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Atletiek Club 

Waterland 

Jaarverslag 2020 

 

Voorwoord  

Door Pieter Bas Opheij, secretaris 

 

Beste leden, 

 

Voor u ligt het algemeen jaarverslag over het jaar 2020.  

 

Afgelopen jaar is voor eenieder een moeilijk jaar geweest als gevolg van alle 

perikelen en maatregelen rond de Corona-pandemie.  Bij onze vereniging 

heeft dit zeker zijn weerslag gehad op onze trainingen, activiteiten en 

evenementen zoals RtR en de Twiskemolenlopen.  Het is mooi om te zien dat 

ondanks alle beperkingen en met grote flexibiliteit en inzet de trainingen weer 

zijn gestart en we de draad weer hebben opgepakt. 

 

Op 25 september kunnen we eindelijk met elkaar het uitgesteld 70-jarig 

bestaan van onze vereniging vieren met een gezellige BBQ en elkaar weer te 

zien en spreken. Komt allen! 

 

Met Sportieve groet, 

Pieter Bas Opheij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 3 van 23 

 

 

Inhoud 
 

 

Voorblad pagina 1 

Voorwoord pagina 2 

Inhoudsopgave pagina 3 

Verenigingsstructuur pagina 4 

Jaarverslag bestuur pagina 5 

Jaarverslag ledenadministratie pagina 12 

Jaarverslag Twiskemolenloop pagina 14 

Jaarverslag kantinecommissie pagina 18 

Jaarverslag Oud Papiercommissie pagina 19 

Jaarverslag jeugd- en atletiekzaken pagina 21 

Jaarverslag onderhoudsploeg pagina 23 

 

   

 

  



Pagina 4 van 23 

 

 

Verenigingsstructuur  

 

Bestuur  
In 2020 was het bestuur als volgt samengesteld:  

• Voorzitter Piet Kelder  

• Penningmeester Marina Griffioen-Hartog  

• Secretaris Pieter Bas Opheij  

• Algemeen bestuurslid Mark Essenburg  

• Algemeen bestuurslid Norbert Deelstra  

 

 

Commissies  
In 2020waren de verschillende commissies als volgt georganiseerd:  

 

• Commissie Jeugd coördinator: Mark Essenburg 

• Commissie Ledenadministratie coördinator: Nico Hemelaar 

• Commissie Schoonmaak coördinator: vacature 

• 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 Pieter Bas Opheij 

 

Het is het bestuur van AC Waterland een genoegen om hierbij het jaarverslag 2020 te presenteren, ter 

goedkeuring door de Algemene Leden Vergadering. In 2020 heeft het bestuur in totaal zes keer een 

bestuursvergadering belegd, en eenmaal een Algemene Leden Vergadering. Onderstaand vermelden 

wij enkele zaken die in het bestuur in 2020 de revue hebben gepasseerd: 

 

Bezetting bestuur: 

Gedurende het jaar 2020 bestond het bestuur van AC Waterland uit de volgende personen: 

 

✓ Piet Kelder (voorzitter)  

✓ Pieter Bas Opheij (secretaris) 

✓ Marina Griffioen-Hartog (penningmeester) 

✓ Mark Essenburg (jeugd en wedstrijd)  

✓ Norbert Deelstra (algemene zaken)  

 

1) In 2020 zijn de voorbereidingen gedaan voor het in 2021 uit te voeren groot onderhoud aan de 

atletiekbaan. Onder andere is een inventarisatie van uit te voeren werkzaamheden gedaan, 

advies gevraagd, onderzoek is uitgevoerd en offertes zijn opgevraagd. 

2) In 2020 is de overeenkomst met BSO Tinteltuin voorbereid en uiteindelijk in 2021 bekrachtigd.  

3) Tijdens de Coronacrisis heeft het bestuur de richtlijnen van het Rijk alsmede de lokale 

richtlijnen nauwkeurig gevolgd om te kijken welke consequenties dit voor de 

verengingsactiviteiten had en op welke wijze de activiteiten al of niet verantwoord konden 

plaatsvinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 2020  

Datum  : woensdag 16 september 2020 

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. 
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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 PowerPointpresentatie, 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: 
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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 

thuisbezorgd 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 
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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 PowerPointpresentatie 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 ledverlichting 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 coronacrisis. 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 thuishoort? 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 
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op advies van Christina een prachtige kassa aangeschaft, en zijn wij overgaan tot pinbetalingen, 

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 pinbetalingen 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 
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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 hierover 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.  
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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. 

 

15.  
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Jaarverslag ledenadministratie 
Een bijdrage van Nico Hemelaar 

 

VERSLAG LEDENADMINISTRATIE OVER 2020 

 

Januari 2021. 

 

De ledenadministratie en de financiële administratie worden online bijgehouden mbv 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.  

 

Raadplegen All United  

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

en de trainers binnen AC Waterland, kunnen indien gewenst inzage in het actuele ledenbestand 

aanvragen bij de ledenadministratie.  

 

Overzichten 

Onderstaand treft u het overzicht van het ledenbestand per categorie per 1 januari van dat betreffende 

jaar. Voor het vergelijk staan ook de aantallen van enkele jaren terug vermeld.  

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 

 

Ik heb er dit jaar voor gekozen om een andere onderverdeling van het ledenoverzicht te maken omdat 

All United deze indeling hanteert en dat dit de basis is voor mijn overzicht.  

Categorie 1 januari 2021 

Baanatleten 17 

Jeugdleden 95 
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Loopgroepen 154 

Wandelaars 20 

Nordic-Walking 9 

Jury  1 

totaal 296 

 

Zoals de overzichten laten zien loopt het ledenaantal iets terug hetgeen, gelet op de coronacrisis, mij 

persoonlijk niet tegenvalt. Ook is er geen starterscursus geweest in 2020.  

 

Onderstaand nog enkele wetenswaardigheden. 

 

• Er zijn 20 donateurs geregistreerd;  

• De gemiddelde leeftijd van de actieve leden per 1-1-2021 is 41,9 jaar; 

• Per 1-1-2021 waren er 153 mannen lid en 146 vrouwen; 

• Er zijn nog twee levende ere-leden Dik Tump en Paul Spiertz. 
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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 2020 waren op zondag 2 februari en 1 maart. De geplande lopen van 4 

oktober, 1 november en 6 december zijn afgelast ivm de Corona beperkingen. Dit was het 45ste jaar 

dat de TML georganiseerd werd en die van maart was de 224ste . 

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. 

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 hieronder weergegeven. De trend van de stabiele hoge opkomst 

zet zich voort. We hebben in 2020 voor feb en mrt in totaal 1274 lopers mogen inschrijven. In 

voorgaande jaren waren dit: 

2018 inschrijvingen feb en mrt totaal 971 

2019 inschrijvingen feb en mrt totaal 1179 

Per TML waren de aantallen deelnemers: 

Maand Voor inschrijving Na inschrijving Totaal inschrijvingen 

Daadwerkelijk aantal 

deelnemers 

februari 462 134 596 514 

maart 530 148 678 618 

oktober 0 0 0  

november 0 0 0  

december 0 0 0  

Totalen 992 282 1274 1132 

 

De verdeling van het daadwerkelijke aantal lopers per afstand in feb en mrt 2020 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 

Parcoursrecord 

Op 2 februari 2020 werd er een parcoursrecord gelopen door Tijmen van ’t Land. Hij liep de 5 km in 

een tijd van 15:58.  

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.  

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 11% zijn startnummer niet ophaalt. 

2.2 Baan en parcours 

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

steentje aan bij. Hiervoor onze dank. 

In februari 2021 is het parcours opnieuw gemeten door de gecertificeerde parcoursmeters van de 

Atletiek Unie. Opvallend is dat er voor enkele afstanden een nieuw startpunt is gemeten.  

  

2.3 Vrijwilligers veld en inschrijving 

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. Hangkam doet de 

vrijwilligers voor de inschrijving en ook daar is de groep om uit te putten mager. 

 

2.4 Sponsors 

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. 

38

49

251

395

202

197

aantal deelnemers per afstand

1,5 km

3 km

5 km

10 km

16,1 km

21,1 km
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De sponsors voor 2020 waren zoals hieronder genoemd. De sponsoruiting kan gedaan worden op 

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

Sponsor Shirt             Drukwerk Startnummer AC 

Waterland 

site 

Spandoeken 

Loon salarissoftware X X X X X 

Jan accountancy X X  X X 

RunX  X  X X 

Video Butler X X X X  

  

2.5 EHBO 

We hebben sinds enkele jaren 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/elektrische bakfiets o.i.d.  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 hebben na de TML van maart een uniek TML shirt ontvangen.  

 

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. 

Nu al is bekend dat alle lopen van 2021 ook afgelast zijn.  

 

3.2 Tarieven TML 

In de algemene ledenvergadering van 2020, is besloten om de inschrijftarieven te verhogen. De 

laatste verhoging was lang geleden. Door toenemende onkosten liepen de inkomsten flink terug.  

 

 Voor-inschrijving Na-inschrijving 

  Losse loop   Seizoenkaart  Losse loop   Seizoenkaart 

Volwassenen €8,00 €32,50 €10,00  €40,00  

Jeugd <14 jr €3,00 €12,50 €4,00  €16,00  

  

 

3.3 Overige 

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 



Pagina 17 van 23 

 

helder en eenieder neemt daarvoor zijn verantwoordelijkheid. De leeftijd van de commissieleden 

loopt echter steeds meer op en nieuw bloed zou dan ook meer dan welkom zijn zodat het 

voortbestaan van de Twiskemolenloop, die inmiddels al 45 jaar vijf keer per jaar door ACW 

georganiseerd wordt, gewaarborgd blijft. 

Op dit moment is het onduidelijk of alle vaste commissie en kantine vrijwilligers ook in 2022 

inzetbaar zijn.   

De laatste tijd was er sprake van veel deelnemers. We liepen tegen onze grenzen aan.  

Indien de TML weer door kan gaan zullen we moeten afwachten of de prijsverhoging en/of het 

Corona virus het aantal deelnemers gereduceerd hebben. Indien de aantallen deelnemers 

onverminderd hoog blijft, (boven de 600) zal er een inschrijfplafond ingevoerd moeten worden.  

 

Een eigen twee-assen kar blijft een wens van de TML-commissie. Hoewel het bestuur toestemming 

gegeven heeft om zelf een kar aan te schaffen is het maximale bedrag dat daarvoor beschikbaar 

gesteld is, zeer onvoldoende 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 

 

Dit verslag over het jaar 2020 is heel anders dan die van voorgaande jaren. Ik kon doorgaans melden 

dat er weinig was veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Daar kom ik deze verslaglegging 

niet mee weg. 

 

Na de Twiskemolenlopen van februari en maart werden we door de coronapandemie gedwongen 

om, vanaf 13 maart 2020, de kantine te sluiten.  

Op 1 juli 2020 mochten wij weer, onder strikte voorwaarden, open. Op 1 oktober was het niet meer 

toegestaan en moesten wij wederom sluiten. 

 

Vanaf 13 maart 2020 zijn er geen evenementen meer geweest waarbij kantine inzet nodig was. 

Wel zijn er, in de periode dat dit mocht, op de zondag-, dinsdag- en vrijdagochtenden koffie en thee 

bijeenkomsten gehouden na de trainingen. 

 

Wij nog steeds op zoek naar vrijwilligers die de kantine commissie willen komen versterken. Alle 

hulp is welkom. 

 

Namens de kantinecommissie, bestaande uit Jannemiek, Gerard en Hans, 

 

Hans de Bos 
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Jaarverslag Oud Papier Commissie  

Een bijdrage van René Schaap 
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Jaarverslag jeugd- en atletiekzaken  

Een bijdrage van Mark Essenburg 

 

Resultaten baanatletiek 

Er zijn afgelopen jaar helaas geen competitiewedstrijden georganiseerd door de atletiekunie. 

 

Dat is jammer, aangezien onze jeugdafdeling de laatste tijd is gegroeid en wij met een grote groep 

enthousiaste jeugdleden mee hadden kunnen doen. Ondanks dat wij een competitief team op de 

been konden brengen, hebben ook onze dames en heren baanatletiek geen competitie kunnen 

doen. 

 

Op de valreep hebben gelukkig op vrijdag 27 augustus 2021 een grote groep ACW-ers meegedaan 

(jeugd- en seniorenleden) aan een door Atos georganiseerde avondwedstrijd. 

 

Clubkampioenschappen 2020 

Net als voor de competitiewedstrijden geldt, zijn ook de clubkampioenschappen dit jaar komen te 

vervallen. 

 

Cross 

Ook de crosscompetitie ging helaas niet door. 

 

Jeugdcommissie 

Gelukkig hebben wij op zaterdag 26 september 2020 de traditionele ouder/kind wedstrijd wel 

kunnen laten doorgaan. Zoals altijd was het een groot succes en was het mooi om te zien hoe 

fanatiek de kinderen, maar zeker ook de ouders mee hebben gedaan aan dit evenement. 

 

Pupillen 

De pupillen trainen op twee verschillende dagen. Op maandag en donderdag is er een splitsing 

gemaakt omdat de groep te groot werd. De jongste pupillen trainen een uur eerder dan de 

ouderen. Onder begeleiding van 2-3 trainers wordt er training gegeven. 

 

Trainingstijden 

(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 

Ook dit jaar is de groep junioren weer gegroeid. De junioren-groep is op dinsdagavond in tweeën 

gesplitst. Meestal wordt er op dinsdagavond op de technische onderdelen getraind. Op initiatief 

van enkele jeugdtrainers en jeugdleden wordt op dinsdagavond een zogenaamde specialisatie 

training gegeven. Op donderdag wordt er meestal een looptraining gegeven en trainen deze 

groepen tegelijkertijd.  

 

Trainingstijden 

(Junioren (12 t/m 19 jaar) D-, C-junioren B-, A-junioren + Senioren + Masters 

Maandag:  20:00-21:00 

Dinsdag: 19:00-21:00* 20:00-21:00 

Donderdag: 19:00-20:00 20:00-21:00 
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‘* de reguliere training is tot 20:00 uur. De specialisatie training is tot 21:00 uur. Hiervoor geven 

junioren zich vooraf apart voor op. 

 

Trainers 

Er hebben zich het afgelopen jaar geen mutaties voorgedaan in het trainerskorps. Voor komend 

jaar willen wij een bijscholingscursus aanbieden en enkele jeugdtrainers willen de cursus Basis 

Atletiektrainer 3 gaan volgen. 

 

Accommodatie 

Helaas hebben wij afgelopen zomer weinig geluk gehad met onze accommodatie. Het veld heeft er 

door omstandigheden veel te lang uitgelegen, waardoor het voor onze jeugdtrainers steeds weer 

puzzelen was om een mooi programma voor de trainingen aan te bieden Tot dusver zijn zij daar 

erg goed in geslaagd waarvoor dank en hulde! Veel dank ook aan onze buren van Zwembad De 

Breek omdat wij tijdens de pupillen training op maandag gebruik mochten maken van hun 

grasveld. Momenteel wordt ons cross pad naast de baan door onze jeugdtrainers en leden weer 

helemaal opgeknapt! Ook veel dank daarvoor! 

 

Loopgroepen 

Momenteel zijn er 6 vaste loopgroepen. Deze loopgroepen worden loopgroep 1 t/m loopgroep 6 

genoemd. Loopgroep 1 en 2 is de instapgroep nadat men met succes de starterstraining heeft 

gevolgd. Loopgroep 1 t/m 5 trainen op woensdagavond (19:30 uur) en zondagochtend (09:30 uur). 

Loopgroep 6 traint op dinsdag- en donderdagavond (19:00 uur) en op zondagochtend om 09:30 

uur.  

 

In tegenstelling tot onze jeugdleden, die gelukkig gedurende de gehele Corona pandemie hebben 

kunnen doortrainen, hebben onze loopgroepen noodgedwongen tweemaal een break van een 

aantal maanden gekend. Wij zijn onze leden bijzonder erkentelijk voor het geduld en begrip dat zij 

gedurende deze periode hebben gehad richting onze vereniging. 

 

De jaarlijkse 10-weekse starterstraining is afgelopen jaar helaas niet aangeboden. 

 

Resume 

Al met al is er afgelopen jaar vanwege Corona veel niet doorgegaan. Toch is er al die tijd met veel 

enthousiasme door onze leden doorgetraind. Wij hopen, en gaan er eigenlijk ook wel vanuit, dat 

wanneer er weer veel tot alles mogelijk is, onze ACW-ers weer in grote getalen te bewonderen zijn 

op de diverse wedstrijden, competities en recreatielopen. En doe je daar zelf niet aan mee: moedig 

onze rood-wit gekleurde helden dan luidkeels aan! 
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Jaarverslag onderhoudsploeg 

Een bijdrage van Henk Mulder 

 

De klussenploeg heeft het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van een aantal deelnemers. 

Atie Zijlstra en Anne van Staay hebben in verband met gezondheidsproblemen hun deelname in 

de klussenploeg moeten beëindigen. Gerard Nugter is verhuisd naar Heiloo en twee andere leden 

van de ploeg zijn gestopt. Constant Gras is de klussenploeg komen versterken, maar extra 

versterking is welkom. 

Het opnieuw inwerking stellen van de beregeninginstallatie heeft de afgelopen tweejaar heel veel 

tijd gekost van Rik en Wim en deze klus is op dit moment bijna voltooid. Hiervoor is in de 

afgelopen maanden een nieuwe pomp geplaatst. De elektriciteit toevoer moet nog worden 

aangepast en er moeten nog een paar lekken worden gedicht. Daarna kan de installatie weer volop 

draaien en hoeft in droge periodes geen beregening meer worden ingehuurd  

Verder is het grasveld met de nodige problemen vernieuwd en is een verspringbaan verplaatst 

van de zuidzijde naar de noordzijde van het veld. Het was de bedoeling dat het veld in juli 2021 

helemaal gereed zou zijn, maar door het natte voorjaar kon pas in juni 2021 met de 

werkzaamheden worden gestart en moest op 15 september 2021 nog weer extra bemesting worden 

aangebracht. Ook de afzetbalken voor de verspringbanen moeten nog worden aangebracht. 

 

 


