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Atletiek Club 
Waterland 
Jaarverslag 2022 
 
Voorwoord  
Door Pieter Bas Opheij, secretaris 
 
Beste leden, 
 
Voor u ligt het algemeen jaarverslag over het jaar 2022.  
 
In 2022 zijn na het Corona-tijdperk gelukkig weer alle activiteiten succesvol en als vanouds 
opgestart. Naast verzorging van de reguliere trainingen zijn de starterstraining, Road to Rotterdam 
en de Twiskemolenlopen weer volop gestart. Dit met mooie aantallen deelnemers.  Ook is op 20 
november 2022 weer de cross op de Zanddijk gehouden met meer dan 1.000 aanmeldingen.   
 
Op 9 september 2022 is onder regie van de klusploeg een klusdag gehouden waarbij weer veel 
werk is verzet om de baan en het terrein er weer top uit te laten zien.  
 
Helaas is ons ook in 2022 weer een oud-lid ontvallen.  Op 9 oktober, op haar verjaardag, is Hennie 
Tump-Stellinga overleden. Hennie was jarenlang barvrouw in onze oude kantine. 
 
Ook het jaar 2023 zijn wij voortvarend gestart. Hierbij zal onder meer de focus komen te liggen op 
vervanging van de baanverlichtingen en de voorbereiding op het jubileumjaar 
 
Kortom, we maken er weer een mooi sportief jaar van! 
 
Met sportieve groet, 
Pieter Bas Opheij 
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Verenigingsstructuur  
 
Bestuur  
In 2022 was het bestuur als volgt samengesteld:  

• Voorzitter Norbert Deelstra 

• Penningmeester Marina Griffioen-Hartog  

• Secretaris Pieter Bas Opheij  

• Algemeen bestuurslid Mark Essenburg  

• Algemeen bestuurslid Lianne Damen  
 

 
Commissies  
In 2022 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 
 
2022 begon met het langzaam loslaten van alle COVID-beperkingen. Na een wat aarzelende start leek 
het al snel alsof corona nooit had bestaan en werden alle activiteiten weer snel opgepakt. 
Als vereniging kunnen we met bijzonder veel trots terugkijken op een zeer actief seizoen. De jeugdcross 
in het Twiske heeft meer dan 1000 bezoekers getrokken en de Twiskemolenloop was als vanouds zeer 
populair met zelfs wachtlijsten als gevolg. Ook de organisatie rond de R2R (en inmiddels ook de 
trainingslopen zelf) hebben een goede doorstart gehad. Om deze activiteiten goed te kunnen blijven 
organiseren is er een tweedehands aanhangwagen aangeschaft. 
 
Het veld begint er zo langzamerhand beter uit te zien, er is een nieuwe verspringbak en als alles goed 
gaat zullen we in 2023 beschikken over nieuwe ledverlichting en zullen andere aandachtspunten rond 
de baan worden aangepakt. Tijdens de klusdag in september zijn er allerhande onderhoudszaken ter 
hand genomen. Voor de afvalinzameling is er door een beleidswijziging van de gemeente een 
samenwerking met IVV aangegaan. In het kader van het sportpark van de toekomst wordt er sowieso al 
met de andere sportclubs samen opgetrokken. In de kantine beschikken we sinds de zomer over Wifi 
en een beamer.  
 
Financieel staat de club er nog steeds redelijk goed voor. Inkomsten zijn er onder andere van de 
verschillende sportevenementen en de Tinteltuin. Het is echter ook wel duidelijk dat een eventueel nieuw 
clubhuis een financiële uitdaging gaat worden. Mark Essenburg zal in 2023 onderzoek gaan doen naar 
de haalbaarheid en de wenselijkheid van een nieuw clubhuis. De resultaten zullen tijdens de ALV van 
2024 besproken worden. 
 
Het afgelopen jaar is het ledental onder de 300 gedaald. Dit zal in 2023 zeker een aandachtspunt worden 
voor het bestuur. Het is op dit moment niet duidelijk of deze daling incidenteel is als gevolg van 
verminderde activiteiten vanwege COVID en het daarmee samenhangend gebrek aan nieuwe aanwas, 
of dat het hier om een structurele trend gaat. De daling weerhoudt ons er trouwens niet van om ons voor 
te bereiden op het jubileumjaar 2025. Piet Kelder neemt hierin het voortouw. 
 
Het vrijwilligerswerk gaat na de moeizame coronajaren ook weer een stuk beter, maar er blijven 
aandachtspunten, vooral rondom schoonmaak. In 2023 zullen we als bestuur ook hier aandacht aan 
gaan besteden en dan vooral aan de vraag of ook hier sprake is van een trend en zo ja, hoe we hiermee 
om moeten gaan. Met trend bedoelen we dat er wellicht een maatschappelijk tendens is waarbij 
vrijwilligerstaken voor verenigingen in het algemeen onder druk staan. Als dat zo is, dan zullen we 
wellicht een ander soort vrijwilligersbeleid moeten gaan formuleren. 
 
Kortom, we hebben een jaar achter de rug waarop we met zijn allen trots kunnen zijn, maar de komende 
jaren zal er aan diverse uitdagingen aandacht besteed moeten worden 
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Jaarverslag ledenadministratie 2022 
Een bijdrage van Nico Hemelaar 

 
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.  
Omdat All United een bewerkelijk programma is, wordt er dit jaar gekeken of VOLTA, het systeem dat 
de Atletiek Unie gratis aanbiedt, iets is voor ACW. Omdat ook onze vrijwilligersmodule nu in All United 
zit is het belangrijk dat een ander systeem dit ook heeft, zodat alles in een database zit.  
 
Overzicht 
Onderstaand treft u het overzicht van het ledenbestand per categorie per 1 januari van het 
daaropvolgende jaar. Dus 2022 zijn de aantallen leden per 1-1-2023. Hierdoor is het verloop te zien 
dat gedurende het onderhavige jaar heeft plaatsgevonden. Voor het vergelijk staan ook de aantallen 
van enkele jaren terug vermeld.  
 
 

Categorie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 
pupillen 34 42 45 53 62 60 36  

junioren AB 14 16 14 14 16 13 11  

junioren CD 29 31 33 33 39 33 38  

senioren 9 5 8 11 16 15 19  

master 61 63 57 54 47 47 26  

recreanten 140 116 125 125 109 112 125  

wandelaars 3 32 35 32 27 26 22  

overig 2 3 4 4 1 1 1  

totaal 292 308 321 326 317 307 278  

 
Zoals het overzicht laat zien is het ledenaantal met bijna 10% teruggelopen.  
Waren er in 2021, tijdens de coronacrisis, nog 49 opzeggingen, dit jaar waren dat er 78. 
Van de 78 opzeggingen waren er 58 van jeugdleden.  
Er kwamen 48 nieuwe leden bij waarvan 31 jeugdleden. Opvallend is dat er dit jaar ook enkele leden 
waren die al binnen het jaar weer hun lidmaatschap opzegden.   
 
De ledenadministratie heeft alle masters aangeschreven met de vraag of ze nog wel gebruik maakten 
van hun wedstrijdlicentie. Het verschil aan bondsgeld tussen wedstrijd lid en recreant is dit jaar €25,50.  
Zeventien wedstrijd atleten hebben laten weten graag over te gaan naar recreant. Dit verklaart de 
verschuiving in aantallen bij masters en recreanten. 
 

 

 



Pagina 6 

 

Jaarverslag Twiskemolenloop 2022 
Een bijdrage van Nico Hemelaar 

 
Gelukkig konden we in oktober weer de Twiskemolenloop organiseren. In de tussentijd hebben we 
wat wijzigingen doorgevoerd. 
 
Wijzigingen t.o.v. voor Corona. 
• Verhoging inschrijfgeld; 
• Geen na-inschrijving meer mogelijk; 
• Maximaal aandeelnemers 650 stuks; 
• Verlaging van de maximale jeugdleeftijd van 13 naar 12 jaar; 
• Aanschaf door ACW van eigen aanhangwagen;  
• Sticker machine met naam en afstand opdruk. 
 
Gevolg van de wijzigingen zijn: 
• Kortere voorbereidingstijd voor de inschrijfcommissie; 
• Minder vrijwilligers nodig omdat er geen na-inschrijving meer is; 
• Alle voorbereidingen worden op de zaterdagmiddag gedaan; 
• Minder zondagochtend stress; 
• Geen fouten meer door geautomatiseerd aanlevering.  
 
Aantal deelenemers 
Nu er geen na-inschrijving meer mogelijk is, was het spannend of we de hoge aantallen deelnemers 
van voor de pandemie weer gingen halen.  
• Oktober 496 deelnemers; 
• November 554 deelnemers; 
• December 650 deelnemers (VOL). 
Gelet op deze ontwikkeling denken we dat de TML qua bezetting weer op het oude niveau is. 
 
Personele wisselingen commissieleden 
Ellen heeft aangegeven voorlopig niet meer beschikbaar te zijn. We zijn op zoek naar een vervanger 
voor Ellen. We zoeken iemand die graag met anderen samenwerkt. Initiatieven neemt, nauwkeurig is 
en bereid is om op de zaterdag en de zondag van de TML te komen helpen bij ACW. Je krijgt 
hiervoor vijf gezellige weekenden terug met enthousiaste vrijwilligers. Meld je aub aan. We hebben je 
nodig!! 
 
Lesley is na een periode van 6 jaar gestopt als pr-medewerker. Gelukkig hebben we Frank bereidt 
gevonden om haar taken over te nemen.  
 
Ellen en Lesley bedankt voor jullie jarenlange inzet. Frank welkom in de TML-commissie. 
 
Toekomst Twiskemolenloop 
Zoals eerder aangegeven hebben meerdere commissieleden toegezegd aan te zullen blijven tot 
september 2025. Dan is de 250ste Twiskemolenloop en bestaat AC Waterland 75 jaar.  
Er zijn plannen om dan weer de ‘run met fun” marathon te gaan organiseren waarna enkele 
commissieleden zullen stoppen.  
Indien er mensen zijn die het stokje dan van de commissieleden willen overnemen, wacht dan niet te 
lang met aanmelden. Nu kan je “on the job” leren door mee te lopen met de huidige commissieleden.   
Zou toch zonde zijn als de Twiskemolenloop, een begrip in de regio, na 50 jaar stopt?  
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Jaarverslag Kantinecommissie 2022 
Een bijdrage van Hans de Bos 

 
Dit jaarverslag 2022 begon met de corona lockdown. Geen nieuwjaarsreceptie en geen openstelling 
van de kantine na het hardlopen of wandelen. Gelukkig ging het lockdown slot er per 18 januari 
vanaf, waarna de weg naar de kantine langzamerhand weer werd gevonden door de hardlopers en 
wandelaars om na afloop gezamenlijk wat te drinken. 
 
De grote activiteiten, zoals de Twiskemolenloop, zijn in februari en maart niet gehouden. Van de vijf 
geplande Road tot Rotterdam trainingen in het voorjaar gingen er wel drie door. 
 
Nadat er twee jaar geen Sport en Feestweek gehouden is, was volleybalclub VCW op 20 juni weer 
van de partij in het kader van het evenement. Het terrein van ACW was overvol.  
Na alle wedstrijden moest het verloren lichaamsvocht weer aangevuld worden met de drankjes uit de 
kantine. 
 
De bardienst bezetting op de zondag is dit jaar goed verlopen. Door inzet van Georgette, Henny, 
Kees en Fup en Yvonne. 
Voor de kantine bezetting op dinsdag- en vrijdagochtend kunnen we altijd nog op de inzet van Gon 
Spits vertrouwen. 
 
In de maanden oktober, november en december was de Twiskemolenloop weer terug. En ook hier 
konden wij weer bouwen op een aantal vaste bardienst vrijwilligers: Agaat, Marjanne, Kees en 
aangevuld met Bas Mulder. 
 
Op 19 november werd een groot deel van de keuken inventaris verhuisd naar de Zanddijk in het 
Twiske. Daar werd een zeer professionele veldkeuken neergezet, om de ongeveer 1800 deelnemers 
en begeleiders te voorzien van de nodige warme en koude dranken, soep en broodjes warme worst. 
Met militaire precisie en discipline werden de bezoekers geholpen door Peter Geraets, dochter 
Menoes en kleindochter Fee, Henny en Nico Rijpkema en ondergetekende.  
De andere, kou trotserende, vrijwilligers zagen dat het geen kleinigheid was om, in vier uur tijd, 1800 
personen te voorzien van al dat lekkers. 
 
Ondanks dat het kantine team redelijk op sterkte is, zijn wij nog wel op zoek naar leden die ons willen 
komen helpen. Indien u belangstelling heeft, meldt u zich dan aan. Ook als u mensen weet van 
buiten de vereniging die het leuk vinden om te doen, vragen wij om contact op te nemen met Hans 
de Bos of met een van de bestuursleden. 
 
Daarnaast ben ik naarstig op zoek naar een “rechterhand” die mij kan helpen met de planning en de 
inkoop. Door het wegvallen (verhuizing) van Gerard Nugter is deze functie  
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Jaarverslag Oud Papier Commissie 2022 
Een bijdrage van René Schaap 

 

De coördinatie van de inzameling van het oud papier was het hele jaar in handen van Georges 

Kerssies en René Schaap. Lianne Damen heeft ervoor 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. 

Omdat de gemeente de afvalinzameling halverwege 2022 zou gaan aanbesteden en er dus een 
kans was dat er halverwege het jaar overgeschakeld moest worden naar een nieuwe 

inzamelingspartij en wellicht nieuwe werkwijze, moet de planning In twee delen worden gedaan. 
Aan het begin van het jaar is de planning voor de eerste helft van het jaar gemaakt en is er in 

heel Landsmeer weer huis aan huis geflyerd door een groot aantal AC Waterland leden. 

Halverwege het jaar bleek dat Remondis de inzameling zou blijven doen en de werkwijze gelijk. 
Vervolgens is de planning voor het tweede deel van het jaar gemaakt en is er wederom in het hele 

drop geflyerd door een groot aantal leden. 

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 2022 in totaal 166.480kg oud papier opgehaald. Dit is minder dan vorig jaar, maar ligt wel 

in de lijn van afgelopen jaren. 

 

 

Figuur 1: Opgehaalde gewichten oud papier per jaar 

 

  

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, maar vooral door de invoering van papiercontainers 



Pagina 9 

 

aan het eind van het jaar, zijn we overgegaan naar vier routes in plaats van drie. Hierdoor zijn er 
wel iets meer vrijwilligers nodig, maar is wel een acceptabeler inzet van de vrijwilligers. 

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 ijkjaar 2000 (166.520 kg). De vergoeding per kilogram en de 

bonus worden jaarlijks geïndexeerd.  

Voor 2022 komt dit, nog zonder indexering, neer op: 

166.480 kg x € 0,0484 = € 8057,63 
 

 

 

Jaarverslag jeugd- en atletiekzaken 2022 
Een bijdrage van Mark Essenburg 

 
Het jaar 2022 stond nog deels in het teken van de Coronapandemie. Een groot compliment naar 
onze jeugdtrainers dat er al die tijd met veel enthousiasme training is gegeven aan onze 
jeugdleden. Op 20 januari zaten bijna alle jeugdtrainers in quarantaine, dat is de enige keer dat wij 
een training moesten annuleren. 
 
Omdat wij in de eerste helft van 2022 een bijzonder grote groep pupillen hadden, hebben wij 
besloten de groepen opnieuw in te delen. De B-pupillen zijn daardoor per 1 april verplaatst naar 
18:00 uur tot 19:00 uur. Hierdoor werden de groepen meer evenredig verdeeld waardoor onze 
jeugdtrainers de juiste aandacht aan de pupillen konden blijven geven. 
 
Op 15 juli 2022 heeft onze jeugdcommissie een Zomer-Pupillenavond georganiseerd. Dit was een 
groot succes. Dezelfde avond hebben de junioren gekampeerd op het grasveld van de baan. Ook 
dit was weer een groot succes, niet in de minste plaats door het grote springkussen/stormbaan die 
op de baan was neergezet. 
 
Ook in de wintermaanden van 2022 hebben wij weer indoortraining aangeboden aan onze 
junioren. Wij huren elke tweede dinsdag van de maanden november tot en met maart de indoorhal 
van Lycurgus af om daar te gaan trainen. Onze junioren zijn altijd erg enthousiast over deze 
trainingen. Wel is het altijd een heel geregel om voldoende auto’s te organiseren voor het vervoer 
van de junioren. Vaak zijn het dezelfde ouders die dit willen doen. 
 
Op 16 oktober was de marathon van Amsterdam. AC Waterland levert altijd een hoop vrijwilligers, 
waarvoor wij een kleine financiële bijdrage krijgen. Leuk om te zien dat veel junioren zich hiervoor 
hebben opgegeven om te helpen! 
  
Resultaten baanatletiek 
Op 18 juni 2023 deden maar liefst 18 pupillen mee aan de regionale pupillenwedstrijd bij NEA 
Volharding in Purmerend. Leuk om te zien dat er weer veel van onze jeugdleden aanwezig waren.  
Op 2 juli deden 10 pupillen mee met de regionale pupillenwedstrijd bij AV Edam. 
Verbeterpunt hierin is dat onze leden geen clubkleding hebben. Daar hopen wij in 2023 
verandering in te brengen.  
 
Cross 
Op 19 november 2022 heeft AC Waterland opnieuw een regionale crosswedstrijd in het kader van 
de Crosscompetitie regio 1 t/m 5 georganiseerd. Wij proberen dit eenmaal in de 3 a 4 jaar te 
organiseren, hoewel de Atletiekunie het liefst elk jaar een beroep op ons doet. Men is altijd 
bijzonder blij met het schitterende parcours op “onze” Zanddijk, maar ook altijd zeer tevreden over 
de uitstekende organisatie, hetgeen een groot compliment is voor de “cross-commissie” onder 
leiding van Nicander Kemper. We hebben meer dat 1.000 inschrijvingen gehad, waarvan er bijna 
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900 uiteindelijk zijn gestart. De Lokale Omroep Landsmeer heeft hiervan een mooi verslag 
gemaakt en uitgezonden op LOL TV. Over exposure niets te klagen dus.  
 
Vanwege het grote succes zijn wij gevraagd de finale te organiseren voor het seizoen 2023-2024. 
Dit is inmiddels door ons toegezegd, waardoor wij onze vereniging, vrijwilligers en jeugdafdeling 
opnieuw mooi op de kaart kunnen zetten! 
 
Jeugdsportpas 
Op de website www.noordhollandactief.nl, een initiatief van Team Sportservice, hebben wij een 
profiel waarop kinderen zich voor een klein bedrag kunnen opgeven om een maand mee te 
trainen. Hierop is altijd een respons van ongeveer 6 tot 10 kinderen, waarvan sommige kinderen 
het zo leuk vinden dat zij na afloop van deze proefperiode besluiten om lid te worden. 
 
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 
 
‘* de reguliere training is tot 20:00 uur. De specialisatie training is tot 21:00 uur. Hiervoor geven 
junioren zich vooraf apart voor op. 
 
In de wintermaanden november tot en met maart trainen de junioren elke tweede dinsdag van de 
maand in de indoorhal van Lycurgus in Assendelft 
 
Trainers 
Gelukkig hebben wij weer een paar enthousiaste junioren bereid gevonden om opgeleid te worden 
tot jeugd atletiektrainer. Zij zijn met veel plezier assistent-trainer en hopen in 2023 zelfstandig 
trainingen te kunnen leiden. Rianne Klooster wil de cursus Basis Atletiektrainer 3 gaan volgen. 
 
Accommodatie 
De verspringbakken zijn eindelijk klaar. We hebben voor beide bakken een nieuwe afzetbalk 
gekocht en de aanloopmat ligt nu gelukkig fatsoenlijk doordat wij de aanloop met 5 cm verbreed 
hebben en de mat nu precies past. 
 
In 2022 zijn 12 nieuwe hordes aangeschaft. 
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Jaarverslag penningmeester 2022 
Een bijdrage van Marina Griffioen 

 
We sluiten het jaar 2022 met een positief resultaat van € 6.947,60. Dit komt met name door de 
opbrengst uit de verhuur van het terrein en de opbrengst van de TML. 
 
2022 is het jaar geweest, waarin we langzaamaan weer dingen gingen doen. In oktober konden er 
weer Twiskemolenlopen georganiseerd worden en hierbij was de opkomst heel hoog. De 
voorinschrijvingen lopen goed en het is enkel nog mogelijk om deel te nemen, als je via 
voorinschrijving hebt aangemeld en betaald. Dit was het streven en dat is gelukt. 
 
Verder zijn ook de contante betalingen in de kantine vrijwel helemaal weg, de meeste mensen 
pinnen en dit is erg fijn. Dit maakt de kasboekhouding een stukje makkelijker. 
 
In 2022 zijn de kosten hier en daar hoger, dit mede doordat evenementen weer worden gehouden 
en hier ook kosten voor worden gemaakt. Een uitschieter is uiteraard de elektra, door de 
prijsstijgingen, is deze behoorlijk hoger en zal voor 2023 nog hoger zijn (is de verwachting). 
In 2021 is het groot onderhoud van het terrein gedaan. Dit is toen volledig van de voorziening 
afgehaald. Hiervoor was ruim voldoende voorziening aanwezig. In 2022 hebben we hier alsnog 
een subsidie voor weten aan te vragen en deze ook toegekend gekregen. Deze subsidie is weer 
toegevoegd aan de voorziening. 
Voor 2022 hebben we de dotaties gedaan, op basis van de verwachte uitgaven over enkele jaren.  
 
Gelukkig hebben we ook in 2022 de opbrengsten van de verhuur aan de Tinteltuin (€ 10.500 per 
jaar) gehad. Doordat er ook weer opbrengsten zijn uit evenementen en uiteraard wat kosten, zie je 
dat het resultaat weer stijgt. Denk hierbij aan de TML, de cross, de diverse 
looptrainingen/cursussen en de kantineopbrengsten. 
Mede door deze opbrengsten, kunnen we 2022 met een positief resultaat afsluiten.  
 
Verder kunnen wij nog steeds spreken over een gezonde financiële situatie bij AC Waterland.  
Wij hebben een goed eigen vermogen dat grotendeels bestaat uit liquide middelen. Dit zullen we 
in de toekomst ook nog hard nodig gaan hebben, gezien de stijgende prijzen en de toekomstvisie 
die we hebben voor het gebouw. 
 
Wederom kan ik zeggen dat wij hier weer trots op kunnen zijn. 

 

 

 

Jaarverslag onderhoudsploeg 2022 
Een bijdrage van Henk Mulder 

 

In 2022 heeft de klussenploeg bestaan uit Wim Dobber, Rik van de Laan, Gonny Spits en Henk 
Mulder.  De gezondheid van Aty Zijlstra is niet dat zij weer kan aansluiten. Constant Gras heeft de 
klussenploeg in verband met zijn gezondheid moeten verlaten. Aan het eind van het jaar is Nico 
Hemelaar de ploeg komen versterken  
De voornaamste klussen hebben in 2022 bestaan uit het normale onderhoud aan en de kantine. 
Bovendien is vooral in het eerste deel van het jaar heel veel tijd besteed aan het optimaliseren van 
de beregeningsinstallatie. 
De glasvezelkabel is doorgetrokken van de herenkleedkamer, de plaats waar de kabel door KPN is 
binnengebracht, naar de kantine en er is gezorgd voor een goede WIFI verbinding. 
Verder is de gemeente gestopt met de jaarlijkse schouwwerkzaamheden aan de sloot, zodat we 
deze ook zelf moeten uitvoeren. 
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In de kantine is een projectiescherm aangebracht en het geheel is voorzien van nieuwe 
bedieningsapparatuur en nodige leidingen. 

Al met al dus weinig nieuws, maar veel onderhoud aan het bestaande. 

 

 

Jaarverslag vrijwilligers 2022 
Een bijdrage van René Schaap 

 

 
Het initiatief dat in 2020 is gestart om beter inzicht te krijgen in alle vrijwilligersactiviteiten binnen 
AC Waterland, heeft in 2021 i.v.m. Corona, stilgelegen, maar heeft in 2022 verder vorm gekregen. 
Het doel van de vrijwilligersactiviteiten is om, samen met alle commissie-coördinatoren, helder te 
krijgen, en te houden, welke vrijwilligerstaken uitgevoerd worden door alle AC waterland leden en 
om leden die, om wat voor reden dat ook, (nog) geen vrijwilligerstaken uitvoeren te bewegen om 
dit wel te gaan doen. 
 
De volgende stappen zijn tot dusver gezet: 

- Per commissie is de behoefte aan vrijwilligers in kaart gebracht. Hierdoor is het nu 
duidelijk hoeveel vrijwilligers er nodig zijn om alle taken binnen de club uit te voeren. 

- Duidelijk is geworden dat het onmogelijk is om alle leden slechts 2x per jaar een 
vrijwilligerstaak uit te laten voeren. Op basis van alle taken die uitgevoerd moeten worden 
binnen de club is het noodzakelijk dat alle leden 3x per jaar een vrijwilligerstaak uit voeren. 

- Uit de ledenadministratie is een overzicht gemaakt met welk lid welke taak uitvoert en dit 
overzicht is aangelegd tegen de het opgesteld behoefte-overzicht. Hieruit bleek dat 
sommige commissies ruim in de vrijwilligers zaten en sommige te weinig vrijwilligers 
hadden. Ook bleek dat van een aantal leden niet duidelijk was welke vrijwilligerstaak zij 
uitvoerden. 

- Met de leden waarvan niet duidelijk was welke taak zij uitvoerden is contact opgenomen 
om dit helder te krijgen. Op basis hiervan is de ledenadministratie aangepast en zijn 
verschillende leden gestart met vrijwilligerstaken. 

- Een heel grote groep leden stond aangemeld als vrijwilliger jeugd. Tegelijk is er een groot 
tekort aan vrijwilligers voor de schoonmaak. Er is contact opgenomen met de vrijwilligers 
jeugd om te informeren of zijn bereid waren te helpen bij de schoonmaakactiviteiten. Een 
aantal mensen was bereid dit te doen, waardoor het allergrootste probleem bij de 
schoonmaak was opgelost. Het tekort aan vrijwilligers voor schoonmaak (inclusief het 
ontbreken van een schoonmaakcoördinator) blijft echter een probleem. 
 

Op dit moment is het zo dat nieuwe leden direct bij inschrijving aangeven welke vrijwilligerstaak zij 
gaan uitvoeren. Dit wordt vanuit de ledenadministratie direct aan de desbetreffende 
commissiecoördinator doorgegeven. Nagenoeg alle leden voeren nu een vrijwilligerstaak uit. 
 
Bovengenoemde acties hebben duidelijkheid gebracht en ervoor gezorgd dat nagenoeg iedereen 
binnen AC waterland een vrijwilligerstaak uitvoert. Het is echter niet zo dat nu alle problemen zijn 
opgelost.  
 
Vooral bij de schoonmaak is een flink tekort aan vrijwilligers en bij zowel de Twiskemolenloop als 
Oud Papier zijn alle activiteiten net haalbaar met het aantal beschikbare vrijwilligers. In 2023 zal de 
vrijwilligerscommissie zich hierop gaan focussen. 

 

 

 


