
Verslag penningmeester 
 
We sluiten het jaar 2020 met een positief resultaat van € 460,92. 
 
2020 is een raar jaar geweest, vanwege Covid-19. Hierdoor zijn er wel de nodige inkomsten 
weggevallen (vooral de Twiskemolenloop-opbrengsten). Daarnaast zijn er diverse aanschaffingen 
geweest, vanwege Covid-19, denk aan schoonmaakspullen en ontsmettingsmiddelen. 
 
In het verslag van 2019 was het streven om in 2020 helemaal van het contante geld af te zijn, dit is 
niet gelukt maar in de toekomst zal dit toch verder uitgewerkt worden.  
 
In 2020 zijn de kosten ook lager, dit mede door Covid-19. Enkele kosten zijn niet of nauwelijks 
gedaald, de vaste lasten lopen door. Verder zijn er zoals hierboven ook al vermeld extra kosten 
gemaakt voor ontsmettingsmiddelen. 
De dotaties aan het groot onderhoud terrein en het clubhuis zijn lager dan normaal. Zo teren we niet 
in op het eigen vermogen. In 2021 zal een nieuw onderhoudsplan gemaakt worden, zodat vanaf 2021 
ieder jaar een vast bedrag kan worden gedoteerd. Omdat er groot onderhoud in 2021 is gedaan, 
kunnen we een betere inschatting maken voor de komende jaren. 
 
Zoals gezegd, in 2021 is eindelijk de baan opgeknapt en de pomp vervangen. Deze kosten konden 
allemaal van de voorziening onderhoud terrein afgehaald worden. Hiervoor was ruim voldoende 
voorziening aanwezig. 
Verder is het duidelijk dat in 2021 de Twiskemolenlopen niet doorgaan, zodat deze inkomsten geheel 
wegvallen. Wel hebben we in 2021 de opbrengsten van het verhuur aan de Tinteltuin (€ 10.000 per 
jaar). Ook hebben we een subsidie van de overheid ontvangen in 2021 van € 2.000 (Tegemoetkoming 
Amateursportorganisaties COVID-19 Q1 2021. 
 
Verder kunnen wij nog steeds spreken over een gezonde financiële situatie bij AC Waterland. 
Ondanks de Covid-19. 
Wij hebben een goed eigen vermogen dat grotendeels bestaat uit liquide middelen. 
Wederom kan ik zeggen dat wij hier weer trots op kunnen zijn. 
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