemers (36) dan andere jaren, er was voldoende 
animo van jeugdleden. Het weer was ook dit jaar weer prima. Ook de loopgroepen deden met 13 lopers mee 
dit jaar. 
 



Verhuur baan 
Ook in 2018 heeft AC Waterland de baan regelmatig verhuurd aan scholen en andere instellingen.  
 
Het bestuur van AC Waterland wil iedereen die in 2018 een bijdrage heeft geleverd om onze gezellige 
vereniging draaiende te houden, hartelijk bedanken. Wij waarderen jullie inzet enorm! Vooral dankzij jullie 
vrijwillige bedrage is 2018 een succesvol, sportief, positief en gezellig jaar geworden! 
Jaarverslag Technische Commissie AC Waterland 2018 
 
In het zomerseizoen hebben we met een dames- en herenploeg meegedaan aan de seniorencompetitie. 
Deelname aan deze competitie viel dit jaar een beetje tegen. Komend jaar hopen we weer wat meer aanwezig 
te kunnen zijn 
 
In de C/D-junioren-competitie zijn we ook actief. Dit jaar is dat ook weer gelukt, met twee meisjesploegen. Ook 
volgend jaar hopen we dat de jongens ook meedoen. 
 
Ook de pupillen doen mee aan de competitie. Dit jaar deden er weer wat meer mee dan voorgaande jaren. 
Toch hopen we dat het er nog meer worden 
 
Clubkampioenschappen 2018 
Zondag 14 oktober zijn de clubkampioenschappen weer geweest. Dit jaar weer meer deelnemers dan vorig 
jaar, dus hebben we een volledige 6-kamp met een sprint, een loopafstand, verspringen, hoogspringen, 
kogelstoten en bal- of discuswerpen. Ondanks dat 14 oktober een beetje laat in het jaar is, was het weer erg 
goed. Hopelijk dit jaar weer. In verband met de Twiskemolenloop worden komend jaar op zondag 29 
september de clubkampioenschappen gehouden. 
 
Jeugdcommissie 
Afgelopen jaar zijn er een aantal activiteiten voor de jeugd georganiseerd, met behulp van onze 
Jeugdcommissie. In maart is er een pupillen-avond en een junioren-avond geweest. In juni is er nog zo’n avond 
geweest voor de pupillen. De junioren hebben in tentjes overnacht op de atletiekbaan. Daarnaast is er voor de 
pupillen nog de Ouder-Samen-Met-Kind-Wedstrijd geweest.  
 
Dit jaar hopen we ook weer een aantal activiteiten te organiseren. Daarvoor hebben we wel hulp nodig. De 
commissie wordt op dit moment vooral in leven gehouden door een paar jeugdtrainers en jeugdleden. Een 
paar extra handen kan echt geen kwaad! 
 
Pupillen 
De pupillen trainen op twee verschillende dagen. De jongste pupillen trainen een uur eerder dan de ouderen. 
Onder begeleiding van 2-3 trainers wordt er training gegeven. 
 
Junioren 
Vorig jaar is de groep junioren op de dinsdag in tweeën gesplitst. Dit jaar is dat niet meer nodig. Wel is de 
training op dinsdag een half uur langer dan voorheen. Meestal wordt er op dinsdagavond op de technische 
onderdelen getraind. Op donderdag wordt er meestal een looptraining gegeven en trainen deze groepen 
tegelijkertijd. Gedurende de winter trainen de junioren elke 2e dinsdag van de maand binnen. Dit doen we bij 
de indoorhal van Stichting Saendelft (bij Atletiekvereniging Lycurgus) in Assendelft. Op deze dagen is er geen 
training op de atletiekbaan voor de jeugd. 
 
Trainingstijden 
Met de trainingstijden is er weinig gebeurt. De junioren trainen op dinsdag een half uurtje langer. 
 
(Pupillen (6 t/m 11 jaar) mini-,  C-pupillen B-, A-pupillen 
 
Maandag: 18:00 – 19:00 19:00 – 20:00 
Donderdag: 18:00 – 19:00 19:00 – 20:00 
  
(Junioren (12 t/m 19 jaar) D-, C-junioren B-, A-junioren +  
 



Senioren + Masters 
Maandag: 20:00 – 21:00 
Dinsdag: 19:00 – 20:30 20:00 – 21:00 
Donderdag: 19:00 – 20:00 20:00 – 21:00 
 
  



Trainers 
Aan het begin van het jaar zijn er een aantal jeugdtrainers naar de Dag van de Atletiek in Papendal geweest. Op 
deze dag zijn meerdere workshops te volgen om beter training te kunnen geven. Dat is goed bevallen en het 
plan is om dit jaar weer te gaan. Vorig jaar zijn er 4 trainers bijgekomen, vooral bij de pupillen. Dit jaar is Didi 
erbij gekomen om ons te steunen bij de junioren. 
 
Loopgroepen 
Momenteel zijn er 6 vaste loopgroepen. Deze loopgroepen worden loopgroep 1 t/m loopgroep 6 genoemd. 
Loopgroep 1 is de instapgroep en loopgroep 6 kent het hoogste niveau. Loopgroep 1 t/m 5 trainen op 
woensdagavond (19:30) en zondagochtend (09:30). Loopgroep 6 traint op dinsdag- en donderdagavond (19:00) 
en op zondagochtend om 09:30. 
 
Een keer per jaar wordt er een 10-weekse starterstraining aangeboden. De deelnemers worden daarna in 
eerste instantie aan Loopgroep 1 toegevoegd. Daarna is er natuurlijk een doorgroeimogelijkheid. Komend jaar 
wordt deze cursus alleen nog in het voorjaar aangeboden. De starterstraining begint op 14 maart. 
  



Jaarverslag Ledenadministratie AC Waterland 2018 
 
Januari 2019. 
 
De ledenadministratie en de financiële administratie worden online bijgehouden via All United. Grote voordeel 
voor de ledenadministratie is dat het gelijk gekoppeld is met de ledenadministratie van de Atletiek Unie en 
deze altijd up-to-date is. 
 
Bestuursleden en leden met bepaalde functies, waaronder de diverse coördinatoren vrijwilligerswerk, en de 
trainers binnen AC Waterland, hebben inzage in het actuele ledenbestand.  
 
Onderstaand treft u het overzicht van het ledenbestand per categorie per 31-12-2018.  Voor het vergelijk staan 
ook de aantallen van enkele jaren terug vermeld. De diverse categorieën heb ik van de site van de AU 
overgenomen die parallel loopt met de ledenadministratie via het All United programma. De nordic-walkers 
staan bij de wandelaars ingedeeld.  
In de losse kolom staat de situatie nadat de afzeggingen verwerkt zijn en is de actuele stand van 1-1-2019.  

 
 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
Ook dit jaar zijn er weer veel mutaties te verwerken geweest. Dat geeft de volgende overzichten: 
 

 
 
Onderstaand nog enkele wetenswaardigheden. 
 

 
 
 
 
Ledenadministratie, Nico Hemelaar  



 
Jaarverslag Twiskemolenloop AC Waterland 2018 
 
Inhoud 
 
Twiskemolenloop in vogelvlucht 
1.1 Data, afstanden, parcours, tarieven en andere feiten. 
1.2 Deelnemersaantallen en statistieken 
1.3 Verslagen 
 
Twiskemolenloop achter de schermen 
2.1 Inschrijving 
2.2 Baan 
2.3 Vrijwilligers veld en inschrijving 
2.4 Sponsors 
2.5 EHBO 
2.6 Dry fit shirts 
2.7 Medailles 
 
Volgend seizoen 
3.1 Data 
3.2 Tarieven 
3.3 Overige 
 
1  Twiskemolenloop in vogelvlucht 
 
1.1 Data, afstanden, parcours, kosten en andere feiten 
De Twiskemolenlopen van 2018 waren op zondag 4 februari, 4 maart, 7 oktober, 4 november en 2 december, 
dus steeds de eerste zondag van die maand. Dit was het 43ste jaar dat de TML georganiseerd werd. 
De afstanden zijn als vanouds 21.1, 16.1, 10, 5, 3 en 1.5 km. Evenals vorig jaar, is er geen 30 km meer. De 1.5 
km is alleen voor kinderen <12 jaar. 
Het parcours van de diverse afstanden is onveranderd gebleven en vanaf de 5 km officieel gecertificeerd door d 
Atletiek Unie. 
Er was dit jaar geen school estafette voor de jeugd voorafgaande aan de november Twiskemolenloop.  
In december hadden we twee zwarte pieten ingehuurd die de medailles en een aardigheidje aan de 
deelnemende kinderen gaven.  
De inschrijftarieven zijn ook dit kalenderjaar onveranderd gebleven.  
 

 Voor-inschrijving Na-inschrijving 

  Losse loop   Seizoenkaart  Losse loop   Seizoenkaart 

Volwassenen €6.50 €27.50 €8.00  €32,50  

Jeugd <14 jr €2.50 €10.00 €3.00  €12.50  

 
  



1.2 Deelnemersstatistieken 
De deelnemersstatistieken worden middels grafieken hieronder weergegeven. De trend van de stabiele hoge 
opkomst zet zich voort. We hebben in 2018 ruim 2700 lopers mogen inschrijven.  
 

 
 
Het aantal lopers fluctueert per TML tussen de 475 en 598: 
 

 
 
De verdeling van de lopers per afstand in 2018 is weergegeven in onderstaand diagram. De 10 km is nog steeds 
de meest populaire afstand, daarna de 5 km. De lopers aantallen voor 16 en 21 km zijn ongeveer gelijk. 
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1.3 Verslagen 
Teneinde een goed beeld te krijgen volgt hieronder de verslaggeving die ook op onze AC Waterland site staat, 
inclusief het beschikbaar gestelde fotomateriaal. 
 
4 Februari 2018: Twee parcoursrecords  gesneuveld tijdens Twiskemolenloop 
 

 
 
Een strakblauwe lucht en 3 graden, dat is goed loopweer. Ondanks de stevige tegenwind sneuvelden er maar 
liefst twee parcoursrecords. 496 lopers verschenen aan de start van de vierde Twiskemolenloop van dit 
seizoen. Het startschot werd gegeven door de waarnemend burgemeester Anne-Lize van der Stoel. 
Startschot 
Afgelopen najaar heeft burgemeester Astrid Nienhuis afscheid genomen van Landsmeer. Deze zondag was 
waarnemend burgemeester Anne-Lize van der Stoel bij AC Waterland aanwezig om kennis te maken met het 
bruisende verenigingsleven van Landsmeer. “Het is goed om te zien dat er zoveel vrijwilligers zijn die deze 
Twiskemolenloop mogelijk maken. En dat er zoveel mensen mee lopen en aan hun gezondheid werken. Zelf 
ben ik meer een fietser en doe mee aan fietstochten van Le Champion.” 
Snelle zusjes  
De zusjes Mast uit Purmerend deden zondag voor het eerst mee met de Twiskemolenloop. Beiden gingen zij 
met bloemen naar huis. Nienke van 11 jaar, was het snelste meisje op de 1,5 km. Eline van 14 was het snelste 
meisje op de 3 km. Zij brak ook het parcoursrecord dat al sinds 2014 op naam van Emma Kant stond. 
Parcoursrecords 
Niet alleen Eline brak zondag het parcoursrecord. Ook Tim Tesselaar uit Den Helder ging met bloemen naar 
huis. Hij snoepte bijna een minuut van het record af en dat is een knappe prestatie met deze harde wind. Hij 
liep de halve marathon in een tijd van 1.14.46 uur. Tim is pas 22 jaar en liep afgelopen oktober zijn eerste 
marathon in 2 uur 37. Een veelbelovend atleet, die wij vaker hopen terug te zien bij de Twiskemolenloop. 
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https://www.acwaterland.nl/wp-content/uploads/2018/03/StartTML-e1522176272572.jpg


Samen lopen 
Wat is er mooier dan samen als eerste finishen? Dat moeten Nina van der Hoeven en Celine van Halsema 
gedacht hebben toen zij op de finish af kwamen en de omroeper vroeg om een battle. De vriendinnen uit 
Amsterdam keken elkaar aan, pakten elkaars hand vast en versnelden. Samen. Zij trainen voor de marathon 
van Rotterdam en hebben ongeveer hetzelfde tempo, wat de vele trainingskilometers een stuk aangenamer 
maakt. Wie uiteindelijk met de bloemen naar huis ging is onbekend. 
 
4 Maart 2018: Onverwacht warme sloteditie Twiskemolenloop 
 

 
 
Na een winterse week met sneeuw en ijs was het nog spannend of de loop door kon gaan. Tot en met de dag 
zelf waren de waterleidingen en verwarming van het clubgebouw bevroren. “Een koude kantine, geen douches, 
geen koffie of thee, dat kun je de lopers én de vrijwilligers niet aandoen” aldus organisator Nico Hemelaar. 
“Zaterdag is er met man en macht gewerkt om het allemaal weer in orde te maken”. De ochtend begon met -2, 
maar tegen de middag, toen de laatsten van de 475 lopers binnenkwamen, was het inmiddels 11 graden en 
voelde het zonnetje zelfs warm aan. 
Vroege vogel 
De snelste dame op de 21 km was Larissa Praat uit Amsterdam. “Ik loop zo’n 3-4 keer per week. Ik heb een 
drukke baan en sta graag vroeg op zodat ik de dag begin met een rondje hardlopen. Dan kan ik er de rest van 
de dag weer tegenaan.” De snelste dame op de 16 km was Judith Suiker uit Landsmeer met 1.21.05 uur. “Het 
ging wel lekker, het was best warm eigenlijk.” 
Running Blind 
Running Blind is een stichting voor hardlopers met een visuele handicap. Regelmatig staan zij aan de start van 
de Twiskemolenloop, omdat het parcours autovrij is en weinig obstakels kent. Machteld uit Haarlem loopt 
samen met haar buddy, de Landsmeerse Petra. Zij trainen elke dinsdagochtend samen. Machteld: “Ik zie alles 
door een kokertje, de rest zie ik niet. Dus dat ziet Petra voor mij. Ik vind het Twiske wel heel mooi om te lopen.” 
Run2Forty2 
Trainen voor een marathon kun je beter niet alleen doen. Er moeten flink wat kilometers gelopen worden voor 
je fit aan de start kun verschijnen. De trainingsgroep Run2Forty2 uit Haarlem had een 30-er op het programma 
staan. Voorafgaand aan de start van de halve marathon hadden ze al 9 kilometer in de benen. Eén van hen, de 
27-jarige Jeffrey de Groot, is ondanks de extra training die ochtend, de snelste heer op de 21 kilometer in 
1.24.22. “Ik train voor de marathon van Londen. We doen allemaal mee aan een voorjaarsmarathon, anderen 
gaan naar Boston of Rotterdam.” 
  

https://www.acwaterland.nl/wp-content/uploads/2018/03/NIK2487-min.jpg


7 Oktober 2018: Herstelde molen opnieuw decor van Twiskemolenloop 
 

 
 
De 215e editie van de Twiskemolenloop vond afgelopen zondag plaats. Een zonnige herfstochtend, tussen de 
13 en 16 graden en een straf windje waaide langs de molen. Voor de 598 lopers prima weer om mee te doen 
aan de eerste Twiskemolenloop van het seizoen. Om te vieren dat de Twiskemolen weer wieken heeft, had 
molenaar Marcel Koops de wieken laten versieren met mooie doeken. 
Molen met wieken 
Twee jaar geleden vond er een catastrofe plaats. De kop van de Twiskemolen werd opgetild door een hevige 
windhoos en kwam in brokken neer. Voor bewoners in de omgeving is de molen een ijkpunt. Zonder wieken 
was het maar een treurig gezicht. Toenmalig AC Waterland-voorzitter Paul Spiertz ondernam snel actie en 
startte een inzameling voor de molenaar. Marcel Koops blikt terug. “Met een hoop ellende in de molen was dat 
een heel fijne ondersteuning. Nu de wieken er weer op zitten, wilden we de mensen van Waterland bedanken 
voor hun steun. Deze doeken met opdruk van de Twiskemolenloop vonden we een mooi initiatief”. De doeken 
zijn ontworpen door Wim Overmars van het Herencollectief Landsmeer. 
Bloemen voor moeder 
De 12-jarige Joy Kuipers uit Landsmeer kwam als eerste dame over de finish van de 5 kilometer. Zij traint bij AC 
Waterland en ging voor de winst. “Ik ben door geen één vrouw ingehaald, alleen maar mannen. Ik wilde ook 
niet worden ingehaald, want ik wilde de bos bloemen winnen. Voor mijn moeder!” 
 
Voorbereiding op marathon 
Meerdere lopers maken gebruik van de Twiskemolenloop als voorbereiding op de marathon. Zo ook de snelste 
heer op de 10 kilometer, Niek van Veen uit Amsterdam. “Dit was het laatste testloopje voor de marathon. Ik 
ben tevreden, al had het íets sneller gekund vandaag, maar ik liep alleen en er was best veel wind.” Tevreden 
was ook Michael Woerden uit Mijdrecht. Hij haalde in de laatste kilometers Olof Wiegert, de koploper van de 
16 kilometer in. “Ik deed een paar sprintjes en liep toen op kop. Over een maand loop ik de marathon van de 
Ronde Venen, waar ik mede-organisator van ben.” 
Op de fiets 
De 62-jarige Ineke Luppers kwam na 1.17.54 uur als snelste dame over de finish van de 16 kilometer. “Wat een 
mooi weer en wat een mooie loop! Ik loop vaak mee en kom altijd op de fiets uit Purmerend. Straks dus ook op 
de fiets weer terug, dat is goed voor de benen”. 
  

https://www.acwaterland.nl/wp-content/uploads/2018/10/Molen-7-oktober-2018.jpeg
https://www.acwaterland.nl/wp-content/uploads/2018/10/Joy-Kuiper-7-oktober-2018.jpg


4 November: Goed loopweer voor Twiskemolenloop 
 

   
 
Een frisse ochtend met weinig wind en 10 graden, maakte dat 573 lopers aan de start van de tweede 
Twiskemolenloop van dit seizoen verschenen. Steeds meer jeugd vindt de weg naar de start, meer dan 50 
jonge lopers streden voor de snelste tijd op de 1,5 of 3 kilometer. Bloemen of niet, iedere jeugdloper ging 
met een medaille naar huis.  
 
Jeugdlopers 
Op de 1,5 kilometer kwamen Tristan Bonninga en Merel Hoff tegelijkertijd over de finish in een tijd van 6.42 
minuten. Tristan vertelt: “Er was weinig wind en ik heb echt alles gegeven. Nu moet ik wachten op mijn vader, 
hij loopt de 16.” Merel moest ook op haar meelopende vader wachten, daarna kon zij hem trots de bloemen 
tonen. 
 
Collega’s 
De collega’s van het Hoornse bedrijf Tijhuis Ingenieurs waren op deze zondag erg succesvol. Zowel Mark 
Wierstra (38.21 minuten) als Myrte Tijhuis (47.40 minuten) waren de snelsten op de 10 kilometer. Collega 
Jurjen werd vierde. “Alleen sportieve mensen mogen bij ons bedrijf werken,” grapte Myrte. 
 
Halve marathon 
De snelste dame op de halve marathon was Renate Zomerdijk met 1.46.16. Zij had al vijf kilometer in de benen 
vóór de start, omdat zij in training is voor de marathon van Valencia, begin december. Eddy van Leeuwen uit 
Zaandam was de snelste heer met 1.23.47. “Complimenten aan alle vrijwilligers in het veld, altijd fijn hoe zij de 
weg wijzen en voor thee zorgen.” 
 
Ultraloper 
Drie jaar geleden kon Mohamed Marrabou uit Amsterdam-Noord volgens eigen zeggen “nog geen vijf meter 
hardlopen”. Hij werd op sleeptouw genomen door niemand minder dan Elsi Annegarn, die in 2012 
wereldkampioen werd op de 100 kilometer in leeftijdsklasse 55+. Sindsdien heeft de ACW-er de smaak te 
pakken en doet hij ultralopen van wel 65 of 132 kilometer. “Ik had eerder moeten beginnen met hardlopen,” 
vertelt de goedlachse Marrabou. Deze zondag deed hij met gemak de 21 kilometer (1.33.02), zijn twee zoons 
liepen de 10 kilometer. “Over vier maanden loop ik de 100 mijl in Berlijn.” 
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2 December 2018: Twiskemolenlopers zwoegen tegen de wind in 
 

 
 
De weersverwachting was regenachtig. Met de regen viel het mee, de stevige tegenwind op de dijk langs de 
molen was echter een flinke tegenstander voor de 578 lopers van de derde Twiskemolenloop van dit 
seizoen. Terwijl de lange afstandslopers in het Twiske liepen, klonken er sinterklaasliedjes uit de speakers. 
Twee Pietjes wachtten de jeugdlopers op bij de finish met de medailles en wat lekkers.  
 
Pusceddu-groep 
De snelste loper op de 3 kilometer was de 18-jarige Fabian Pusceddu. Hij rondt met deze loop zijn onderzoek 
voor zijn profielwerkstuk af. Fabian zit in de examenklas van het Amsterdamse Hyperion Lyceum en doet een 
onderzoek naar het effect van carnitine op de sportresultaten. Het groepje Pusceddu bestaat uit negen 
proefpersonen en zij hebben zowel deze, als de vorige Twiskemolenloop de top 3 van de 3 kilometer bepaald. 
Ook de moeder van Fabian, Ingrid Hissink liep mee en werd eerste dame op deze afstand. 
 
Sinterklaasdrukte 
Ondanks de Sinterklaasdrukte hadden veel ouders en kinderen hun weg gevonden naar deze editie van de 
Twiskemolenloop. De Landsmeerse Maroh van der Hout was het snelste meisje op de 1,5 kilometer met 7:02 
minuten. Jeepe Daas was de snelste jongen met 6:21 minuten. Bij de finish stonden twee Pietjes alle 
jeugdlopertjes op te wachten met de medailles en wat lekkers. 
 
Running Junkies 
Oskar Wahlen was met een paar loopmaatjes van de Amsterdamse Running Junkies naar Landsmeer afgereisd 
om mee te doen met de Twiskemolenloop. “Hoewel veel van ons marathonlopers zijn, vond ik deze afstand (de 
5 kilometer) niet meevallen. Je moet knallen en je kunt je energie minder goed verdelen. Ik loop liever een 
langere afstand!” 
 
Challenge 
Jan Twisk uit Limmen kwam over de finish van de halve marathon en werd door zijn familie met champagne 
opgewacht. Jan had met deze Twiskemolenloop zijn persoonlijke challenge voltooid, door elke maand van 2018 
een halve marathon te lopen. “Ik heb doelen nodig, dus toen bedacht ik dit. Ik heb gelopen in Leiden, 
Eindhoven, Haarzuilen, Egmond, op Texel maar ook in San Sebastian. Dit was de laatste!” 
  

https://www.acwaterland.nl/wp-content/uploads/2018/12/foto-2-dec.jpg


2   Twiskemolenloop achter de schermen 
 
2.1 Inschrijving 
De inschrijving wordt elk seizoen verder geoptimaliseerd.  
De voor-inschrijving openstellen tot laat in de avond voor de loop is een succes. Er wordt hiervan veel gebruik 
gemaakt.  
De na-inschrijving en het gegevens invoeren voor tijdregistratie staat op zondagmorgen niet meer onder druk. 
Door deze verandering zijn er ook minder vrijwilligers nodig. 
We hebben ook stapsgewijs het pinnen ingevoerd. De vrijwilligers hebben eraan kunnen wennen, en voor de 
lopers is het een uitkomst. Als we promotie voor deze betaalwijze willen maken dienen we op de 2 posten, (NI 
en SK) waar nog betaald moet worden, een pinapparaat te hebben. Op dit moment hebben we er 1, en gaat 
het gebruik in overleg maar dit is verwarrend voor de deelnemer en vertragend voor de vrijwilligers.  
 
Hieronder volgt een overzicht van de verdeling van inschrijvingen: 
 

 
 
Door de verlengde voor-inschrijving, schrijft ruim 70% zich digitaal in. Telling leert dat per loop 40-60 
startnummers niet worden opgehaald. 
 
2.2 Baan 
De baan wordt voor elke TML door Joost mooi gemaakt en ook de onderhoudsploeg draagt hier een steentje 
aan bij. Door Hans is een nieuwe bevestiging aan de paal gemaakt voor het hijsen van de vlag en het 
start/finishdoek. Hierdoor is het in orde brengen een fluitje van een cent in plaats van een heel gedoe. Door 
RunX (voorheen Runnersworld) zijn vanaf de loop van oktober per TML loop 10 bonnen van € 10,- ter 
beschikking gesteld aan deelnemers waarbij we zelf mogen beslissen aan wie we die weggeven met 
uitzondering van de nummers 1. 
  
2.3 Vrijwilligers veld en inschrijving 
Het vullen van de diverse vrijwilligersfuncties blijft een probleem. Bij de inschrijving wordt de spoeling erg dun, 
mede door het stoppen van hulp door enkele vaste krachten. We willen wat gaan schuiven tussen veld 
vrijwilligers en inschrijving maar dat heeft tot gevolg dat de veldbezetting weer een groter probleem wordt. 
Mede door het wisselende ledenbestand zorgt het invullen van de diverse plekken een terugkerend probleem. 
Door hulp van Jurriaan worden de potentiële vrijwilligers per mail gevraagd om hun voorkeur aan te geven 
wanneer ze willen helpen. Dit scheelt Toos een hele boel werk.  
 
  

verdeling inschrijvingen

voorinschrijving met
seizoenkaart

losse voorinschrijving

nainschrijving



2.4 Sponsors 
De sponsors voor 2018 zijn zoals hieronder genoemd. In maart is 11 Makelaars afgevallen. De sponsor uiting 
wordt gedaan op shirt, drukwerk, startnummer en/of onze AC Waterland site. 
Aangezien we drukwerk voor meerdere seizoenen bestellen, duurt het even voordat we up-to-date zijn met 
onze sponsor uitingen. De stand van zaken is: 
 

Sponsor Shirt            (fluor 
groen)  

Drukwerk Startnummer AC Waterland 
site 

Loon salarissoftware X X X X 

Jan accountancy X X  X 

Runnersworld X X  X 

Video Butler  X / X 

Zijlstra bloemisterij  X  X 

11 Makelaar X X / / 

X is heel jaar     

/ is gedeelte jaar     

  
2.5 EHBO 
We hebben sinds vorig jaar het Rode Kruis district Zaanstreek-Waterland ingehuurd. Per TML zijn er 4 EHBO-ers 
bij AC Waterland. Voor de behandeling van geblesseerde lopers wordt het krachthonk gebruikt. Deze is 
voorzien van een brancard, en 2 stoelen. 
Probleem is wel dat als er iemand dermate geblesseerd raakt tijdens de TML dat teruglopen geen optie meer is 
dat we geen passende mogelijkheid hebben om die persoon op te halen. Vooralsnog stelt Malcolm zijn privé 
auto hiervoor beschikbaar maar gezocht wordt naar een passende oplossing. Heeft iemand misschien een 
scooter die hij tijdens de TML ter beschikking wil stellen of als er andere ideeën zijn dan horen we dat graag. 
 
2.6 Dry fit shirts 
De seizoenkaarthouders ontvangen na de TML in maart een uniek TML shirt. Voor het seizoen 2017/2018 was 
het een fluor groen dry-fit shirt met lange mouwen. Bij elke TML krijgen de lopers die geïnteresseerd zijn in een 
shirt, de mogelijkheid eentje te kopen a €10,-. De voorraad is zeer beperkt omdat die het restant is van hetgeen 
niet is opgehaald. 
 
2.7 Medailles  
Er blijkt veel animo te zijn voor medailles voor volwassenen. Daarom hebben we dit standaard opgenomen in 
de opties. De lopers kunnen na afloop een medaille, met daarop de gelopen afstand en datum van de 
desbetreffende TML, kopen voor € 2,50. Hier biedt de betaalmogelijkheid van pinnen uitkomst! 
  



3   Volgend jaar/seizoen 
 
3.1 Data TML 
De TML is op de eerste zondag van de maanden februari, maart, oktober, november en december. Voor 2019 
zijn dit de volgende zondagen:  
4 februari 2019 
4 maart 2019 
6 oktober 2019 
3 november 2019 
1 december 2019 
 
3.2 Tarieven TML 
Hoewel de inkomsten door teruglopende sponsorinkomsten teruglopen, houden we er als vereniging genoeg 
aan over en kunnen de laagdrempelige inschrijfkosten laag blijven. 
 
3.3 Overige 
Deze TML commissie, waaronder ik ook de vaste kantine medewerkers wil rekenen,  organiseert, in deze 
samenstelling, de TML al vele jaren en de samenwerking onderling is zeer goed. De taakverdeling is helder en 
een ieder neemt daarvoor zijn verantwoordelijkheid. Heel af en toe spreken we nog wat puntjes door en we 
staan open voor verbeterpunten. In het jaar 2018 zijn er geen overleggen meer nodig geweest.  
De gemiddelde leeftijd van de commissieleden loopt echter aardig op en nieuw bloed zou dan ook meer dan 
welkom zijn zodat het voortbestaan van de Twiskemolenloop, die al meer dan 40 jaar vijf keer per jaar 
georganiseerd wordt, gewaarborgd blijft. 
Met deze kleine groep vrijwilligers zetten we elke weer een prima evenement neer waar veel mensen uit de 
regio en (ver) daarbuiten op af komen en, gelet op de vele positieve reacties, met veel plezier. 
 
Probleem zou kunnen zijn dat er teveel mensen komen opdagen waarvoor de accommodatie niet geschikt is en 
ook de diverse paden in het Twiske te vol zouden worden. Daarom zijn we wat terughoudend geworden met 
reclame uitingen. 650 deelnemers is echt wel de max en een inschrijfstop dreigt maar is ongewenst.  
 
Runnersworld is van naam veranderd en heet nu RunX. De sponsorbijdrage is minder geworden en op het 
nieuwe shirt komt de bedrijfsnaam RunX niet meer voor.  
 
De commissie heeft de wens uitgesproken dat ACW zelf over een (uitzet)kar gaat beschikken. Tot op heden 
hebben we de kar van Loon Salarissoftware kunnen lenen maar onafhankelijkheid is een grote wens. Gelukkig 
heeft bestuur hierin toegestemd en als de ledenvergadering akkoord gaat kunnen we voor ACW een kar 
aanschaffen.  
 
Nico Hemelaar namens  
De Twiskemolencommissie 
Met dank aan Hangkam 

  



Jaarverslag inzameling oud papier AC Waterland 2018 
 
In het afgelopen jaar is door AC Waterland in 11 maanden oud papier ingezameld in Landsmeer. De inzameling 
heeft iedere maand plaatsgevonden met uitzondering van de maand juli in de zomervakantie. De coördinatie 
van de inzameling gebeurde voor het tweede jaar door Georges Kerssies en René Schaap. 
 
De in 2017 geïntroduceerde nieuwe werkwijze, waarbij er zowel op de 3e als op de 4e zaterdag van de maand 
oud papier wordt ingezameld, is succesvol voortgezet in 2018. Op de 3e zaterdag van de maand is er oud papier 
ingezameld ten oosten van het lint (het oude dorp en de Havezathe) en op de 4e zaterdag van de maand ten 
westen van het lint (Luijendijk en omgeving Sportlaan). In 2018 is op Het Lint zelf alleen nog oud papier 
ingezameld op de 4e zaterdag van de maand. Op Het Lint zijn dan ook alleen flyers voor de wijk “ten westen van 
het lint” rondgebracht. 
 
In 2018 is er een wijziging doorgevoerd in de route van het oude dorp. Tot 2018 werd deze route uitgevoerd 
door een vrachtwagen met een chauffeur en twee vrijwilligers en daarnaast een personenauto met 
aanhangwagen met drie vrijwilligers (een chauffeur in bezit van een BE rijbewijs en twee mensen die het papier 
in de aanhangwagen zetten). Door een aantal wijzigingen in de route van de vrachtwagen was het mogelijk om 
afscheid te nemen van de personenauto met aanhangwagen en deze te vervangen door een fietsroute. Deze 
fietsroute wordt uitgevoerd door twee vrijwilligers op de fiets die oud papier uit de kleine straten, waar de 
vrachtwagen niet kan komen, verplaatsen naar de dichtstbijzijnde plek op de route van de vrachtwagen. Deze 
wijziging is succesvol gebleken; er is per saldo één vrijwilliger per maand minder nodig, en het is niet meer 
noodzakelijk dat er een personenauto, een aanhangwagen en vrijwilligers met BE rijbewijs worden ingezet. 
Daarnaast kan de fietsroute in ongeveer anderhalf uur door twee personen uitgevoerd worden en is de 
benodigde tijd voor de route van de vrachtwagen gelijk gebleven. Dit laatste is het effect van het wegvallen van 
het meerdere keren legen van de aanhangwagen in de vrachtwagen hetgeen de iets langere route 
compenseert. 
 
Er is in 2018 een wijziging doorgevoerd in de starttijden op de 3e zaterdag van de maand. Omdat de locatie 
waarop het papier wordt gestort is gewijzigd en er meer tijd nodig was om naar die locatie toe te rijden is de 
starttijd voor het oude dorp ’s ochtends vervroegd van 9.00 uur naar 8.30 uur en de starttijd ’s middags verlaat 
van 13.00 uur naar 13.30 uur, zodat er voldoende tijd tussen de routes is om het papier van de ochtendroute af 
te storten. 
 
De situatie na bovenstaande wijzigingen is zo dat de chauffeur van de perswagen wordt geleverd door de firma 
Remondis. AC Waterland levert op de 3e zaterdag van de maand in de ochtend 4 vrijwilligers (waarvan 2 op de 
perswagen, en 2 op de fiets) en in de middag 2 vrijwilligers. Op de 4e zaterdag van de maand in de ochtend 
levert AC Waterland ook 2 vrijwilligers. 
 
De in 2017 geïntroduceerde nieuwe manier van plannen via een website is voortgezet in 2018. Op deze website 
kunnen alle vrijwilligers zelf aangeven op welke dagdelen ze beschikbaar zijn. Na invullen van de 
beschikbaarheid door alle vrijwilligers is er door de coördinatoren een jaarplanning gemaakt en 
gecommuniceerd naar de vrijwilligers. Steeds twee weken voor de inzameldatum ontvangen de ingeplande 
vrijwilligers een herinneringsmail. 
 
Evenals in vorige jaren is er aan het begin van het jaar in heel Landsmeer huis aan huis geflyerd door 44 AC 
Waterland leden en heeft Selma Dag de communicatie met betrekking tot de inzameldagen via Facebook 
verzorgd en heeft Menno Wilmans er voor gezorgd dat de inzameldata op de AC Waterland website zijn 
geplaatst. 
  



Er is in 2018 door AC Waterland 171.980kg oud papier opgehaald.  
 

 
 
De opgehaalde hoeveelheid papier verschilt per maand. In 2018 waren er drie maanden waarin er veel oud 
papier is aangeboden. Zoals elk jaar is de maand na de zomermaand waarin niet wordt ingezameld een 
uitschieter. In 2018 is er ook in januari veel papier aangeboden, wellicht is dit een effect van de feestdagen in 
december. Traditioneel is april een maand waarin veel oud papier wordt aangeboden. De afgelopen twee jaar 
(2016 en 2017) was dit echter niet het geval, maar in 2018 was dit weer op het oude niveau. 
In 2018 is er 2940kg minder oud papier opgehaald dan in 2017. 
 

 
 
Dit past in een trend die al jaren te zien is. Er wordt over het algemeen minder papier gebruikt. Mensen lezen 
hun krant digitaal en de papieren kranten worden steeds dunner. Wat wel te zien is, is dat de daling aan het 
afvlakken is. Na een aantal jaren met een daling van 5000kg tot wel meer dan 10.000kg is de daling van 2940kg 
in 2018 dus relatief laag. Een factor die hierbij een rol speelt is dat er steeds meer gebruikte kartonnen dozen 
van online aankopen worden aangeboden. 
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AC Waterland heeft een contract met de Gemeente Landsmeer waarbij AC Waterland een vast bedrag per 
kilogram vergoed krijgt en daarnaast een bonus voor iedere kilogram die meer wordt opgehaald dan in het 
ijkjaar 2000 (166.520 kg). De vergoeding per kilogram en de bonus worden jaarlijks geïndexeerd.  
 
Voor 2018 komt dit neer op:  
 
Basis = 171.980 x € 0,0465 = € 7.997,07  
Bonus = 171.980 -166.520 =  5.460 x € 0,0063 = € 34,40  
Totaal = € 7.997,07 + € 34,40 = € 8031,47.  
 
René Schaap 
Coördinator Oud Papier AC Waterland 
Tel. nr. 06-13241729  
Mail: oud-papier@acwaterland.nl 
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Jaarverslag kantinecommissie 2018 
 
In het vorige verslag van 2017 heeft u kunnen lezen dat de kantinecommissie was begonnen met een betere en 
efficiëntere registratie van de geldstroom van de kantine inkomsten. 
Door het aanschaffen van een kassa en een pinautomaat is er een beter inzicht van de inkomsten. 
Door aanschaf van een digitaal kasboek is er een nauwkeurig overzicht van alle inkomsten en uitgaven. 
Hierdoor loopt de financiële verslaglegging naar de penningmeester op een goede en prettige manier. 
 
Ook dit jaar zijn er naast de inkomsten na afloop van de trainingen ook weer een aantal grote evenementen 
geweest, waardoor de kantine druk bezet was. 
Genoemd kunnen worden de traditionele Twiskemolenlopen, de R2R trainingen en het clubkampioenschap. 
Ook heeft de Sport en Feestweek een goede bijdrage opgeleverd voor de omzet.  
 
De bezetting van de kantine is een probleem. Steeds dezelfde vrijwilligers staan alijd klaar om te helpen maar 
we zijn te afhankelijk van deze kleine groep. Daaro zijn we op zoek naar mensen die ons willen helpen op de 
dinsdagochtend, vrijdagochtend en de zondagochtend. U wilt toch niet dat we genoodzaakt zijn om te sluiten 
door gebrek aan vrijwilligers, dus schroom niet en meld je aan bij een van de kantine commissie leden.  
 
Namens de kantinecommissie, bestaande uit Jannemiek, Gerard, Hans. 
 
Hans de Bos 
  



Notulen Algemene Ledenvergadering 2018  

Datum  : woensdag 28 maart 2018 
Aanvang  : 20.15 uur 
Locatie  : kantine ACW 
 

 

14. Opening 

voorzitter Menoes Eising opent de Algemene Ledenvergadering 2018 en heet iedereen van harte welkom. 

Er wordt vastgesteld dat er voldoende leden aanwezig zijn (20% van het totaal aantal leden). Menoes 

vraagt of de agenda voor iedereen duidelijk is en of er een aanpassingsvoorstel is. Menoes stelt voor om 

agendapunt 4 en 5 na de pauze te behandelen. 

 

Menoes staat kort stil bij het overlijden van Engel Dobber, Cees Visser en Hans Vermeulen. Allen hebben 

in het verleden enorm veel voor onze vereniging betekent. 

 

15. Mededelingen / ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. Ook zijn er geen mededelingen.  

 

16. Jaarverslag en verslagen diverse commissies  

Niels Eering heeft een opmerking over het verslag van de penningmeester. Afgesproken wordt dat dit 

tijdens agendapunt 9 wordt behandeld.  

 

Niels heeft een vraag over het jaarverslag van het bestuur. Hij wil weten wat het “groot onderhoud” aan 

het dak is geweest. Wij hebben lekkage gehad en dat is hersteld. Hoewel dit geen duizenden euro’s heeft 

gekost zitten hier erg veel uren in van vele vrijwilligers in, vandaar de omschrijving “groot onderhoud”. 

Het bestuur zal dit in het vervolg beter omschrijven. Er zijn wel offertes opgevraagd die wel duizenden 

euro’s omvatten voor het renoveren van het dak. Hier is nog geen beslissing over genomen. 

 

Niels merkt op dat het bedrag dat uiteindelijk wordt opgehaald met oud papier elk jaar terugloopt. Toch 

hebben wij een mooi resultaat van meer dan € 8.000,00. Dank aan de coördinatoren George en Rene en 

alle vrijwilligers die mee hebben geholpen. 

 

Niels heeft geconstateerd dat het ledental sterk terugloop. Ook klopt in zijn ogen de gemiddelde leeftijd 

van 39 jaar die beschreven staat niet. Het gemiddelde is van alle leden, dus ook de pupillen. Niels wil 

weten wat het bestuur eraan gaat doen om de neerwaartse spiraal in ledenaantal te stoppen, er zijn 

mogelijkheden genoeg om nieuwe leden te werven in zijn ogen. Menoes vraagt of dit punt behandeld na 

de pauze behandeld mag worden, dan komt het onder andere ter sprake in het meerjarenplan. 

 

Paul Spiertz neemt het woord aangaande het jaarverslag van Road2Rotterdam. Paul is verheugd te 

kunnen melden dat Malcolm samen met Annelijn en Jenneke de Raod2Rotterdam willen voortzetten inde 

toekomst. Niels vraagt waar hij in het financieel jaarverslag kan vinden wat het oplevert maar ook wat de 

kosten zijn. Christina meldt dat ook dit tijdens agendapunt 9 ter sprake komt. 

 



Nico wil graag toevoegen dat hij in het jaarverslag voor de Twiskemolenloop niet de mogelijkheid heeft 

benut om een aantal mensen extra te benoemen die een grote bijdrage hebben aan het succes van de 

Twiskemolenloop. Nico dankt sowieso alle vrijwilligers (± 40 per loop), maar met name Toos, Ellen, 

Hankan, Gerard en Hans, Gon, Marcel en Selma. Peter Geraets heeft vraagt of er een soort briefing is, 

aangezien hij afgelopen jaar twee vrijwilligers tegenkwam in de polder die niet wisten wat zij moesten 

doen. Toos bevestigd dat er inderdaad een briefing en een draaiboek is. Piet Kelder merkt op dat de 

kosten van de Twiskemolenloop hoger zijn dan andere jaren, maar dat dit met name komt door de kosten 

van de DJ en Racetimer. Hij verzoekt het bestuur dit ondanks de hogere kosten toch in stand te laten, 

aangezien het een positieve bijdrage levert aan de Twiskemolenloop. 

 

Mark benadrukt dat het bestuur erg blij is dat er afgelopen jaar nieuwe jeugdtrainers zijn opgeleid.  

 

17. In ’t zonnetje  

Het bestuur heeft ervoor gekozen om dit jaar Gon Spits in het zonnetje zetten Helaas is Gon vanavond 

niet aanwezig, maar de welverdiende bloemen zullen morgen haar kant opkomen. Gon doet al jarenlang 

heel veel voor AC Waterland, bijvoorbeeld: 5 x per jaar Twiskemolenloop, 4 x per jaar Road2Rotterdam, 2 

x per week achter de bar, ze helpt bij het onderhoud van het groen rondom onze baan en heeft veel voor 

Cees Visser en zijn familie betekent in 2017. 

 

18. Dick Tump Trofee 

Dit jaar heeft het bestuur drie genomineerden voor de Dick Tump Trofee: 

Jayda Essenburg (clubrecord 150 meter meisjes junioren D), Dennis Kreetz (clubrecord op de 100 km) en 

Fee Eising (clubrecord 1.000 meter meisjes junioren D). Uiteindelijk is gekozen voor Fee, aangezien het 

clubrecord dat zij uit de boeken liep het oudste clubrecord van AC Waterland was en stamde uit maar 

liefst 1972! Omdat de trofee nog bij de graveur was, krijgt Fee symbolisch een ananas van Tim (heeft als 

achtergrond de prijs bij de ouder/kind competitie). Zodra de Dick Tump trofee is gegraveerd zal hij bij Fee 

worden bezorgd. 

 

19. Notulen Algemene Leden Vergadering 2017 

Over de notulen van de Algemene Leden Vergadering 2017 zijn geen bijzonderheden 

 

20. Verslag kascontrolecommissie 

Piet Kelder spreekt namens de kascontrolecommissie. Piet vind dat onze penningmeester Christina het 

erg verzorgd en gestructureerd doet, het ziet er uit “om door een ringetje te halen”  

Hij geeft een groot compliment aan Christina.  

 

De kascontrolecommissie (Piet Kelder en Ingrid Eegerdink) verklaart alle stukken en bescheiden, 

betrekking hebbende op de exploitatie over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 en 

de balans per 1 januari 2017 van Atletiek Club Waterland te Landsmeer, te hebben gecontroleerd en 

akkoord bevonden. De kascontrolecommissie verzoekt de vergadering om de bestuurder décharge te 

verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 

2017 hetgeen bij acclamatie gebeurt. 

 

21. Verkiezing kascontrolecommissie 

Piet blijft nog een jaar. Jan van Emaus was reserve, Jan treedt nu toe tot de kascontrolecommissie. Ton 

Beekman biedt zich aan als vrijwilliger. 

  



22. Financieel jaarverslag  

Christina licht het gevoerde financiële beleid over 2016 toe met enkele sheets. 

 

Niels vraagt naar de kosten “onderhoud baan/terrein”. Wat zit er in dit bedrag? Christina ligt dit toe. Zij 

geeft aan dat dit ook vanuit de voorziening kan worden betaald, maar omdat wij er financieel zo goed 

voorstaan wordt het op deze wijze in de exploitatierekening opgenomen. 

 

Niels mist een visie. Hij constateert dat er elk jaar nagenoeg hetzelfde bedrag wordt opgenomen als 

“reservering t.b.v. onderhoud terrein / clubhuis” etc. Het voelt een beetje als natte vingerwerk. Wat gaan 

wij concreet met dit geld doen? Een nieuw clubgebouw koop je er niet voor, een nieuwe baan ook niet. 

Welke kant willen wij op?  

 

Menoes meldt dat er in de begroting niets is opgenomen voor een soort vergoeding aan trainers. Paul 

merkt op dat er wel een afspraak is met trainers, namelijk óf geen contributie óf bijvoorbeeld jaarlijks 

bijvoorbeeld nieuwe hardloopschoenen. Het bestuur wil misschien én/én in plaats van of/of. De 

vergadering vind dat hiermee andere vrijwilligers wellicht tekort worden gedaan en wijzen het voorstel af. 

 

Jan van Emaus merkt op dat het af en toe wat verwarrend is om de kosten en opbrengsten niet naast 

elkaar te zien. Dit zullen wij volgend jaar wat meer overzichtelijker weergeven. Ook zullen wij proberen de 

bedragen meer te specificeren / uitsplitsen. 

 

23. Decharge bestuur 

Zie agendapunt 7 

 

24. (Her)benoeming bestuur 

Menoes vraagt de vergadering of zij akkoord gaan dat het bestuur een jaar verder gaat. De vergadering 

gaat akkoord. Wel meldt Menoes dat vanaf volgend jaar een plaats vrijkomt in het bestuur en vraagt de 

aanwezigen of zij willen overwegen om in het bestuur plaats te nemen. Om alle werkzaamheden op de 

juiste wijze te kunnen oppakken en evenredig te kunnen verdelen is eigenlijk behoefte aan twee nieuwe 

bestuursleden.  

 

25. Verzamelen van input aan de hand van stellingen voortvloeiend uit meerjarig plan 2018-2021  

Om de vergadering wat interactiever te maken heeft het bestuur een aantal stellingen bedacht waarmee 

zij graag met de aanwezige leden van gedachten wil wisselen. 

Niels vind het opmerkelijk dat dat het bestuur een meerjarenplan maakt en daarna pas bij de leden gaat 

inventariseren wat de wensen zijn. De volgorde is in zijn ogen niet juist.  

 

26. Vragen / opmerkingen naar aanleiding van het meerjarig plan. 

Paul heeft een vraag over de VOG. In zijn beleving zou iedereen bij de jeugd een VOG hebben. Dit blijkt 

niet het geval te zijn. Van personen waarvan wij dachten dat zij een VOG hadden, blijkt deze of verlopen 

in niet meer geldig te zijn. Menoes is al heel lang bezig bij het NOC/NSF om dit op korte termijn geregeld 

te krijgen, maar het proces verloopt bij NOC/NSF erg moeizaam. 

 

Niels is verheugd dat het bestuur iets met zijn opmerking heeft gedaan over het schrijven van een 

meerjarenplan, maar over de inhoud heeft Niels zijn bedenkingen. Ten eerste is de volgorde waarop het 

plan tot stand komt niet goed. Ook is de SWOT analyse niet correct. Niels vind dat het bestuur zichzelf 

tegenspreekt door een stelling te deponeren bij agendapunt 12, maar in het plan het huidige ledenaantal 

te willen continueren, hij vind dit een gebrek aan visie.  



Mark antwoord dat het bestuur voor de korte termijn (3 jaar) heeft gekozen voor kwaliteit in plaats van 

kwantiteit. Het bestuur geeft er de voorkeur aan dat alle processen binnen de vereniging eerst optimaal 

geregeld zijn, voordat wij gaan nadenken over de groei van het ledenaantal.  

Dit wil niet zeggen dat het bestuur niet wil groeien en daarom is het interessant om hier met de leden (bij 

agendapunt 12) over te brainstormen. En dat is de visie van het bestuur. 

Menoes stelt voor, gezien de tijd, om door te gaan naar het volgende agendapunt. 

 

27. Korte inzage nieuwe website  

De afgelopen weken is door een aantal vrijwilligers onder leiding van Lianne Damen gewerkt aan een 

nieuwe website. De oude website is dusdanig verouderd dat er sterke behoefte was aan een nieuwe 

website. Hieraan gekoppeld wordt ook de nieuwsbrief periodiek rondgestuurd. Menoes en Lianne 

presenteren de website aan de vergadering. 

 

28. Rondvraag 

Menoes presenteert trots (met dank aan Nico), speltjes met AC Logo die zijn aangeschaft om aan onze 

ereleden en leden van verdienste te overhandigen. Vanmorgen heeft Menoes er persoonlijk eentje 

opgespelt bijonze oprichter en erelid Dick Tump. Alle aanwezige ereleden ontvangen er ook een. 

 

Nico meldt dat Marcel stopt als PR man bij de Twiskemolenloop. Het zou fijn zijn als hier op korte termijn 

een vervanger voor gevonden wordt zodat Marcel diegene nog even kan inwerken. 

Piet vraagt of de niet aanwezige ereleden en leden van verdienste ook zo’n speltje krijgen. Dat is uiteraard 

het geval. 

 

Judith dankt het bestuur voor de inzet in afgelopen jaar. 

 

Menoes wil tenslotte Paul en Nico danken voor hun inzet voor de Road2Rotterdam en geeft hen een 

kleinigheidje. 

 

29. Sluiting 

Menoes sluit de vergadering om 22.15 uur en dankt alle aanwezigen. 

  



Machtigingsformulier 
 
 
 
Door middel van dit machtigingsformulier kun je iemand machtigen om jouw stem uit te brengen tijdens de 
Algemene Leden Vergadering van AC Waterland 
 
Vul het hieronder gegeven formulier volledig in en zorg dat het in handen komt van het bestuur voor aanvang 
van de Algemene Leden Vergadering. Het formulier dienst door jou te worden ondertekend. 
 
Machtigingen worden door het bestuur voor aanvang van de Algemene Leden Vergadering beoordeeld. 
Onjuiste of onvolledige machtigingen zijn ongeldig. 
 
 
Hierbij machtig ik (eigen naam) : …………………………………………………………………………………… 
 
De volgende persoon (naam gemachtigde) : …………………………………………………………………………………… 
 
Om voor mij te stemmen tijdens de stemmingsrondes van de algemene Leden Vergadering op 27 maart 2019. 
 
Handtekening Datum 
 
 
………………………………………………………….. ………………………………………………………….. 
 
 
 
Handtekening gemachtigde Datum 
 
 
………………………………………………………….. ………………………………………………………….. 
 


