
 

Notulen Algemene Ledenvergadering 2020  

Datum  : woensdag 16 september 2019 

Aanvang : 20.30 uur 

Locatie  : kantine ACW 

 

1. Opening 

175 dagen na de oorspronkelijke datum voor de Algemene Leden Vergadering opent voorzitter Piet 

Kelder de Algemene Leden Vergadering 2020 om 20:30 uur, en heet iedereen van harte welkom.  

Allereerst vraagt Piet een moment van stilte voor twee leden die het afgelopen zijn overleden, te 

weten Cees Bakker in februari en  Ben van den Berg in maart. 

Er zijn 21 aanwezigen en 40 machtigingen. Kijkend naar ledenaantal past dit min of meer bij 20% van 

ledenaantal, zodat wij conform de statuten in de gelegenheid zijn om besluiten te nemen tijdens de 

Algemene Leden Vergadering. 

Piet beaamt dat het een vreemde samenstelling is, we hebben geprobeerd een opstelling te creëren die 

corona-proof is, en vraag of iedereen zich bij de huidige samenstelling comfortabel voelt.   

Vanwege Corona hebben er dit jaar voor gekozen om jezelf digitaal in te schrijven, met de 

mogelijkheid om anderen digitaal machtigen bij afwezigheid.   

We hebben dit jaar geen beamer voor onze PowerPoint presentatie, wel hebben wij de aanwezigen een 

hand-out van de presentatie verstrekt.   

 

2. Mededelingen / ingekomen stukken 

2.1 NK Jeugdatletiek: 

Vorige week zijn twee oud leden tijdens het NK jeugdatletiek in de prijzen gevallen. Annika Klooster 

met discuswerpen en Seb Wals met de 800 meter. Twee andere oud leden, Emily Klooster met 

kogelslingeren en Fee Eising met de 800 meter vielen net buiten de prijzen. Leuk om te vermelden is 

dat Annika en Emily nog steeds jeugdtrainers zijn bij ACW.  

 

2.2 Corona-Crisis:  

Toen wij medio maart werden overvallen door de Corona Crisis heeft het bestuur meteen digitaal 

contact gehad en ons moete schikken in de maatregelen van de overheid. De club is langdurig dicht 

geweest waardoor velen geen gebruik kunnen maken van de voorzieningen van ACW.  Na de 

versoepelingen was de veiligheidsregio was wat traag met de publicatie van aangepaste maatregelen. 

Wij hebben als bestuur zijnde geprobeerd onze verantwoordelijkheden te nemen. Helaas hebben wij 

de volgende Twiskemolenlopen in het kalenderjaar 2020 moeten annuleren. Ook het jubileumfeest op 

26 september hebben wij moeten annuleren. Deze besluiten waren niet makkelijk, maar zijn gelukkig 

wel een unaniem besluit van het bestuur geweest. Wel gaat Dennis 26 september zijn aanval op het 

clubrecord op de 100 km doen, en gaat overdag de ouders met kinderen wedstrijd gaat wel 

verantwoord door.  

  

2.3 Buitenschoolse opvang: 

Hier komen wij later tijdens de ALV op terug.  

 

2.4 Onderhoud baan: 

Hier komen wij later tijdens de ALV op terug  



 

 

2.5 Onderhoud website:  

Norbert verteld dat wij gewisseld zijn van website designer. Enkele jaren gelden hebben wij een 

nieuwe website laten bouwen. Deze nieuwe website is mooi gemaakt , maar het onderhoud ervan ligt 

bij eenmanszaak. Vooral in het begin lag de site er vaak uit. Gert den Heijer, een actief lid uit 

loopgroep 2, is beroepshalve erg handig met websites en helpt ons de website verhuizen naar transIP, 

een groter bedrijf. Gert gaat ons ook helpen de website verbeteren. Samen gaan wij kijken naar meer 

mogelijkheden op de site, digitaal inschrijven bijvoorbeeld, we kunnen veel meer automatiseren dan 

we nu doen en Gert gaat ons hierbij helpen. Marieke vraagt of wij geen probleem krijgen als Gert 

weggaat bij ACW, dat is op zich geen probleem omdat de site heel goed onderhoudbaar is. Lianne 

vult aan dat we juist ook daarom naar TransIP zijn gegaan. Nico meldt dat AllUnited ook websites 

beheert, is dat geen optie? Kunnen wij zeker even naar kijken, niet alleen naar de functionaliteiten, 

maar ook naar prijs-kwaliteitsverhoudingen.   

 

2.6 Vrijwilligersbeleid: 

Hier komen wij later tijdens de ALV op terug  

 

2.7 ingekomen post: 

We hebben een brief gekregen van Jumbo dat de jaarlijkse sponsoractie vanwege Corona anders 

georganiseerd zal zijn dan normaal. We worden hier snel over geïnformeerd. Zaterdag de 19e is de 

actie “Landsmeer Schoon” weer op het programma. Mochten mensen zich geroepen voelen om te 

helpen dan kan dat. 

 

3. Jaarverslag en verslagen diverse commissies  

Secretaris Mark Essenburg neemt ons mee door de jaarverslagen van de diverse commissies. Enkele 

aanwezige coördinatoren doen desgevraagd enkele aanvullingen op de jaarverslagen. 

 

4. Dick Tump Trofee 

De Dick Tump trofee gaat, op voordracht van Paul en Joke Spiertz,  dit jaar naar Joke van Brug. Joke 

liep op haar 60e haar eerste marathon. Ze koos meteen maar die van New York. Sindsdien loopt zij 

één à twee marathons en meerdere halve marathons per jaar, inmiddels is zij 73 jaar. En nooit een 

blessure. Ook al heeft Joke het motto ‘het moet wel leuk blijven’, wat betreft haar trainingsschema 

heeft zij een ijzeren discipline. Zij heeft inmiddels de volgende marathons gelopen: twee keer New 

York, twee keer Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen, London, Parijs, Milaan, Madrid, Wenen, Leiden 

en Ronde Venen. Ze zou afgelopen april haar 14e marathon hebben gelopen, maar door corona is die 

doorgeschoven naar 2021 (Hannover). Helaas is Joke niet aanwezig, Mark zal haar de bloemen en de 

trofee brengen. 

 

5. In ’t zonnetje 

Ellen Jacobs en Hangkam Man zijn door Nico Hemelaar  voorgedragen om dit jaar in ’t zonnetje gezet 

te worden. Al acht jaar helpen zij mee om de TML tot een succes te maken. Ze zijn verantwoordelijk 

voor de gehele inschrijving en de bijbehorende financiële vastleggingen en het mobiliseren van de 

vrijwilligers voor de inschrijving en uitreiking van de startnummers. Op de dag van de loop zijn ze al 

vanaf 8.00 uur aanwezig en aan het werk met verwerking van de laatste voorinschrijvingen. Pas als 

iedereen al lang en breed klaar is kunnen zij de kas opmaken en zijn ze rond 14.30 uur klaar. Op de 



 

zaterdagmiddag hebben ze al de eerdere voorinschrijvingen verwerkt, hetgeen ook een paar uur werk 

inhoudt.  

Daarnaast zorgen ze er ieder jaar weer voor dat er mooie medailles zijn, het dry-fitshirt er weer 

picobello uitziet en op tijd aanwezig is.   

Kortom ze zijn een onmisbare schakel binnen de Twiskemolenloop commissie en daarnaast hele 

gezellige meiden die hun taak serieus nemen en die nooit te beroerd zijn om een stapje meer te doen. 

Ook Ellen en Hangkam zijn niet aanwezig. Nico en Piet zorgen dat ook zij de welverdiende bloemen 

thuis bezorgd krijgen. 

 

6. Notulen Algemene Ledenvergadering 2019 

Mark bespreekt nog even kort de notulen van de ALV van 2019. Er zijn geen verdere op- en 

aanmerkingen. 

 

7. Verslag kascontrolecommissie 

Ton Beekman meldt hij is uitgenodigd om bij onze penningmeester Christina langs te komen om het 

financieel beleid door te nemen. Ton meldt dat hij zeer te spreken is over de wijze hoe Christina het 

financiële beleid voert. Alles is meer dan duidelijk en overzichtelijk. Ton geeft Christina hiervoor een 

groot compliment. 

 

8. Verkiezing kascontrolecommissie 

Nico meldt dat Els Rijkhof zich bij hem heeft gemeld met de vraag of zij in de kascontrole commissie 

kan toetreden. Natuurlijk zijn wij altijd blij met dit soort spontane initiatieven en besluiten dat Marcel 

Kuiper nog een jaar reserve blijft en Els Rijkhof volgend jaar met Ton Beekman de 

kascontrolecommissie zal doen. 

 

9. Financieel jaarverslag 2019 / begroting 2020 

Penningmeester Christina Verheij neemt aan de hand van de sheets in de PowerPoint presentatie een 

mondelinge toelichting op de financiële cijfers. Het ziet er door het gebruik van grafieken erg 

duidelijk uit.  

 

Uiteindelijk heeft ACW een positief resultaat van € 5.669,10. Christina vraagt de leden of zij akkoord 

gaan dat het resultaat in de voorzieningen voor het onderhoud van het terrein te doen, aangezien wij 

hiervoor nog wat kosten voor verwachten te gaan maken het komend jaar. De leden gaan akkoord. 

 

Hans de Bos vraagt of wij al resultaat zien van de nieuwe LED verlichting en ons nieuwe dak. 

Vooralsnog is dit niet zichtbaar in de cijfers.  

 

Hans wil het graag even hebben over de opbrengsten van de kantine, en vraagt zich af of onze 

tarieven te laag zijn? Paul vraagt of dit ook geldt voor koffie/thee voor loopgroepen, dat zal de 

bedoeling niet zijn. Dat is ook niet het geval, wel voor bijvoorbeeld evenementen Misschien ook de 

tarieven tijdens de TML verhogen? Norbert stelt voor dit als agendapunt mee te nemen voor de 

eerstvolgende bestuursvergadering. 

 

 



 

Nico vraagt of bij de begroting al rekening hebben gehouden met de corona crisis. Christina meldt dat 

dit nog niet is gedaan, wij wachten de eventuele TASA subsidie af voor de periode maart - juni en een 

eventuele tweede regeling voor de periode juni - augustus. Wij moeten een omzetdaling van 20% 

kunnen aantonen, dan kunnen doorlopende kosten met een bepaald percentage worden vergoed. Van 

de eerste regeling hebben wij geen gebruik gemaakt, het voornemen is om wel gebruik maken van de 

tweede regeling. We moeten dit voor 4 oktober aanvragen, maar het benodigde formulier staat nog 

niet online. Hans vraagt of wij dit wel moeten opstarten als wij naar ons eigen vermogen kijken. 

Christina meldt dat er nog genoeg uitdagingen zijn, en wij dus zuinig op de centjes moeten zijn.  

 

Dennis vraagt waar de opbrengst van de Road to Rotterdam thuis hoort? Paul meldt dat dit vermeld 

staat bij opbrengst loopcursussen. 

 

10. Decharge bestuur 

De leden geven decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid. 

 

11. Vacatures / (her) benoeming bestuur 

Christina heeft aangegeven te willen stoppen als penningmeester. Wij hebben reeds een opvolgster 

gevonden. Marina Griffioen heeft zich hiervoor beschikbaar gesteld. Piet vraagt of de leden akkoord 

gaan met het voordragen van Marina als penningmeester.  De leden gaan akkoord. Marina stelt zich 

kort voor. Piet heeft bloemen voor Marina. Zij liep onder de hoede van Christina al even mee en dankt 

haar dat zij zich beschikbaar heeft gesteld.  

Piet dankt Christina en heeft mooie woorden en een bos bloemen voor haar. Hoewel Christina zelf 

geen lid van AC Waterland was, alleen haar dochter was lid, bleek dit geen belemmering zich in te 

zetten voor ACW. Een voorbeeld voor vele andere ouders. Christina drukte direct haar stempel op 

haar rol als penningmeester. Tijdens de ledenvergadering dit dat jaar daarna volgde, presenteerde 

Christina de financiële cijfers met een prachtige presentatie, die voor alle aanwezigen zeer duidelijk 

was. Ook was Christina de grote motor achter het professioneler functioneren van de kantine. Zo 

werd op advies van Christina een prachtige kassa aangeschaft, en zijn wij overgaan tot pin betalingen, 

hetgeen de boekhouding een stuk makkelijker en overzichtelijker maakt. 

 

Ook Marieke Pauw heeft het bestuur in 2019 verlaten, dat is op een wat vreemde wijze gegaan, zij is 

een beetje met de stille trom vertrokken Ook voor Marieke een dankwoord en een bos bloemen. 

Marieke heeft acht jaar in het bestuur gezeten. Daarnaast is Marieke binnen AC Waterland een 

fanatieke hardloopster van loopgroep 3 en is zij onze vertrouwenspersoon. De functie die Marieke 

binnen het bestuur van AC Waterland vervulde kan het beste worden omschreven als “manusje van 

alles”. Marieke was altijd enthousiast en pakte vele klusjes graag aan. Grote Club Actie? “Pak ik wel 

op”. Starterstraining? “Doe ik wel”. AED cursus? “Prima, doe ik wel even”. Iemand nodig om tijdelijk 

de schoonmakers in te delen? “Laat mij dat maar doen”. Zo kunnen wij nog wel even doorgaan. 

Marieke pakte het altijd graag en met een glimlach op. Ook Marieke is daarin een groot voorbeeld 

voor anderen binnen de verenging. Daarnaast is Marieke onder andere ook nog vertrouwenspersoon 

binnen de vereniging, wij zijn bij dat zij dat blijft doen, wij kunnen ons nauwelijks een beter wensen 

voor deze rol. Gelukkig blijft Marieke voor de club behouden en hopen dat zij nog lang lid blijft van 

AC Waterland.  

 

Tenslotte heeft ook Menoes Eising heeft het bestuur inmiddels verlaten, waarin zij ruim 2,5 jaar zitting 

heeft gehad, waarvan ruim 1,5 jaar als voorzitter. Menoes blijft wel betrokken bij het jeugdbeleid. Ook 

voor Menoes zorgen wij voor een mooie bos bloemen, aangezien zij niet aanwezig is.   



 

 

Piet en Norbert blijven beschikbaar en Mark zal interim in het bestuur blijven. Als zich eventueel een 

secretaris aandient, wil Mark wel de rol van bestuurslid atletiekzaken op zich nemen. 

 

12. Doelstellingen bestuur tot en met maart 2021 

12.1 Pinbetalingen 

We gaan door met het bevorderen van pin betalingen en willen uiteindelijk geen cash 

betalingen meer in de kantine. 

 

12.2 Opleiden trainers 

We proberen leden enthousiast te maken om een trainersopleiding te gaan volgen. Hier is met 

name bij loopgroepen behoefte aan. Ook zullen wij tijdens jeugdtrainingen weer clinics gaan 

aanbieden. Mogelijk zal Mark een opleiding looptrainer 3 gaan volgen. 

 

12.3 Continuïteit ACW 

We besteden extra aandacht aan de continuïteit van de vereniging. Naast kwalitatief betere 

service naar de leden toe een iets hoger ledenaantal. 

 

12.4 Vrijwilligers 

We zijn bezig een beleid op te stellen om het vrijwilligersbeleid beter, eerlijker en meer 

gestructureerd toe te passen. Rene Schaap heeft een document geschreven waarin ons 

vrijwilligersbeleid wordt beschreven. Ook is een onderzoek gedaan welke taakgebieden hoeveel 

vrijwilligers nodig heeft. Hiermee hopen wij actief te kunnen sturen op het vrijwilligersbeleid. 

Het is een feit dat er leden zijn dien niets doen, sommige leden heel veel doen en de meeste 

gelukkig wel hun ledentaken vervullen. We willen het ook aantrekkelijker maken om te kunnen 

overstappen van de ene ledentaak naar de andere. Paul merkt op dat er enkele jaren geleden is 

gesproken over een sanctiebeleid, maar dat de uitdrukkelijke wens toen was om dit niet bij 

ACW door te voeren. Persoonlijk aanspreken van mensen werkt het beste. Nico meldt dat 

Marieke dit in het verleden ook een par keer heeft geprobeerd. Dennis Kreetz vraagt of het een 

idee is om per taakgebied een promo filmpje te maken en deze op de site te zetten. Dat spreekt 

mensen misschien meer aan. We zullen hiernaar kijken. 

 

12.5 Samenwerking anders verenigingen 

We zullen komend jaar meer samenwerking zoeken met naburige atletiekvereniging. We zijn 

van mening dat we van elkaars sterke punten kunnen leren. Helaas is dit vanwege de 

coronaperiode op een laag pitje gekomen, maar de intentie is er.  

 

12.6 Ontwikkelingen sport BSO Tinteltuin. 

Piet verteld over het contact met BSO Tinteltuin. Zij zijn voornemens om drie middagen per 

week buitenschoolse opvang met als thema sport bij ons te organiseren. ACW krijgt hiervoor 

een aanzienlijke vergoeding. Wij zijn bezig om hiervoor een contract op te stellen, waarbij wij 

met name goed kijken naar eventuele aansprakelijkheid. Overigens moet BSO Tinteltuin nog 

een vergunning ontvangen van de gemeente Landsmeer. De gemeente voorziet mogelijk nog 

problemen met parkeren. 

 



 

 

12.7 Upgrade van de baan en faciliteiten 

Er is een inventarisatie gemaakt, ook met hulp van de Atletiekunie, om onze baan een upgrade 

te geven. Naar aanleiding van deze inventarisatie zijn twee offerte opgevraagd, een offerte bij 

Haitsma en een offerte bij Sijmons. Deze twee offertes ontliepen elkaar iet veel, maar zijn wel 

aanzienlijk van bedrag. Wij zijn voornemens om de kogelbak aan te pakken, maar ook de 

verspringbakken. Bij de hoogspringbak hebben wij een nieuw mat nodig en een nieuwe 

ondergrond. Ook willen wij het grasveld vernieuwen. Alleen al het opknappen van de kogelbak 

is al ruim € 20.000,00. Er is besloten om dat niet te doen. Voor het overige is een bedrag nodig 

van ongeveer € 25.000,00. Het bestuur vraagt de leden om toestemming hiervoor. De leden gaan 

akkoord. Jaap merkt op dat er liever iets meer uitgegeven kan worden en het dan gelijk 

helemaal goed te krijgen, dan te gaan bezuinigen op deze investering. Dat wordt door de 

overige leden beaamt. 

 

12.8 Input vanuit SAR / sportakkoord 

Mark meldt dat er wordt gekeken naar een “sportpark van de toekomst”, waarin verenigingen 

die momenteel geen accommodatie hebben, of mogelijk gebruik kunnen maken van het 

sportpark, worden uitgedaagd om mee te denken aan een plan hoe het sportpark er in de komst 

uit kan zien. Ook de huidige bewoners zoals ACW wordt gevraagd hier over mee te denken. 

 

12.9 openstaande vacatures 

• Secretaris  

• Bestuurslid Atletiekzaken 

• Coördinator schoonmaakcommissie 

• Coördinator vrijwilligersbeleid 

• (jeugd)Trainers 

• Coördinator sponsoring 

 

13. Rondvraag  

13.1 Lianne vraagt of er een andere besteding van de tijd kan worden ingepland tijdens de ALV. 

Nu wordt veel tijd besteed aan zaken die vooraf al te lezen of in te zien waren. We kunnen die 

tijd misschien beter besteden door meer interactief met elkaar in gesprek te gaan. Goed punt 

van Lianne, gaan wij proberen in te passen bij een volgende ALV.  

13.2 Ibi vraagt of wij misschien het gesprek met Niels Eering willen aangaan. Er gaan geluiden 

dat Niels mogelijk wil terug keren bij ACW. Er lopen inmiddels al een aantal ex-leden bij Niels 

en dat is jammer. Bovendien was Niels ook sponsor. Piet licht kort toe hoe deze situatie is 

ontstaan. Niels is altijd van harte welkom bij ACW, wij gaan graag het gesprek met hem aan, 

maar het initiatief moet wel bij Niels zelf vandaan komen. 

 

14. Sluiting 

Piet sluit de vergadering om 23.00 uur en dankt alle aanwezigen. 


