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Atletiek Club 

Waterland 

Jaarverslag 2021 

 

Voorwoord  

Door Pieter Bas Opheij, secretaris 

 

Beste leden, 

 

Voor u ligt het algemeen jaarverslag over het jaar 2021.  

 

Ook 2021 is een gekleurd jaar geweest in verband met Covid welke grote 

impact heeft gehad op onze leden, activiteiten en daarmee de hele vereniging.  

 

Gelukkig hebben we in september met elkaar het uitgesteld 70-jarig jubileum 

van onze verenging kunnen vieren. Tijdens de gezellige BBQ heeft iedereen 

weer kunnen bijpraten. Zeker voor herhaling vatbaar. 

 

Ook ligt de baan er na groot onderhoud weer prachtig bij en komt er weer 

water uit de sproeiers om bij droogte het grasveld mooi groen te houden. 

 

Helaas was in december 2021 ook triest nieuws te melden: het overlijden van 

ons ere-lid Dick Tump. 

 

Het jaar 2022 is voortvarend gestart, met het stap voor stap opheffing van alle 

Corona-maatregelen, voorbereidingen voor de starterstraining,  de Zanddijk 

cross is weer gehouden, Road to Rotterdam is weer gestart en de 

voorbereidingen voor de Twiskemolenloop weer in volle gang. Ook de 

kantine is weer open! 

 

Kortom, we maken er weer een mooi sportief jaar van! 

 

Met Sportieve groet, 

Pieter Bas Opheij 
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Verenigingsstructuur  

 

Bestuur  
In 2021 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 2021 waren 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 2021 te presenteren, ter 

goedkeuring door de Algemene Leden Vergadering. In 2021 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 2021 de revue hebben gepasseerd: 

 

Bezetting bestuur: 

Gedurende het jaar 2021 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 2021 is het groot onderhoud aan de atletiekbaan volgens plan uitgevoerd. Nadat gebleken is 

dat de beregeningspomp ook moest worden vervangen, is ook deze vernieuwd en werkt de 

installatie weer naar behoren. 

2) De 2020 met BSO Tinteltuin gesloten overeenkomst voor gebruik van het clubhuis en terrein 

verloopt voor beide partijen naar wens. In 2022 zal deze worden geëvalueerd.  

3) In 2021 zijn verkennende gesprekken gevoerd met Sportadviesraad Landsmeer en de 

verenigingen in het sportpark om tot een mogelijk gezamenlijke visie op het gebruik en 

inrichting van het sportpark te komen. Deze worden in 2022 voortgezet. 

4) Op voordracht van het ACW-bestuur zijn in december 2021 George Kerssies en René Schaap 

door gemeente Landsmeer in het zonnetje gezet. Ze zijn de drijvende kracht achter het 

inzamelen van oud papier in onze gemeente. Als dank voor hun vrijwilligerswerk en hun inzet 

kregen ze een bos bloemen aan de deur geleverd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 2021 

Datum  : woensdag 29 september 2021 

Aanvang : 20.30 uur 

Locatie  : kantine ACW 

 

1. Opening 

Voorzitter Piet Kelder opent de Algemene Leden Vergadering 2021 om 20:15 uur, en heet iedereen van 

harte welkom.  
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Er zijn 47 aanwezigen en 10 machtigingen. Kijkend naar ledenaantal past dit min of meer bij ca 20% 

van ledenaantal, zodat wij volgens, in overeenstemming met de statuten in de gelegenheid zijn om 

besluiten te nemen tijdens de Algemene Leden Vergadering. 

 

Er zijn een aantal hard copies van de vergaderstukken en de presentatie in de kantine uitgedeeld. 

 

2. Mededelingen/ ingekomen stukken 

3.  

4. Pieter Bas ontvangt als nieuwkomer secretaris van Piet Kelder een doos chocola voor de verrichtte 

inspanningen en voorbereiding van de ALV. 

 

5. Notulen Algemene Ledenvergadering 2020 

Pieter Bas loopt bespreekt de notulen van de ALV van 2020. Er zijn geen verdere op- en aanmerkingen. 

De notulen worden vastgesteld. 

6.  

7. Jaarverslag en verslagen diverse commissies  

De secretaris neemt ons mee door de jaarverslagen van de diverse commissies. Enkele aanwezige 

coördinatoren doen desgevraagd enkele aanvullingen op de jaarverslagen. 

 

8. Dick Tump Trofee 

Dit jaar is de Dick Tump Trofee 2020 door voorzitter Piet Kelder uitgereikt aan Dennis Kreetz, die de 

ene formidabele sportprestatie aan de andere reeg, maar die onderscheiden wordt voor zijn prachtige 

prestatie op de ultraloop van 100 kilometer die hij op 26 september 2020 liep en waarmee hij een 

clubrecord vestigde. 

 

Gonny Spits erelid AC Waterland 

Gonny Spits is al 40 jaar lid bij AC Waterland heel actief als vrijwilliger en hangt terecht al jaren op “de 

Wall of Fame”. Nadat haar werkzame leven voorbij was, heeft ze nog meer vrijwilligerstaken op zich 

genomen. Ze is op bijna iedere dinsdagochtend, vrijdagochtend en zondagochtend, aanwezig bij ACW 

om de sportende leden te voorzien van koffie en thee.  

 

Daarnaast is ze al vele jaren actief in de onderhoudsploeg op woensdagochtend en zorgt ze er mede 

voor dat ons terrein er mooi bij ligt en verzorgt ze alles wat groeit en bloeit.  

 

Ook is ze een onmisbare pion bij de Twiskemolenloop organisatie. Al op vrijdagmiddag begint ze met 

de voorbereidingen om dat op zaterdag voort te zetten.  

 

Gon Spits is voorgedragen als erelid van AC Waterland voor haar jarenlange onvolprezen inzet als 

vrijwilliger. Helaas is zij door ziekte niet in staat om dit heuglijk nieuws tijdens de ALV te vernemen. 

Daarom wordt zij door Piet gebeld. Bloemen en trofee worden later door Norbert bij haar 

thuisbezorgd. 

 

 

9. In ’t zonnetje 

Annelijn van Amsterdam, Jennecke Stradmeijer en Malcolm Henderson zijn in het zonnetje gezet voor 

hun inspanningen voor de organisatie van de R2R trainingslopen.  
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10. Verslag kascontrolecommissie 

Ton Beekman meldt namens de kascommissie dat hij op 20 september 2021 samen met Marcel Kuiper 

en in bijzijn van de penningmeester, Marina Griffioen-Hartog de kascontrole heeft uitgevoerd. De 

kascommissie heeft geen onverklaarbare verschillen inde financiële huishouding aangetroffen en 

bedankt de penningmeester voor de vakkundige toelichting en geeft een compliment op de 

professionele wijze waarop aan het financieel beleid invulling is gegeven. 

 

11. Verkiezing kascontrolecommissie 

Kascommissie onder voorzitterschap van Marcel Kuiper samen met Menno Wiltmans 

 

 

12. Financieel jaarverslag 2021/ begroting 2022 

 

De jaarrekening sluit met een batig saldo van € 993. De vereniging staat er financieel goed voor. Met 

betrekking tot het saldo op de spaarrekening en de huidige boetrente geeft de penningmeester aan 

hiervoor een oplossing te zoeken. 

 

13. Decharge bestuur 

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

 

14. Vacatures/ (her) benoeming bestuur 

 

Piet Kelder maakt bekend tot die volgende ALV te willen aanblijven als voorzitter. Dit omdat het 

voorzitterschap voor de club niet langer te combineren valt met zijn baan. 

 

De overige bestuursleden stellen zich her noembaar.  

 

Voor de functie van coördinator schoonmaakcommissie hebben zich nog geen kandidaten gemeld. 

 

Hans de Bos stelt Hans van Bavel als onze nieuwe vrijwilliger voor de bar voor. Hans wordt welkom 

geheten. Hans geeft tevens aan dat de bezetting van de bar krap is. Tijdens de vergadering bieden   

Georgette Endhoven en Henny Westland zich spontaan als vrijwilliger aan. 

 

15. Doelstellingen bestuur tot en met maart 2022 
1. Pinbetalingen, we gaan door met het bevorderen van pinbetalingen, uiteindelijke doel geen cash betalingen 
in de kantine 
2.       Opleiden trainers (loopgroepen) en aanbieden clinics jeugdtrainingen 
3.       Hervatten aanbod crosscompetitie, clubkampioenschap jeugd en start nieuwe seizoen Twiskemolenlopen 
2021  
4.       Continuïteit vereniging, in aankomende “post Corona” periode werken aan eerste uitbreiding ledenaantal 
met de focus op de 350. Aandacht voor service en kwaliteit van ons aanbod. 
5.       Vrijwilligersbeleid definitief vaststellen, invulling van alle vrijgevallen vacatures binnen de verschillende 
commissies, met name de schoonmaak- en kantinecommissie.  
6.       Samenwerking andere verenigingen sportpark bevorderen, aansluiten op maatschappelijke behoefte 
meer gedifferentieerd te kunnen sporten. Actieve deelname aan SAR sportakkoord.  
7.       Afronden groot onderhoud accommodatie en prognose onderhoud voor de lange termijn (10-15 jaar), 
inclusief opties vervanging kantine  
8.       Vaststellen van een strategisch meerjarig beleidsplan, in concept aan te bieden in de ALV maart 2022.  

 

 

Communicatie 
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Lianne Damen licht een voorstel toe op welke wijze de communicatie voor de verschillende 

loop- en jeugdgroepen het beste kan plaatsvinden. Namelijk door aparte app-groepen waarmee 

informatie over de trainingen kan worden gedeeld. Onderzocht wordt of een app groep kan 

worden ingericht voor alle leden. 

 

Menoes doet de suggestie om de jeugdleden via bijvoorbeeld andere social media (Facebook, 

Instagram) foto’s en informatie over de training te laten delen. Dit wordt afgeraden omdat het 

verspreiden van foto’s van informatie op niet gecontroleerde wijze tot onwenselijke situaties 

kan leiden 

 

 

Aankondiging wijziging statuten in 2022 

 

Pieter Bas licht toe dat per 1 juli 2021 De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is 

ingevoerd. Deze brengt een vergaande persoonlijke aansprakelijkheid voor bestuurders van 

(sport)verenigingen met zich mee. Als een bestuurder zijn boekje te buiten gaat (juridisch: 'zijn 

bestuurstaak verzuimt' of 'onbehoorlijk bestuurt') kan de bestuurder persoonlijk worden 

aangesproken. Zo kan een bestuurder aansprakelijk zijn als hij namens de vereniging contracten 

sluit waarvan hij wist of behoorde te weten dat de vereniging deze niet zou kunnen nakomen. 

Denk hierbij aan een vereniging die in zwaar weer verkeert, waarvan de bestuurder tegen beter 

weten in contracten met leveranciers aangaat of leningen afsluit. Als een vereniging vervolgens 

inderdaad niet thuis (kan) geven, kan de bestuurder in persoon aansprakelijk worden gesteld.  

 

Om deze reden moet worden onderzocht of de statuten moeten worden aangepast. Dit zal via 

een notaris moeten gebeuren.  In maart 2022 komt het bestuur in de ALV hierop terug. 

 

16. Meerjarenbeleidsplan en jeugdbeleidsplan. 

 

Piet Kelder kondigt een update van het meerjarenbeleidsplan in maart 2022 aan wat voor de 

ALV in maart 2022 geagendeerd zal worden 

17.  

18. Rondvraag  

19. De vraag wordt gesteld of de mogelijkheid bestaat zonnepanelen op het clubhuis te installeren, c.q. op 

verduurzaming over te gaan.  De onderhoudscommissie zal kijken wat de mogelijkheden hieromtrent 

zijn en welke besparing hierop mogelijk is. 

 

20. Sluiting 

Piet sluit de vergadering om 22.40 uur en dankt alle aanwezigen. 

 

21.  
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Jaarverslag ledenadministratie 
Een bijdrage van Nico Hemelaar 

 
Januari 2022. 
 
De ledenadministratie en de financiële administratie worden online bijgehouden mbv All United. De 
ledenadministratie is gekoppeld met de ledenadministratie van de Atletiek Unie en deze is dus altijd 
up-to-date. 
 
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.  
 
Overzicht 
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 2021 

 
pupillen 34 42 45 53 62 60  

junioren 

CD 
29 31 33 33 39 33  

junioren 

AB 
14 16 14 14 16 13  

senioren 9 5 8 11 16 15  

master 61 63 57 54 47 47  

recreanten 140 116 125 125 109 112  

wandelaar

s 
3 32 35 32 27 26  

overig 2 3 4 4 1 1  

totaal 292 308 321 326 317 307  

 
 
Zoals het overzicht laat zien loopt het ledenaantal iets terug hetgeen, gelet op de coronacrisis, mij 
persoonlijk niet tegenvalt. De 11 nieuwe leden naar aanleiding van de starterscursus zijn in dit bestand 
nog niet opgenomen.  
 
Opgemerkt wordt dat er in het afgelopen jaar 49 opzeggingen waren.  
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Jaarverslag Twiskemolenloop 2021 

Een bijdrage van Nico Hemelaar 

 

 

Door de corona perikelen zijn er in 2021 geen Twiskemolenlopen georganiseerd.  

Wel is de commissie op 3 november 2021 bij elkaar geweest en hebben we verkend 
wat eventueel de mogelijkheden waren om in februari 2022 weer een TML te 
organiseren. Eenieder was nog steeds gemotiveerd maar helaas hebben we al snel 

moeten besluiten om ook de TML van februari en maart 2022 af te gelasten.  
Wel zijn er enkele actiepunten vastgelegd waaronder het opruimen van de TML-
loods. Dit zal dan moeten gebeuren in overleg met de organisatie van de cross. 

Mogelijk is dit te doen op een vrijwilligers onderhoud dag of anders in overleg op 
een ander moment. Maar wel graag voor de geplande TML van 2 oktober 2022 
 

Nico Hemelaar 
Coördinator Twiskemolenloop 
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Jaarverslag Kantinecommissie 2021 

Een bijdrage van Hans de Bos 

 
Het verslag jaar 2021 heeft zich geheel afgespeeld tijdens de Coronacrisis. Voor de horeca een 
dramatische jaar en voor onze kantine een fikse tegenvaller. Door de vanuit de overheid 
voorgeschreven maatregelen hebben wij de kantine dit jaar slechts beperkt kunnen openstellen voor 
de leden. Evenementen, waaruit de kantine een groot deel van zijn inkomsten haalt, hebben er dus 
niet plaatsgevonden. Wel hebben wij meegewerkt aan twee club activiteiten, net tussen twee 
sluitingsperiodes. Het 70 plus 1-jarige jubileum waarvoor een goed bezochte BBQ georganiseerd 
was en de uitgestelde algemene leden vergadering in september. 
 
Op deze ALV hebben Georgette Endhoven en Henny Westland zich aangemeld om de kantine 
bezetting van het team op zondag te komen versterken. 
Ook hebben de aanwezige leden op deze avond kennis kunnen maken met Kees van Bavel. Hoewel 
hij geen lid is van de vereniging heeft hij zich spontaan aangemeld als bardienstmedewerker. Voor 
degenen die regelmatig de kantine bezoeken is hij al een bekend gezicht geworden achter de bar.  
  
Dit jaar is ook de BSO de Tinteltuin in onze kantine neergestreken. De eerste maanden was het even 
aftasten waarmee wij als kantinecommissie rekening moesten houden. Maar na deze 
gewenningsperiode gaat de samenwerking goed. 
 
Ondanks dat het kantine team versterkt is, zijn wij nog wel op zoek naar leden die ons willen komen 
helpen. Indien u belangstelling heeft, meldt u zich dan aan bij een van de kantine medewerkers. Als 
u mensen weet van buiten de vereniging die dit ook leuk vinden om te doen, laten zij dan contact 
opnemen met Hans de Bos of met een van de bestuursleden. 
 
Wij hopen dat wij in 2022 weer gewoon open mogen en dat de evenementen weer door kunnen 
gaan. 
 
Namens de kantinecommissie, bestaande uit Jannemiek, Gerard Nugter en Hans de Bos. 
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Jaarverslag Oud Papier Commissie 2021 

Een bijdrage van René Schaap 

 

Jaarverslag inzameling oud papier 2021  
Ondanks dat we in 2021 nog volop in de coronaperiode zaten, heeft de oud papier inzameling het 
hele jaar op reguliere wijze plaatsgevonden. De coördinatie was het hele jaar in handen van 
Georges Kerssies en René Schaap. Aan het begin van het jaar is er in heel Landsmeer weer huis 
aan huis geflyerd door een recordaantal van 52 (!) AC Waterland leden. Lianne Damen heeft er 
voor gezorgd dat de inzameldata op de AC Waterland website stonden en Selma Dag heeft 

gedurende het hele jaar berichten op Facebook geplaatst over de inzamelmomenten. 
De planning van de 31 vrijwilligers is rond de jaarwisseling gemaakt op basis van de 
beschikbaarheid die alle vrijwilligers zelf aangegeven hadden op de oud papier website. 
Vervolgens is de planning voor het hele jaar gecommuniceerd naar de vrijwilligers. Het aantal 
vrijwilligers was aan het begin van het jaar eigenlijk iets te laag om de planning helemaal rond te 
krijgen. In de loop van het jaar hebben we versterking gekregen van 3 vrijwilligers waardoor de 
planning weer sluitend is gekregen. Aan het eind van het jaar zijn er echter ook weer twee 

vrijwilligers gestopt.  
De inzameling heeft het hele jaar op de reguliere momenten plaatsgevonden. Op de 3e zaterdagen 
van de maand ten oosten van het lint (het oude dorp en de Havezathe) en op de 4e zaterdagen 
van de maand ten westen van het lint (Het Lint, Luijendijk en omgeving Sportlaan). 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 om het papier uit de kleine straatjes naar de route van de vrachtwagen te 
verplaatsen) en in de middag 2 vrijwilligers. Op de 4e zaterdag van de maand in de ochtend levert 
AC Waterland 2 vrijwilligers. De chauffeur van de perswagen wordt geleverd door de firma 
Remondis. 
Er is in 2021 in totaal 187.340 kg oud papier opgehaald. Dit is een forse stijging ten opzichte van 
de voorgaande jaren. In 2020 was er al een stijging te zien ten opzichte van de jaren ervoor, maar 
2021 laat wel echt een trendbreuk zien. De laatste jaren werd er elk jaar een paar duizend kilo 
minder papier opgehaald, een daling van 2-5% per jaar. Nu is er twee jaar op rij ruim 10.000 kilo 
papier meer opgehaald dan het jaar ervoor.  

 
Figuur 1: Opgehaalde gewichten oud papier per jaar 

 
Opvallend in 2021 was de inzameling in Augustus ten westen van het lint (Luijendijk inclusief het 
lint zelf). Waar we normaal gesproken tussen de 5000 en 7.000 kilo papier ophalen was deze keer 
na 8.500 kilo papier de vrachtwagen vol en moet er in allerijl een tweede vrachtwagen worden 
geregeld. Op deze route is net niet de 10.000 kilo gehaald. Ook op de laatste inzameldag van het 
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jaar (op maandag i.v.m. Kerst op zaterdag de 25e) stond er op deze route ruim meer dan 7.000 
kilo en was het flink aanpoten voor de vrijwilligers. 
We zien dat er regelmatig veel meer papier wordt aangeboden wordt dan gemiddeld. In sommige 
gevallen leidt dit tot onacceptabel lange routes en inzet van vrijwilligers. Omdat deze pieken 
onvoorspelbaar zijn en elk jaar in andere maanden plaatsvinden (behalve de maand na de 
zomerstop waarvan we weten dat deze meer werk oplevert) is het lastig om op deze momenten 
extra vrijwilligers te plannen. Om deze reden zijn we in gesprek met de gemeente en Remondis 
om over te gaan naar vier routes in plaats van drie. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat we met iets 
meer vrijwilligers een acceptabeler inzet van de vrijwilligers bewerkstelligen. We verwachten hier 
medio 2022 een besluit over te kunnen nemen. 

AC Waterland heeft een contract met de Gemeente Landsmeer waarbij AC Waterland een vast 
bedrag per kilogram opgehaald papier vergoed krijgt en daarnaast een bonus voor iedere kilogram 
die meer wordt opgehaald dan in het ijk-jaar 2000 (166.520 kg). De vergoeding per kilogram en 
de bonus worden jaarlijks geïndexeerd.  

Voor 2021 komt dit, inclusief indexering, neer op: 

187.340 kg x € 0,0484 = € 9067,26 
187.340-166.520= 20.820 kg x € 0,0063 = € 131,17 
 
Totaal € 9067,72 + €131,17 = € 9198,43  
 
René Schaap 
Coördinator Oud Papier AC Waterland 
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Jaarverslag jeugd- en atletiekzaken 2021 

Een bijdrage van Mark Essenburg 

 
Resultaten baanatletiek 
Op 3 juli 2021 en 4 september 2021 zijn er competitiewedstrijden voor pupillen georganiseerd door de 
atletiekunie. Helaas was hier bij AC Waterland geen animo voor en hebben er geen jeugdleden meegedaan. 
 
Op vrijdag 27 augustus 2021 een grote groep ACW-ers meegedaan (junioren- en seniorenleden) aan een 
door ATOS georganiseerde avondwedstrijd. 
 
Clubkampioenschappen 2021 
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 25 september 2021 de traditionele ouder/kind wedstrijd wel 
kunnen laten doorgaan. Op de dag dat ACW het 70-jarig bestaan vierde, kon een sportief 
evenement natuurlijk niet uitblijven. Aan de ouder/kind wedstrijd deden maar liefst 50 deelnemers 
mee: pupillen begeleid door steeds een van de ouders. 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. ’s Avonds was een groep junioren aanwezig bij de jubileum BBQ, het was een 
erg gezellige en geslaagde dag! 
 
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 
 
In de maandag december hebben wij viermaal een training kunnen geven op zaterdag, aangezien het niet 
was toegestaan om na 17:00 uur training te geven. Gelukkig waren onze jeugdtrainers bereid om dit op 
zaterdag te organiseren. 
 
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. Het cross pad naast de baan is 
door onze jeugdtrainers en leden weer helemaal opgeknapt! Ook veel dank daarvoor! 
 
Er zijn eind 2021 tien nieuwe discussen en 15 nieuwe speren aangeschaft. 
 
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 Coronapandemie 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! 

 

 

 

 

 

 
Jaarverslag onderhoudsploeg 2021 
Een bijdrage van Henk Mulder 
 

In 2021 heeft de klussenploeg bestaan uit Wim Dobber, Rik van de Laan, Gonny Spits, Constant 
Gras en Henk Mulder. Aty Zijlstra en Anne van Staay hebben in verband met 
gezondheidsproblemen hun deelname in de klussenploeg moeten beëindigen. Aty Zijlstra is van 
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plan de klussenploeg weer te komen versterken, maar is hier tot nu toe niet in de gelegenheid. 
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 elektriciteittoevoer 
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 helemaal 
gereed zou zijn, maar door het natte voorjaar kon pas in juni met de werkzaamheden worden 
gestart en moest op 15 september nog weer extra bemesting worden aangebracht. Ook de 
afzetbalken voor de verspringbanen moeten nog worden aangebracht. Verder is de gemeente 
gestopt met de jaarlijkse schouwwerkzaamheden aan de sloot, zodat we deze ook zelf moeten 
uitvoeren. 
 
Het plafond in de kantine is voorzien van nieuwe kitvoegen en er is de nodige tijd besteed aan het 
in goede staat houden van het straatwerk. Bovendien vergen de jaarlijkse snoeiwerkzaamheden 
en het onderhoud van de randen van de baan de nodige tijd. 

 

 

 

 

 
Jaarverslag Vrijwilligersbeleid 2021 
Een bijdrage van Henk Mulder 
 
In 2021 is het vrijwilligersbeleid enigszins ondergesneeuwd geraakt, ten eerste uiteraard door Corona en 
ten tweede doordat de werkzaamheden aan het veld erg veel tijd hebben opgeslokt. 
Zoals besproken in de vorige ALV is het eerste speerpunt om tot een goede uitvoering van het 
vrijwilligersbeleid te komen een goede automatisering. Het handmatig plannen en nabellen van alle 
vrijwilligers is zeer tijdrovend en bovendien onnauwkeurig. De evaluatie van René Schaap die bij de vorige 
ALV is gepresenteerd heeft dit aangetoond. 
Er is de tijd tijd gestoken in het vinden van een goed pakket. Alhoewel er meerdere pakketten op de markt 
zijn, is er nog geen goede kandidaat gevonden. 
Het ideale pakket heeft een koppeling met de ledenadministratie, is eenvoudig in gebruik, heeft een 
mobiele app, kan leden zelf laten plannen en is niet al te duur. 
Er zij meerdere pakketten onderzocht, maar allemaal hebben ze voor- en nadelen. Geen enkele voldoet 
voor 100%. 
Er is geïnformeerd bij de buren van Heb Durf waar het inplannen van vrijwilligers voor de bardienst zeer 
goed is geregeld met behulp van een website, app en mail systeem. 
Helaas bleek dit een KNLTB eigen systeem te zijn en niet beschikbaar voor andere sporten. 
Het huidige pakket dat gebruikt wordt voor de ledenadministratie ‘All-united’ claimt binnenkort met een 
vrijwilligersmodule te komen, maar zover bekend is dit er nog niet. Het pakket is trouwens zeer 
gebruiksonvriendelijk, alhoewel binnenkort een verbeterde versie verschijnt. Zodra dat uit is wordt het 
pakket opnieuw onderzocht. 
De KNAU wil een eigen pakket uitbrengen dat gebruikt kan worden voor allerlei taken en dat bovendien 
gratis zou zijn. Er is een test-account aangevraagd en hiermee zijn testen uitgevoerd. Al snel bleek dat 
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ondanks de optimistische propaganda van de KNAU het pakket verre van foutenvrij was. Het pakket bleek 
in feite onbruikbaar en daar is tot op heden niet veel verandering in gekomen. De vertegenwoordiger van 
de KNAU heeft ons beloofd om ons op de hoogte te houden van verbeteringen. 
Naast deze 3 pakketten zijn nog een 4-tal andere pakketten onderzocht maar de ideale kandidaat is nog 
niet gevonden. De komende tijd zal in het teken staan van het zoeken en implementeren van een goed 
pakket. 
 

 
 

 


