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Atletiek Club 

Waterland 

Jaarverslag 2019 
 
Voorwoord  

Door Mark Essenburg, secretaris 

 

Beste leden, beste sportvrienden, 

 

Voor u ligt het algemeen jaarverslag over het jaar 2019.  

 

Onze  verenigingsstructuur kenmerkt zich in verschillende commissies en een 

vijfkoppig bestuur. Zo proberen wij de lijnen kort te houden. Binnen de 

diverse commissies zijn vele vrijwilligers vertegenwoordigd die het reilen en 

zeilen van de commissie, en dus ook van de vereniging, mogelijk maken.  

 

Atletiek Club Waterland is een vereniging die draait op deze vrijwilligers. We 

zien dat het aantal vrijwilligers en het aantal uren besteed aan ledentaken is 

afgenomen. Dit is een punt van aandacht, want juist de vrijwilligers en 

ledentaken maken de vereniging tot wat hij is: een plek waar gezelligheid en 

sport samenkomen, en waar we samen werken aan samenwerken.  

 

Helaas merken wij, en dat is een landelijke trend die zich al jaren ontwikkeld, 

dat veel werk op weinig schouders terecht komt, en dat een groot aantal leden 

geen ledentaken verricht. Eén van de doelstellingen van het bestuur is om een 

eerlijkere verdeling in de ledentaken te krijgen. 

 

Op positief af te sluiten: toch is het ons weer gelukt om er met zijn allen een 

sportief, plezierig en gezellig  jaar van t maken, waarin wij samen vele uren 

gesport hebben en ontzettend veel gelachen. Dat is het belangrijkste en daar 

mogen wij als vereniging best trots op zijn! 

 

Waar wij ook enorm trots op zijn: 2019 was ook het jaar dat onze vereniging in 

de spotlights stond omdat Nico Hemelaar en Toos Goede zijn uitgeroepen tot 

Landsmeerder van het jaar, als eerbetoon voor hun jarenlange inzet voor de 

Twiskemolenloop! Los van de terechte individuele waardering voor Nico en 

Toos mag deze verkiezing ook gezien worden als een blijk van grote 

waardering en als aanmoediging voor al die vrijwilligers van ACW die vijf 

keer per jaar het evenement mogelijk maken. 

 

Met Sportieve groet, 

Mark Essenburg 

ACW Sinds 1950 

 

In 2020 bestaat AC 

Waterland 70 jaar, 

een leeftijd waar we 

best trots op mogen 

zijn. In de loop van 

dit jaar zullen wij u 

informeren hoe wij 

onze verjaardag 

gaan vieren. 

 

In al die jaren zijn 

er heel wat 

jaarverslagen 

gepubliceerd. Dit is 

het jaarverslag over 

2019 

 

Aandacht voor:  

Bestuur van de 

vereniging  

Financiële zaken  

Dagelijkse zaken  

Commissies 

Doelstellingen 

De sport en 

(sport)evenementen 
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Verenigingsstructuur  

 

Bestuur  
In 2019 was het bestuur als volgt samengesteld:  

 Voorzitter Menoes Eising-Geraets  

 Penningmeester Christina Verheij  

 Secretaris Mark Essenburg  

 Algemeen bestuurslid Marieke Pauw  

 Algemeen bestuurslid Norbert Deelstra  

 

 

Commissies  
In 2019 waren de verschillende commissies als volgt georganiseerd:  

 

 Commissie Jeugd coördinator: Menoes Eising-Geraets 

 Commissie Ledenadministratie coördinator: Nico Hemelaar 

 Commissie Schoonmaak coördinator: Marieke Pauw (interim) 

 Commissie Oud Papier  coördinator: Rene Schaap & George Kerssies 

 Commissie Onderhoud coördinator: Henk Mulder 

 Commissie Twiskemolenloop coördinator: Nico Hemelaar 

 Commissie Kantine coördinator: Hans de Bos 

 

Daarnaast zijn er nog veel meer mensen betrokken bij allerlei dagelijkse zaken die nodig zijn om 

samen ACW te kunnen zijn. Iedereen wordt hartelijk bedankt voor de bijdragen die geleverd zijn. 
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Jaarverslag bestuur 
Een bijdrage van Mark Essenburg 

 

Het is het bestuur van AC Waterland een genoegen om hierbij het jaarverslag 2019 te presenteren, ter 

goedkeuring door de Algemene Leden Vergadering. In 20198 heeft het bestuur in totaal zes 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) tot en met augustus 

 Piet Kelder (voorzitter) vanaf september 

 Mark Essenburg (secretaris) 

 Christina Verheij (penningmeester) 

 Marieke Pauw (vrijwilligersbeleid, overige activiteiten en vertrouwenspersoon) 

 Tim Roos (jeugd en wedstrijd) tot en met maart 

 Norbert Deelstra (algemene zaken) vanaf april  

 

Algemene Leden Vergadering 2019: 

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 27 maart 2019 zijn onder andere de volgende zaken 

behandeld: 

 Tijdens de Algemene Leden Vergadering is Toos Goede “in ’t zonnetje” gezet. 

 De winnares van de Dick Tump Trofee is Jan van Emaus.  

 De bezetting van de kascontrole commissie bestaat in 2019 uit Jan van Emaus en Ton Beekman. 

Marcel Kuiper stelt zich beschikbaar om reserve te zijn. 

 Christina heeft een presentatie gegeven over het financieel beleid. 

 Het strategisch beleidsplan is besproken. 

 Er is uitvoerig over het vrijwilligersbeleid gesproken. 

 De verbouwing van de kantine (lees: het dak) is ter sprake gekomen. 

 

Lid van Verdienste: 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie zijn Marcel Kuiper en Wim Dobber benoemd tot lid van verdienste.  

 

Vrijwilliger van het jaar 

Selma Dag is door ACW naar voren geschoven als vrijwilliger voor het jaar. Dit is een jaarlijks initiatief 

van de Gemeente Landsmeer op de dag van de vrijwilliger, dit jaar was dit op 6 december.  

 

Starterstraining: 

In 2019 deden 13 personen mee aan de starterstraining. Daarvan zijn kort daarna nog zeven 

deelnemers gebleven. Uiteindelijk zijn er nog ongeveer twee deelnemers lid. Onze doelstelling is dat 

wij ernaar streven om meer deelnemers van de startersgroep aan onze vereniging te binden. 

 

Dag van de Atletiek: 

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

 

Activiteitencommissie jeugd 

Ook in 2019 heeft de activiteitencommissie weer een aantal leuke activiteiten georganiseerd. 
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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 het volleybal 

toernooi op maandag. Ook dit jaar was dit wederom een groot succes. De anti-rook-campagne tijdens 

de Sport & Feestweek heeft gewerkt, er lagen beduidend minder peuken op de baan dan andere jaren. 

 

Communicatie 

Voor het tweede jaar in successie hebben wij onze leden per nieuwsbrief geïnformeerd over het 

belangrijkste nieuws van onze vereniging. Onze website wordt up-to- date gehouden met het laatste 

nieuws. AC Waterland als vereniging maakt nauwelijks gebruik van social media, in tegenstelling tot 

de Twiskemolenloop commissie, dat regelmatig berichten en informatie via sociale media, met name 

Facebook, deelt.  

  

Sponsoracties: 

Wij hebben in 2019 weer een mooi resultaat behaald met sponsoractie van Jumbo (€ 352,00) . 

 

Strategisch beleidsplan: 

In 2019 is het beleidsplan verder geoptimaliseerd door het benoemen van taakgebieden en het 

koppelen van bestuursleden aan taakgebieden. Daarnaast is kritisch gekeken welke doelen er tot nu 

toe behaald zijn en welke doelen meer aandacht behoeven. 

 

Clubkleding jeugd 

Ook In 2019 hebben wij weer clubkleding aan jeugdleden, met name onze pupillen, verkocht. 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. 

 

Opleidingen 

In 2019 hebben heeft Dennis Kreetz een opleiding tot looptrainer gevolgd. Marco Roos volgt een 

cursus tot starter. 

 

Sportadvies Raad 

Menno Wilmans heeft aangegeven dat hij namens ACW in de Sportadviesraad ziting wil nemen. 

 

Klusdag: 

Op 14 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. Voor het eerste werd de 

klusdag gecombineerd met een vrijwilligersdag, en heeft het bestuur een barbecue na het klussen 

georganiseerd. Dit was een groot succes en voor herhaling vatbaar. 

 

Clubkampioenschappen: 

De clubkampioenschappen stonden gepland op 29 september. Helaas waren de weergoden ons niet 

goed gezind, en vielen de clubkampioenschappen letterlijk en figuurlijk in het water. Wij hebben het 

op het allerlaatste moment moeten annuleren. 
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Verhuur baan 

Ook in 2019 heeft AC Waterland de baan regelmatig verhuurd aan scholen en andere instellingen. Ook 

was ons terrein het decor van een nieuw op te zetten buurtsportdag op 23 mei (een initiatief van de 

Sport Advies Raad). Ondanks dit leuke initiatief en de inzet van vele vrijwilligers van diverse 

vereniging, was de animo erg slecht.  BSO Tinteltuin heeft 10 keer gesport op onze baan. Wij hebben € 

50,00 per keer hiervoor ontvangen. Emelie en Rianne hebben de training verzorgd. 

Zonnepanelen 

Wij hebben besloten af te zien van het aanschaffen van zonnepanelen. 

 

Fietspad sportpark 

Tijdens de zomermaanden is hard gewerkt aan de renovatie van het fietspad in het sportpark. Het 

resultaat mag er zijn! Er ligt een mooi fiets- en voetpad. 

 

Inbraak 

Helaas is onze accommodatie tweemaal ten prooi gevallen aan inbrekers. Hiervan is proces verbaal 

opgemaakt en zijn er preventieve middelen geplaatst zoals lampen met bewegingssensoren en dummy 

camera’s om dit te voorkomen. 

 

Reanimatiecursus 

Op 16 mei 2019 is voor geïnteresseerden een reanimatie cursus verzorgd bij ACW. Er waren 16 mensen 

geïnteresseerd, uiteindelijk hebben 11 mensen een certificaat behaald. Het is fijn als er gehandeld kan 

worden als dat nodig is!" 

 

Onderhoud baan 

In 2019 is groot onderhoud aan de baan gedaan, zo zijn alle bomen en struiken rondom de baan 

gesnoeid, waardoor de lichtmasten effectiever zijn en de baan niet meer is dichtgegroeid met struiken. 

 

Het bestuur van AC Waterland wil iedereen die in 2019 een bijdrage heeft geleverd om onze gezellige 

vereniging draaiende te houden, hartelijk bedanken. Wij waarderen jullie inzet enorm! Vooral dankzij 

jullie vrijwillige bedrage is 2019 een succesvol, sportief, positief en gezellig jaar geworden! 
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Jaarverslag ledenadministratie 
Een bijdrage van Nico Hemelaar 

 

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 

Atletiekunie (AU) en deze altijd up-to-date is. Per 1-1-2020 heeft de AU echter een nieuw systeem. 

Hierdoor was het eind december 2019 niet mogelijk om wijzigingen aan te brengen in de 

ledenadministratie. Op het moment van schrijven van dit verslag (30-01-2020) is het nog steeds niet 

mogelijk om wijzigingen aan te brengen. Er wordt aan gewerkt.  

 

Raadplegen All United  

Bestuursleden en leden met bepaalde functies, waaronder de diverse coördinatoren vrijwilligerswerk, 

en de trainers binnen AC Waterland, hebben inzage in het actuele ledenbestand.  

 

Overzichten 

In het verleden maakte ik het overzicht vanuit de AU gegevens maar nu heb ik het gedaan vanuit All 

United. Hierdoor is de lay-out anders dan gewend.  

 

Onderstaand treft u het overzicht van het ledenbestand per categorie per 1-1-2020.  

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.  

 

Categorie 2016 2017 2018 2019 2020 

pupillen 34 42 45 53 51 

junioren CD 29 31 33 33 26 

junioren AB 14 16 14 14 12 

senioren 9 5 8 11 12 

master 61 63 57 54 54 

recreanten 140 116 125 125 118 

wandelaars 3 32 35 32 29 

overig 2 3 4 4 4 

totaal 292 308 321 326 306 
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Zoals de overzichten laten zien loopt het ledenaantal terug. Een oorzaak zou kunnen zijn dat er nog 

maar een keer per jaar een starterscursus gehouden wordt.  

 

Onderstaand nog enkele wetenswaardigheden. 

 

 Er zijn 20 donateurs geregistreerd;  

 De gemiddelde leeftijd van de actieve leden schommelt in de periode 2016 t/m 2019 tussen de 40 

en 42 jaar; 

 Per 1-1-2020 waren er 149 mannen lid en 157 vrouwen; 

 Er zijn nog twee levende ere-leden Dik Tump en Paul Spiertz. 

 

Herkomst merendeel van de leden: 

 

 Landsmeer 216 leden 

 Amsterdam 44 leden 

 Oostzaan  20 leden 

 Den Ilp  7 leden 

 Purmerend 7 leden 

 Zaandam  4 leden 
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Jaarverslag Twiskemolenloop 

Een bijdrage van Nico Hemelaar 

 

1. Twiskemolenloop in vogelvlucht 

1.1 Data, afstanden, parcours, kosten en andere feiten 

De Twiskemolenlopen van 2019 waren op zondag 3 februari, 3 maart, 6 oktober, 3 november en 1 

december, dus steeds de eerste zondag van die maand. Dit was het 44ste jaar dat de TML 

georganiseerd werd en in december was de 222ste . De afstanden zijn als vanouds 21.1, 16.1, 10, 5, 3 en 

1.5 km. 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 de Atletiek Unie. In december 

hadden we drie 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 jaar € 2,50 € 10,00 € 3,00 € 12,50 

 

1.2 Deelnemersstatistieken 

De deelnemersstatistieken worden hieronder weergegeven. De trend van de stabiele hoge opkomst 

zet zich voort. We hebben in 2019 in totaal 2929 lopers mogen inschrijven. Ruim 200 meer dan in 

2018. Gemiddeld zijn dit 585 deelnemers per keer. Dat is het hoogste aantal deelnemers sinds vanaf 

2002 de aantallen bijgehouden, worden behoudens het jaar 2004. Toen waren er 2965 deelnemers. Per 

TML waren de aantallen deelnemers: 

 

Maand Voorinschrijvingen Na inschrijvingen Totaal aantal inschrijvingen 

februari 454 171 625 

maart 390 164 554 

oktober 437 132 569 

november 386 129 515 

december 511 155 666 

Totalen 2178 751 2929 

 

De verdeling van de lopers per afstand in 2019 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 Bijzonderheden 

Startschot 

Gaf vorig jaar nog de waarnemend burgemeester Anne-Lize van der Stoel het startschot, dit jaar gaf 

waarnemend burgemeester Dennis Straat in november 2019 het startschot. Hij was zo enthousiast, 

dat hij bij alle afstanden het startschot gegeven heeft. Hij vertelde dat hij misschien wel samen met 

zijn vrouw zich zou opgeven voor de starters opleiding in het voorjaar van 2020. We wachten het af! 

Parcoursrecords 

Dit jaar werden maar liefst drie parcoursrecord gelopen. Op 3 februari 2019 werd op de 21,1 km door 

Vivian van Deursen een nieuw record gelopen in de tijd van 1.27.42. Op 3 november 2019 werd op de 

1,5 km door Joris Mantel een tijd van 5.22 gelopen. Op 1 december 2019 werd op de 16,1 km door 

Saskia van Vugt maar liefst 3 minuten sneller gelopen dan het oude record. Haar tijd was 1.01.35. 

Landsmeerders van het jaar 2019 

Medio december 2019 werden Toos en Nico door de Lokale Omroep Landsmeer gevraagd of ze de 

nominatie van de verkiezing tot Landsmeerder van het jaar wilden accepteren. Daar moesten ze toch 

wel even over nadenken omdat de TML door heel veel vrijwilligers van ACW georganiseerd wordt 

en eigenlijk het evenement genomineerd had moeten worden. Maar dat was niet de verkiezing. Toos 

en Nico zijn verkozen tot Landsmeerders van het Jaar 2019 en dragen deze uitverkiezing op aan alle 

vrijwilligers die iedere keer weer meehelpen om de TML tot een regionaal succes te maken. 

 

2 Twiskemolenloop achter de schermen 

2.1 Inschrijving 

Steeds meer deelnemers schrijven vooraf in waardoor er minder werk gedaan hoeft te worden bij de 

na-inschrijving. Probleem is nu wel dat veel deelnemers op het allerlaatste moment inschrijven 

waardoor er veel druk ligt in de verwerking op zondagochtend. Een mogelijke oplossing zou kunnen 

zijn om een differentiatie van het inschrijfgeld door te voeren bij voor-inschrijving waardoor meer 

voorinschrijvingen eerder gedaan zouden kunnen worden. Nu we het pinnen ingevoerd hebben en 

twee pinautomaten in gebruik hebben, zien we dat steeds meer na-inschrijvers en seizoenkaart 

kopers hier gebruik van maken. Telling leert dat per loop gemiddeld 13% zijn startnummer niet 

ophaalt. 

2.2 Baan 

De baan wordt voor elke TML door Joost mooi gemaakt en ook de onderhoudsploeg draagt hier een 

steentje aan bij. Door RunX zijn 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. De nummers 1 van elke afstand ontvangen een mooie bos bloemen van Bloemisterij 

Zijlstra. 

2.3 Vrijwilligers veld en inschrijving 

aantallen per afstand 
1,5

3

5

10

16,1

21,1
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Het vullen van de diverse vrijwilligersfuncties blijft een doorlopend probleem. Vooral de 

vrijwilligers die op het laatste moment afzeggen is een probleem omdat dan alle zeilen bijgezet 

moeten worden om het schema rond te krijgen. Mede door het wisselende ledenbestand zorgt het 

invullen van de diverse plekken een terugkerend probleem. Met hulp van Jurriaan worden de 

potentiële vrijwilligers veld, voorafgaand aan het seizoen, per mail gevraagd om hun voorkeur aan 

te geven wanneer ze willen helpen. Dit scheelt Toos een heleboel werk.  

 

2.4 Sponsors 

De sponsors voor 2019 waren zoals hieronder genoemd. De sponsor uiting kan gedaan worden op 

shirt, drukwerk, startnummer en/of onze AC Waterland website. 

 

Sponsor Shirt Drukwerk Startnummer AC Waterland 

site 

Loon salarissoftware X X X X 

Jan accountancy X X  X 

RunX  X  X 

Video Butler X X X X 

2.5 EHBO 

We hebben sinds twee jaar het Rode Kruis district Zaanstreek-Waterland ingehuurd. Per TML zijn er 

4 EHBO-ers bij AC Waterland. Voor eventuele 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. Gezocht dient te worden naar een 

passende oplossing. Herhaald verzoek: Heeft iemand misschien een scooter die hij/zij 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. In maart 2019 is het 

shirt uitgereikt.  

 

2.7 Medailles 

Er is veel animo voor de medailles voor volwassenen. De lopers kunnen na afloop een medaille, met 

daarop de gelopen afstand en datum van de desbetreffende TML, kopen voor € 2,50. Hier biedt ook 

de betaalmogelijkheid van pinnen een 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 2020 zijn dit de volgende zondagen: 

 2 februari 2020 

 1 maart 2020 

 4 oktober 2020 

 1 november 2020 

 6 december 2020 

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. Wel wordt 
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overwogen om differentiatie aan te brengen in het tarief bij voorinschrijving zodat meer deelnemers 

eerder inschrijven dan het allerlaatste moment. 

 

3.3 Overige 

Marcel Kuiper heeft de TML commissie verlaten. Hoewel hij nog wat hand- en spandiensten verricht 

is het echte werk overgenomen door Lesley Nieuwenhuis. Zij verzorgt nu de nieuwsbrief. Ook is de 

uitzetploeg uitgebreid met de hulp van Thijs Booij en door een verzoek op Facebook heeft Tim Wals 

zich aangemeld om af en toe fotograaf te zijn tijdens de TML. 

 

De rest van de TML commissie, waaronder we ook de vaste kantine medewerkers 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. De gemiddelde 

leeftijd van de commissieleden loopt echter steeds meer op en meer nieuw bloed zou dan ook meer 

dan welkom zijn zodat het voortbestaan van de Twiskemolenloop, die inmiddels al 44 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. Per loop monitoren we 

de voorinschrijvingen en het systeem geeft de mogelijkheid om de inschrijving af te sluiten indien 

nodig. 

 

Hoewel het bestuur toestemming gegeven heeft om zelf een kar aan te schaffen is het bedrag dat 

daarvoor beschikbaar gesteld is, niet voldoende gebleken. Het bestuur heeft toegezegd dat de kar 

van Loon Salarissoftware iedere TML beschikbaar is voor de uitzetploeg.  
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Jaarverslag Kantinecommissie 

Een bijdrage van Hans de Bos 

 

De verslaglegging vanuit de kantinecommissie is bijna het zelfde als voorgaande jaren. Er zijn weinig 

veranderingen in de programmering vergeleken met ander jaren. 

 

Zo beginnen wij altijd met de 1e zondag van het nieuwe jaar met de nieuwjaarsreceptie. 

 

Daarna volgende de evenementen zoals de Road to Rotterdam training zaterdagen en de drie 

voorjaars edities van de Twiskemolenloop. 

 

In juni volgt dan het sport- en feestweek evenement van de volleybalclub bij ons op het terrein en de 

kantine. Wij sluiten dan af met drie najaars edities van de Twiskemolenloop. De Twiskemolenloop 

vindt altijd op een zondag plaats. 

 

Tussendoor worden op de zondag-, dinsdag- en vrijdagochtenden de koffie en thee bijeenkomsten 

gehouden na de trainingen. 

 

Helaas hebben wij dit jaar weer last gehad van personen die dachten dat wij ook nachts open zijn. 

Maar toen men bemerkte dat zij voor een gesloten deur stonden, hebben zij zichzelf maar een weg 

naar binnen gebaand door een raam te forceren. Helaas doen zij dit niet op een nette manier 

waardoor er weer onnodige schade ontstaat en nemen zij consumpties zonder daar voor te betalen. 

 

De bezetting van de kantine is een probleem. Steeds dezelfde vrijwilligers staan altijd klaar om te 

helpen maar we zijn te afhankelijk van deze kleine groep. Daarom zijn we op zoek naar mensen die 

ons willen helpen op de dinsdagochtend, vrijdagochtend en de zondagochtend of tijdens de 

evenementen. Dus schroom niet en meld je aan bij een van de kantine commissie leden.  

 

Namens de kantinecommissie, bestaande uit Jannemiek, Gerard en Hans. 
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Jaarverslag Oud Papier Commissie  

Een bijdrage van René Schaap 

 

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 augustus in de 

zomervakantie. De coördinatie van de inzameling gebeurde voor het derde jaar door Georges 

Kerssies en René Schaap. 

 

De in 2017 geïntroduceerde werkwijze, waarbij er zowel op de 3e als op de 4e zaterdag van de maand 

oud papier wordt ingezameld, is wederom voorgezet in 2019. 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 (Het Lint, Luijendijk en omgeving Sportlaan). Op Het Lint 

wordt sinds 2018 alleen oud papier ingezameld op de 4e zaterdag van de maand en wordt dus bij de 

wijk “ten westen van het lint” gerekend. 

 

In 2018 is de fietsroute in de plaats gekomen van een personenauto met aanhangwagen met drie 

vrijwilligers. De 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 fietsroute is met succes voortgezet in 2019. Hiermee wordt de inzet 

van één vrijwilliger per maand bespaard. 

 

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 chauffeur van de perswagen wordt geleverd 

door de firma Remondis. 

 

Het oud papier team bestond begin 2019 uit 38 personen en aan het eind van 2019 uit 29 personen. Er 

zijn in de loop van het jaar 9 vrijwilligers gestopt met oud papier omdat zij ofwel hun lidmaatschap 

van ACW hadden opgezegd ofwel dat zij liever ander vrijwilligerswerk wilden doen. Daarnaast zijn 

er dus 3 nieuwe leden die zich hebben opgegeven om te helpen met oud papier. Uitgaande van 

maximaal 3 keer helpen per jaar is het vrijwilligers team aan het eind van 2019 iets te klein om de 

planning voor 2020 rond te krijgen. Hier is actie op gezet door de coördinatoren en het ACW bestuur. 

 

De starttijden van het inzamelen zijn 8.30 uur en 13.30 uur op de 3e zaterdag van de maand en 9.00 

uur op de 4e zaterdag van de maand. Omdat in 2018 de locatie waar het papier wordt afgestort is 

gewijzigd en er daardoor meer tijd nodig is 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 dat is ingezameld 

tijdens de ochtendroute af te storten. 

 

In 2019 is de oud papier planning wederom gemaakt middels de oud papier website. 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, heeft Selma Dag de communicatie met betrekking tot de inzameldagen via 

Facebook verzorgd en heeft Lianne Damen er voor gezorgd dat de inzameldata op de AC Waterland 



Pagina 17 van 23 

 

website zijn geplaatst. 

 

Er is in 2019 door AC Waterland 163.440 kg oud papier opgehaald. De opgehaalde hoeveelheid 

papier verschilt per maand. Zoals elk jaar is de maand na de zomermaand waarin niet wordt 

ingezameld een uitschieter (september). In 2019 is er ook in januari, april, mei en december veel 

papier aangeboden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Opgehaalde gewichten oud papier per maand in 2019 

In 2019 is er 8500 kg minder oud papier opgehaald dan in 2018. Dit is ongeveer 5% minder ten 

opzichte van 2018. 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 en 

compenserende factor is dat er steeds meer gebruikte kartonnen dozen van online aankopen worden 

aangeboden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Opgehaalde gewichten oud papier per jaar 

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.  

In 2019 is het totaalgewicht gedaald onder het opgehaalde gewicht in het ijkjaar 2000, waardoor er 

geen bonus is behaald. De opbrengt is:  

163.440 kilo x € 0,0474 = € 7.747,06  
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Jaarverslag Schoonmaakcommissie  

Een bijdrage van Marieke Pauw en Menoes Geraets 

 

De coördinator, Selma Dag, heeft begin 2019 laten weten aan het bestuur te stoppen met haar taak. 

Op dat moment was er geen vervanger, en tot op heden is de functie vacant! 

 

Menoes en Marieke hebben deze taak tijdelijk op zich genomen. 

 

De kantine en kleedkamers worden wekelijks schoongemaakt. Er zijn 8 groepjes van 3 á 4 personen 

die per toerbeurt deze taak op zich nemen. De vrijwilligers maken op een door hen gekozen tijdstip 

schoon. Er is bijvoorbeeld een groepje dat bestaat uit ouders die schoonmaken terwijl hun kinderen 

trainen.  

 

Een aantal keren wordt de schoonmaak door een professioneel schoonmaakbedrijf gedaan: na de 

Twiskemolenloop (5 keer per winterseizoen) en na een eventueel ander evenement.  

 

Het schoonmaakschema wordt ongeveer per half jaar opgesteld en rond gemaild zodat men lang van 

te voren weet wanneer men de beurt heeft. Aan de groepjes wordt geadviseerd om voorafgaand aan 

de toerbeurt even contact te hebben via Whatsapp of mail, zodat er niemand voor verrassingen komt 

te staan.  

 

Helaas komt het geregeld voor dat slechts een enkeling komt opdagen voor de schoonmaakbeurt, 

waardoor het groepje erna een grotere taak wacht.  

 

Langs deze weg dus nogmaals een oproep: AC Waterland is dringend op zoek naar een coördinator 

schoonmaakcommissie. Dat kunnen eventueel ook twee  personen zijn die de taak verdelen. (vele 

handen maken immers licht werk)! Het gaat om het doorroosteren van huidige deelnemers en 

mutaties verwerken, schoonmaakmaterialen voorraad beheren en contactpersoon zijn voor bestuur 

en deelnemers. 

 

Heb je interesse? Dan graag contact opnemen via info@acwaterland.nl of rechtstreeks via Marieke. 

 

 

 

  

mailto:info@acwaterland.nl
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Jaarverslag jeugd / technische commissie  

Een bijdrage van  Menoes Geraets 

 

Het bestuur heeft een aantal wensen opgenomen in het meerjarenplan voor de jeugd/ technische 

commissie. Bijgaand treft u een verslag van april 2019 tot en met maart 2020. 

 

Wensen conform 

meerjarenplan 2018-2021 

Voortgang in 2019/ 2020 

 

1. Investeren in huidige 

trainers m.b.t. opleiden 

en bij-/nascholing. 

 

2. Investeren doormiddel 

van trainersvergoeding 

voor trainers die nog 

studeren. 

 

3. Aantrekken van 

nieuwe trainers en 

specialistische training 

(clinics) op afroep. 

Jaarlijks voor het 

zomerseizoen 

vaststellen. 

 

4. Meer actieve C/D 

junioren en ouders 

(wedstrijden/activiteite

n). 

 

 

 

 

 

5. Meer actieve pupillen 

en ouders 

(wedstrijden/activiteite

n). 

 

 

 

 

 

6. In elke categorie een 

competitie team 

 

 

 

De trainers krijgen jaarlijks de mogelijkheid om bij-/nascholing te 

volgen. 21 maart zijn er verschillende trainers naar de dag van de 

atletiek geweest. 

 

De trainers die geen betaalde baan hebben krijgen een 

vergoeding. Andere trainers kunnen jaarlijks schoenen 

declareren of kwijtgescholden worden van contributie. 

 

 

Didi heeft in 2019 nog hordentrainingen gegeven. Er is een clinic 

verspringen (in maart of april) gepland andere clinic opties 

worden nog in samenwerking met AV NEA afgestemd. 

 

 

 

 

 

De C/D junioren hebben de eerste competitiewedstrijd met zeven 

en de tweede competitiewedstrijd met drie meisjes deelgenomen. 

Bij de jongens was geen belangstelling. Er is besloten aankomend 

jaar specifieke wedstrijden uit te zoeken en niet in te schrijven 

voor de competitie. Dit maakt het mogelijk om je favoriete 

onderdeel te kiezen. Terwijl bij de competitie verschillende 

nummers bezet moeten worden. Soms tegen de wens van 

deelnemers. 

 

De eerste competitiewedstrijd waren er 18 deelnemers. Charlotte 

won brons op de meerkamp. Tibbe, Jim, Vigo en Siem liepen een 

clubrecord op de 4 x 40 meter in 36,10. De tweede wedstrijd 

waren er 18 deelnemers van AC Waterland en de derde wedstrijd 

17. Tim, Alma en Menoes hebben de begeleiding tijdens de 

competities op zich genomen. Minimaal twee ouders/ begeleiders 

hebben per wedstrijd gejureerd. Per activiteit vragen we om hulp 

van ouders. 

 

Het is gelukt om in één categorie een team te laten deelnemen. 
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7. Zelfstandig draaiende 

jeugdcommissie met 

eigen subcommissies 

(wedstrijdsecretaris) 

pupillencommissie/ 

juniorencommissie/ 

activiteitencommissie). 

 

8. Opstellen van een 

opbouw in trainingen. 

 

9. Jeugd heeft clubkleding 

aan tijdens wedstrijden. 

 

10.  Iedere trainer en 

betrokkene bij de 

jeugdafdeling heeft een 

recente VOG verklaring 

 

11. Overige  

 

 

De jeugdcommissie bestaat uit A/B junioren en trainers. Er zijn 

verschillende activiteiten georganiseerd. Zoals een tentenkamp, 

spelletjesavond  en nachtspel.  

Costa Bachus is wedstrijdsecretaris geworden. 

We zijn op zoek naar ouders die in de jeugdcommissie willen 

participeren (2 x per jaar vergaderen) en mogelijk helpen bij de 

activiteiten aanmelden kan via jeugd@acwaterland.nl  

 

Er is geen jaarplanning. In onderling overleg wordt de invulling 

van de training per keer vormgegeven. 

 

Alle kinderen die meegedaan hebben aan de competitie hebben 

clubkleding aangeschaft. Annemiek van der Kloet zal 

aankomend jaar aanspreekpunt zijn voor de clubkleding. 

 

Alle trainers hebben een geldige VOG verklaring. 

 

 

 

 

BSO Tinteltuin heeft dit jaar tien keer een atletiektraining tegen 

betaling afgenomen. Onze jeugdtrainers hebben per training tien 

kinderen (basisschoolleeftijd) training gegeven.  

 

AC Waterland doet mee aan het Jeugd sportpas initiatief. Op 

twee momenten in het jaar kunnen kinderen vier keer 

kennismaken met atletiek.   

 

AC Waterland heeft weer meegedaan aan de sportpromotiedag 

voor groep 7 en 8. 

 

De technische commissie (Ivo, Ryan, Rianne en Menoes) is bij 

elkaar geweest om doelstelling te bespreken en wil helpen bij: 

- Ontwikkeling op jeugdtrainersgebied. Bij-/nascholing, 

wedstrijdplanning. Materiaalbeheer en faciliteiten 

atletiekaccommodatie.   

De volgende materialen zijn aangeschaft: 

              Nieuwe fietsbanden 

 

Training/ school speer staal kop 400 gram 6 

http://www.tammingasports.nl/node/245
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Training/ school speer staal kop 500 gram 3 

 

BOOST medicine bal 3kg - 230mm zwart 4 

 

BOOST medicine bal 4kg - 230mm zwart 4 

 

BOOST medicine bal 5kg - 275mm zwart 2 

 

Trainingsdiscus 200gram 8 

 

Trainingsdiscus 350gram 8 

 

Start markeringsblok 60 cm 8 stuks 1 

 

TurboJav speer 300 gram 70 cm 8 

Het volgende voorstel is aan het bestuur gedaan: 

- vernieuwen gehele grasmat 

- rondom kogelbak betegelen en sector plaats wijzigen. 

Huidige sector verwijderen en/ of nieuwe sector overheen 

plaatsen. Aan grasrand 2 a 3 sectoren waarvandaan je kan 

discuswerpen of kogelstoten. 

- verspringbak voor kantine verwijderen. Grasmat aanleggen. 

- verspringaanloop overzijde verdubbelen. Zandbak 

verbreden nieuw verspringzand aanbrengen. 

- uitkijken naar tweedehands discuskooi en hoogspringmat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tammingasports.nl/node/245
http://www.tammingasports.nl/node/108
http://www.tammingasports.nl/node/612
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Jaarverslag onderhoudsploeg 

Een bijdrage van Henk Mulder 

 

Ook in 2019 is de onderhoudsploeg van AC Waterland druk in de weer geweest met allerlei hand- en 

spandiensten op en rondom de baan. Hierbij een samenvatting hiervan:  

 

De onderhoudsploeg is betrokken en aanwezig geweest bij een bezoek van de atletiekunie op 11 april 

om te kijken voor de verharding van de ronding bij kogelstoten en hoogspringen. Hierover is  advies 

ontvangen uit voor de aanpak. 

Henk heeft via de gemeente de sleutel van de kast van het rioolgemaal met de zekeringen geleend.. 

De onderhoudsploeg, en met name Rik en Wim, heeft in 2019 enorm gezocht naar oplossing voor 

beregeninginstallatie. 

Naar aanleiding van enkele inbraken is met het bestuur besproken of camera beveiliging moet 

worden aangeschaft. Besloten is een nep-alarm en teksten aan te brengen en met de nieuwe voorzitter 

Piet Kelder de mogelijkheden van camerabeveiliging te bepreken. . De onderhoudsploeg heeft 

herstelwerkzaamheden gedaan naar aanleiding van deze inbraken 

Tijdens de jaarlijkse klusdag is onder andere het kantensteken langs de baan en het plaatselijk 

ophogen van tegels gedaan, Hier komt de onderhoudsploeg normaliter niet aan toe. 

Jaap Visser heeft gewerkt aan een meerjarig onderhoudsplan  

De klussengroep heeft besloten  zelf het schilderwerk op zich nemen. 

Voor het snoeiwerk en de heg langs de baan aan de zijde van Breek wordt gedacht aan het 

verwijderen van de heg en een meter gras inzaaien. 

 

Rik is aanwezig geweest bij het aanbrengen van  het onderdeel van de cv ketel en heeft overlegt met 

de monteur over het vervangen van expansievat. Hij voorstander van het later vervallen van deze 

ketel. 

De onderhoudsploeg heeft afgesproken dat uitgaven tot maximaal € 100,00 altijd in overleg met 

Henk gaan. Bij uitgaven boven de € 100,00 neemt Henk contact op met het bestuur. Per jaar is er een 

potje van € 500,00. 

Er wordt wekelijks een to-do-list met onderhoudsploeg opgesteld. 

Wim of Gerard zijn vanaf 2019 de enige die bij Van Dijk bestellingen zullen doen. 

De riolering was verstopt. Dit lijkt nu opgelost. De put onder asfalt gaat Wim opsporen via detectie. 

Er is een offerte ontvangen van de firma Blees in kader omleggen verwarmingsbuizen en 

optimaliseren cv’s is binnen. Kosten vallen tegen. Rik is van mening dat we veel zelf kunnen en gaat 

dit bespreken en gaat ook een tweede bedrijf vragen te offreren.  

De onderhoudsploeg zal blijven proberen om de sproei installatie weer up-to-date krijgen. Gerard 

pakt dit op. De draad naar besturingskast lijkt vervangen te moeten worden. Sproeiers worden 

automatisch aangestuurd. 

De onderhoudsploeg zal proberen om de het net van de discusring hoger te spannen  

De klussenploeg van ACW heeft het advies uitgebracht tot het vervangen van de verlichting:  

De circa 10 open TL-balken op korte termijn vervangen door led-verlichting. Deze TL-balken zijn op 

zeer korte termijn aan vervanging  toe. De kosten bedragen circa € 175,00. De overige armaturen, 

onder andere in kantine en bestuurskamer, moeten op iets langere termijn ook worden vervangen, 

want onderdelen zijn niet meer te krijgen en de armaturen worden slechter.Vervanging kan wachten 

tot volgend jaar en dan moet ook direct led-verlichting worden aangebracht. In de begroting kan 

hiervoor een bedrag van € 900,- worden gereserveerd. 
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 Via de onderhoudsploeg is een servicecontract is afgesloten voor: 

 Jaarlijks onderhoud door ons ingepland op de complete douche installatie.  

 Voorrang bij storingen.  

 Bij storingen gedurende het jaar vervallen de voorrijkosten en arbeidsloon  

 25 % korting op alle te vervangen onderdelen van de M-Check installatie. 

 

 


