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Voorwoord  
 
Beste Waterwijkers, 
 
Niemand had aan het begin van het seizoen kunnen vermoeden dat we zo zouden eindigen. Het 
seizoen begon goed: de hele club verscheen op de grasmat in een nieuw tenue vanuit een nieuwe 
leverancier en met nieuwe sponsoren. De zaterdag 1 zou de mooie eindpositie in de competitie van 
het seizoen daarvoor zeker gaan overtreffen, het ledenaantal was in vergelijking met het seizoen 
ervoor weer toegenomen en de verbouwing zou toch zeker aan het einde van het seizoen zijn 
aanvang vinden. 
 
Helaas is het allemaal anders gelopen: half maart heeft de overheid moeten besluiten het sporten 
helemaal stil te leggen. Daarna zijn maatregelen versoepeld, uiteindelijk konden wij weer starten met 
trainen in mei en kon dat ook nog de hele maand juni. Hoewel we vol goede moed aan seizoen 20/21 
zijn begonnen, is de competitie op dit moment stilgelegd en is de toekomst onzeker. 
 
We zitten allemaal in een nare periode en dat het spelen en trainen op dit moment heel anders gaat 
(en voor sommigen zelfs helemaal is stilgelegd) is uitermate vervelend. Veel vervelender is deze 
crisis natuurlijk voor leden en vrijwilligers van onze vereniging die familie of vrienden verloren zijn, of 
die zelf ziek zijn geworden of nog zijn. Daarnaast zijn mensen hun baan verloren of is hun bedrijf 
direct of indirect getroffen door deze crisis.  
 
Het spelen op zaterdag of zondag en trainen door de week is een welkome afleiding. We doen als 
vereniging ook ons best om dit binnen de mogelijkheden zoveel mogelijk door te laten gaan. We 
hopen op begrip dat dit niet altijd lukt.  
 
We zijn blij te merken dat er een goede respons is gekomen op de oproep aan ouders om te helpen 
bij het organiseren van de trainingen en wedstrijden. Op de trainingsavonden en in het weekend staat 
er nu een wisselend groepje ouders klaar; we moeten het immers samen doen. 
 
Net als iedereen hopen ook wij op betere tijden, waarin wij samen met jullie gebruik kunnen maken 
van een prachtig verbouwde accommodatie en kunnen genieten van het kijken naar of het spelen van 
een mooi potje voetbal. 
 
Heel veel sterkte allemaal en blijf gezond! 
 
Namens het bestuur, 
Barbara Zwijsen (interim voorzitter) 
Almere, 15 november 2020, 
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Bestuursverslag 
 

1. Juridische structuur, doelstelling en bestuur 
 
Juridische structuur 
De vereniging is genaamd Almeerse Sport Club Waterwijk (A.S.C.W.), zij heeft haar zetel in de 
gemeente Almere, de vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid. De vereniging is ingeschreven in 
het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40061390. 

 
Doelstelling 
Artikel 3 van de statuten van de vereniging vermeldt dat de vereniging ten doel heeft het doen 
beoefenen en het bevorderen van de sport in het algemeen en de voetbalsport in het bijzonder, in al 
zijn verschijningsvormen. 
 
Bestuur 
De samenstelling van het bestuur; 
In het seizoen 2019-2020 bestond het bestuur uit de volgende leden:  

Rini Walburg; voorzitter 
Cobie Portengen: secretaris 
Barbara Zwijsen: penningmeester 
Rob Doornekamp: algemene zaken 
Sebastiaan Steur: technische commissie 
 

Rooster van aftreden: 
 

 
Lopende het seizoen 2020-2021 heeft John de Vries zich aangemeld als aspirant bestuurslid 
Algemene Zaken. 

 
*AV = algemene vergadering ** T = tussentijds 
 
1. Resultaat en eigen vermogen 
 
Het verslagjaar 2019-2020 is ondanks, maar deels ook door de COVID-19 crisis die in maart 2020 
begon, financieel gezien positiever uitgevallen dan verwacht. Het saldo van baten en lasten 
is uiteindelijk positief. Dit komt door lagere dan begrote kosten voor vrijwilligers (kantine, EHBO, 
scheidsrechters), wedstrijdkosten (KNVB) en accommodatiekosten (verlaagde huur vanuit de 
Gemeente).  
Daarnaast zijn de baten hoger dan begroot: er waren meer leden en dus meer contributie dan begroot 
en er zijn hogere dan begrote overige baten vanwege de steunmaatregel van de overheid en 
compensatie vanuit PEC Zwolle voor de transfer van een selectiespeler. 
Met deze hogere baten worden de door de COVID19 crisis veroorzaakte daling in de kantine baten 
vrijwel gecompenseerd. 
 
Het eigen vermogen van de vereniging blijft daarmee positief, wat van belang is voor de op handen 
zijnde verbouwing van de kantine (zie ook ‘Ontwikkelingen in 2019/2020, Accommodatie). 
 
Vanwege de impact die Covid-19 ook dit seizoen naar verwachting weer op onze vereniging heeft 
stelt het bestuur voor om in ieder geval de baten vanuit de steunmaatregelen overheid, KNVB en 
Gemeente Almere te reserveren voor een eventueel benodigde contributie-compensatie voor seizoen 
2020-2021. 
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Functie Naam lid Benoemd in AV* Termijn Aftredend in AV 
Voorzitter Rini Walburg 21-10-2019 3 jaar 2022 
Secretaris Cobie Portengen 05-11-2018 3 jaar 2021 
Penningmeester Barbara Zwijsen 06-11-2017 3 jaar 2020 
Algemene zaken Rob Doornekamp 05-11-2018 3 jaar 2021 
Voetbaltechnische zaken Sebastiaan Steur 05-11-2018 3 jaar 2021 
     



Voor uitgebreide informatie over het financiële reilen en zeilen van de vereniging verwijzen wij naar 
het Financieel Verslag 2019-2020. 
 

2. Ontwikkelingen in 2019/2020 
 
Leden 
We zijn seizoen 2019-2020 gestart met 1800 leden en geëindigd met 1674 leden. Net zoals elk 
seizoen zijn er mensen uitgestroomd (461) door het seizoen heen én toegestroomd (335). Het lijkt 
alsof de vereniging krimpt, maar dit heeft vooral zijn oorzaak in het feit dat de ledenadministratie 
samen met de wedstrijdcoördinator het ledenbestand heeft opgeschoond en daarbij vooral ouders 
van oud-leden die nog in het systeem stonden als lid heeft verwijderd. Daarnaast zijn ook een aantal 
leden uitgeschreven door de penningmeester vanwege het uitblijven van contributiebetaling over het 
afgelopen en voorgaande seizoen. 
 
Helaas is ons zeer gewaardeerde lid en vrijwilliger Fred Gude ons in 2019-2020 ontvallen. 
 
Organisatie 
De vereniging wordt ondersteund door een helaas steeds kleiner wordend clubje vrijwilligers. De club 
is erg blij met deze vrijwilligers, maar de vereniging zou meer ondersteuning kunnen gebruiken op 
vaste plekken (EHBO, parkbeheer, scheidsrechters, bestuurders van de dienst), maar zeker ook voor 
losse klusjes (netten in doelen hangen, reparaties in gebouw en rond de velden, ondersteuning bij 
toernooien etc).  
Aan het eind van seizoen 19/20 is een start gemaakt met het aanvragen van Verklaringen Omtrent 
Gedrag van de vrijwilligers, niet alleen de trainers en leiders van de teams, maar ook de EHBO en 
scheidsrechters. Voor de nieuwe leiders en trainers is deze aan de start van het nieuwe seizoen 
20/21 aangevraagd, inmiddels is deze van vrijwel alle vrijwilligers binnen.  
 
Accommodatie/park 
Hoewel de planning was dat de verbouwing aan het einde van het seizoen zou starten, werd in april 
2020 duidelijk dat het oorspronkelijk in 2017 door de Gemeenteraad ter beschikking gestelde budget 
voor de verbouwing niet meer toereikend was. De aanbesteding van de verbouwing heeft daardoor 
aanzienlijke vertraging opgelopen. 
 
Uiteindelijk heeft de Gemeente in september 2020 aangegeven de verbouwing van de kleedkamers 
en het bouwen van een uitbreiding van de kantine op de kleedkamers dankzij een aantal 
aanpassingen aan het oorspronkelijke plan toch volledig conform budget te kunnen realiseren. De 
uitbreiding van de kantine wordt echter casco opgeleverd. De kosten voor het afbouwen van het stuk 
nieuwbouw kantine en het verbouwen van de bestaande kantine komen voor kosten van de 
vereniging. Planning op dit moment is om in november 2020 van start te gaan en in twee fases te 
verbouwen. 
 
Aan het eind van het seizoen heeft de Gemeente aangekondigd de velden 6 en 7 te vernieuwen als 
zogenaamde ‘lava-velden’. Door een andere ondergrond voor de grasmat te gebruiken zouden deze 
langer bespeelbaar zijn én bij regen minder snel afgekeurd worden. Op dit moment blijkt dat de 
aanleg in de hete zomer niet helemaal goed is verlopen: het gras is niet goed genoeg geworteld, de 
Gemeente is met herstel bezig. 
 
Met hulp van de sponsor Saffana’s is de puppenbak voorzien van nieuwe boarding. Ter ere van Fred 
is de puppenbak omgedoopt in Fred Gude stadion.  
 
 

3. Het reilen en zeilen van de vereniging in 2019/2020 
 
De voetbaltechnische ontwikkeling van de vereniging.  
(Emiel van Gemert, Ruud van Pelt, Sebastiaan Steur) 

Het seizoen 2019-2020 eindigde in mineur, het Coronavirus gooide behoorlijk wat roet in het eten. 
Door het virus konden wij allemaal de belangrijkste bijzaak in het leven niet meer uitvoeren, maar 
veilig- en gezondheid ging voor alles. Hoe anders zijn wij aan het seizoen begonnen. In de selectie 
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onderbouw hebben wij veel nieuwe trainers en spelers mogen verwelkomen bij onze vereniging, 
vereniging breed betekende dit een behoorlijke kwaliteitsimpuls.  

In de selectie bovenbouw kregen wij te maken met nieuwe competities vanuit de KNVB en ook in 
deze categorie hebben wij veel nieuwe trainers mogen verwelkomen. Onze zaterdag 1 stond voor de 
uitdaging in de 2e klasse met een vrij nieuwe spelersgroep. 

Al met al mooie ingrediënten om er een fantastisch jaar van te maken. En in de jeugd kunnen we 
daadwerkelijk spreken van een op zich goed ‘seizoen’. Vele elftallen werden kampioen in de 
voorjaarscompetitie, de ontwikkeling van de spelers verliep naar tevredenheid en onze JO13-1 en de 
JO14-1 stonden stijf bovenaan in hun competitie om de belangrijke promotie te bewerkstelligen. 
Helaas hebben de trainers en spelers niet de waardering kunnen ontvangen omdat de competities 
werden stilgelegd en door de KNVB is besloten dat er geen promotie of degradaties zouden zijn. 

Waar de een ontzettend gebaald heeft van het het stilleggen van de competitie pakte het voor onze 
zaterdag 1 juist heel positief uit. De vele jonge talenten kwamen iedere wedstrijd net tekort om aan de 
goede kant van de score te komen. Het voetbal was vrij vaak heel behoorlijk, maar de punten bleven 
uit.  

You win some, you lose some 

Achter de schermen zijn wij met elkaar ontzettend druk bezig geweest. Voor de senioren hebben wij 
een nieuwe technische staf samengesteld, een “nieuwe” spelersgroep geformeerd en de O23 is 
nieuw voor de vereniging in de piramide van de KNVB. Als club hebben wij goed ingespeeld op deze 
zaken en voorlopig kunnen wij vaststellen dat deze impulsen hun vruchten aan het afwerpen zijn. De 
O23 kent een goed begin van de competitie, trainer en spelers komen uit op een zeer hoog niveau 
tegen enkele zeer gerenommeerde amateurclubs. De zaterdag 1 kende een zeer goede 
voorbereiding en de start van de competitie biedt veel perspectief. Voor het seizoen 20/21 heeft de 
KNVB bepaald dat mócht de competitie definitief stilgelegd worden, de stand op dat moment de 
eindstand van de competitie is, met de daarbij behorende bepalingen.  

De nadelen van het Coronavirus hebben wij met het samenstellen van de jeugdselecties niet tot 
weinig gevoeld. Vanwege de circuit trainingen van de breedtesport onder leiding van de 
selectietrainers die het hele seizoen hebben plaatsgevonden hadden wij snel in beeld welke spelers 
vanuit de breedtesport een kans verdienden. In totaal zijn er ruim 30 spelers vanuit de breedtesport 
doorgestroomd naar de selectieteams. Een mooi compliment naar onze breedtesport. 

Ook in seizoen 2020/2021 willen we de circuittrainingen voor de breedtesport onderbouw weer 
oppakken: het vormt een mooie verbinding tussen selectie- en breedtesport en zorgt voor een 
kwaliteits- en plezier impuls voor breedtesport teams én hun trainers. 

In de bovenbouw vallen de prestaties van de JO14-1 en JO15-1 op, beide teams liggen op 
kampioenskoers en spelen dus voor promotie naar hogere divisies. De JO18-1 komt dit jaar uit in de 
BVO competitie, de mooiste clubs bezoeken onze vereniging en de trainers zijn volledig gefocust om 
het beste resultaat te halen. Al met al zien wij ontzettend veel betrokkenheid, enthousiasme en kennis 
om er een nieuw, geweldig seizoen van te maken. 

Voor de komende seizoenen is de technische commissie bezig met het opzetten van een nieuwe 
manier van trainen, voor zowel de selectie- als de breedtesport teams. Daarbij wordt o.a. gekeken 
naar de mogelijkheden van een ASM (Atletics Skills Model) veld, waarbij de focus ligt op veelzijdiger 
trainen. 

ASC Waterwijk heeft afgelopen seizoen wederom veel spelers afgeleverd aan diverse betaald voetbal 
organisaties. Dit maakt ons ontzettend trots. Wij wensen FC Utrecht, FC Volendam, PEC Zwolle, 
Heerenveen, PSV, Ajax en Almere City ontzettend veel plezier met onze spelers. De volgende stages 
staan alweer op de planning, ook nu zijn bovengenoemde clubs weer volop present op ons mooie 
complex. 

Wij hebben alle vertrouwen in een mooi en goed seizoen. 
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Organisatorische ontwikkeling 
 
 
 
Coördinatoren leeftijdscategorie 
(Rob Doornekamp) 
Per leeftijdscategorie is er een coördinator die verantwoordelijk is voor de teamsamenstelling van de 
verschillende teams. De coördinator is ook degene die in overleg met het team vaststelt wie de trainer 
en de leider van het team gaat zijn. De drukste tijd voor de coördinatoren is in de maanden vanaf april 
tot en met september: vanuit de ledenadministratie worden de coördinatoren gevoed met informatie 
welke leden zich hebben afgemeld, welke leden nog op de wachtlijst staan en welke leden zich als 
nieuw lid hebben aangemeld. Sommige teams moeten worden samengevoegd vanwege 
voetbaltechnische redenen (bij de overgang van 7 tegen 7 naar 11 tegen 11 bijvoorbeeld), en soms 
wordt een nieuw team samengesteld uit nieuwe inschrijvingen en teamleden uit een team wat te klein 
is geworden vanwege uitstroom.  
De coördinator overlegt met de trainer en het wedstrijdsecretariaat in welke categorie en regio het 
team het beste ingedeeld zou kunnen worden, waarna het wedstrijdsecretariaat dit aanvraagt bij de 
KNVB. 
Verder is de coördinator het eerste aanspreekpunt bij eventuele problemen in het team. 
 
Medisch Team / EHBO 
(Ron Grosze Nipper) 
 
ASC Waterwijk maakt gebruik van Sportmedisch Adviesbureau Almere (SAA) en Veel Beter Fysio 
voor de medische verzorging van alle spelers(sters). Daarnaast verzorgt Sportmedisch Adviesbureau 
de EHBO tijdens trainingsavonden op maandag, dinsdag en donderdag en tijdens wedstrijddagen. In 
het afgelopen seizoen bestond het team uit 2 fysiotherapeuten (SAA en Veel Beter), 2 verzorgers, 3 
stagiaires en meerdere EHBO’ers. Verder heeft SAA Waterwijk ondersteunt in een EHBO-cursus voor 
de kantinemedewerkers. 

Het medisch team was ondergebracht in de portacabin, maar door de voorgenomen verbouwing 
moest deze weggehaald worden en moest het medisch team noodgedwongen verhuizen naar de 
oude locatie onder de trap bij veld 2. Qua ruimte voldoet deze ruimte helaas niet. Om op de juiste 
wijze iedereen te kunnen begeleiden en behandelen kijken wij uit naar de nieuwe locatie in de 
nieuwbouw.  
 
Door de corona-uitbraak was het niet altijd meer mogelijk om medische ondersteuning te geven en 
konden de stagiaires hun stage niet goed afmaken. Dat is extra jammer, omdat er van de stagiaires in 
voorgaande seizoenen altijd wel iemand overbleef voor ondersteuning in EHBO of verzorging. 
 
In het nieuwe seizoen proberen we op een veilige en verantwoorde manier toch zo goed mogelijk 
advies en ondersteuning te geven. Bij noodzaak worden sporters doorverwezen naar Veel Beter 
Fysio, die in deze periode niet op het sportpark zelf aanwezig zijn. Verder willen we een enquête 
houden onder sporters van de club om te kijken of we onze dienstverlening nog verder kunnen 
verbeteren. 
 
Een punt van zorg voor het medisch team is dat er steeds minder mensen genegen zijn om zich als 
EHBO’er in te zetten. Op dit moment is er EHBO aanwezig op de maandag, dinsdag en donderdag en 
op wedstrijddagen, maar de club zou ook graag willen dat er EHBO is op woensdag en vrijdag. Mocht 
je interesse hebben en beschikken over een EHBO-diploma, meld je dan aan!  
 
Kantinecommissie 
(Wilfred Jooren) 
 
De kantine heeft - net als de rest van de vereniging - een droevig seizoen 2019/2020 gehad. Tot 11 
maart werd er een prima omzet gedraaid, in vergelijking met het seizoen ervoor zelfs € 5000 meer. 
Maar vanwege Corona zijn we dus de omzet van alle toernooien en een flink deel van de competities 
misgelopen. We hebben nog wel wat omzet kunnen draaien op de trainingsavonden in mei en juni, 
maar dat was niet meer in verhouding. Heineken kwam snel met het voorstel om het bier uit de tanks 
(op dat moment één volle tank van 990 liter en een tank met bijna 700 liter) op te halen, zodat we dat 
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niet verloren hebben hoeven laten gaan. Andere bederfelijke voorraad is naar de voedselbank 
gebracht. 
 
Ook in seizoen 2020/2021 zullen de resultaten van de kantine niet op niveau zijn, ondanks onze 
pogingen nog iets van omzet te kunnen halen met de foodtruck. We hebben gelukkig een goed team 
met vrijwilligers met ook wel een behoorlijk verloop, maar ook een mooie vaste kern. We verheugen 
ons op de nieuwbouw en verbouwing waarbij ook de kantine volledig aangepakt zal worden. 
 
 
Bestuurders van Dienst 
(Jos Vleugels) 
 
Je zal de Bestuurder van Dienst (BvDer) het afgelopen seizoen amper hebben aangetroffen in de 
vertrouwde bestuurskamer. Of er was door Covid-19 geen voetbal mogelijk of hij/zij was 
gepositioneerd in de kantine. Improviseren was het devies en gelukkig gaat dat de BvDer goed af.  
De BvD'er neemt het bestuur op wedstrijddagen waar en geeft uitvoering aan het beleid 
respectievelijk afspraken, die het feitelijke bestuur heeft gemaakt.  
Door de hectiek omtrent Covid-19 was het voor iedereen telkens schakelen. Gelukkig bestaat het 
team van BvD’ers uit een vaste kern van mensen die ter plekke naast hun routine ook over de nodige 
ervaring en flexibiliteit beschikken. Ze vormen het vaste aanspreekpunt/vraagbaken voor 
leiders/trainers, scheidsrechters en eventueel bezoekers en treden op bij calamiteiten. Enerzijds uit 
zich dat in gastheerschap en anderzijds in het bemiddelen bij meningsverschillen (zoals het 
ondersteunen van scheidsrechters) en het vinden van oplossingen bij onverwachte situaties.  
De administratieve en praktische zaken zijn door automatisering de laatste jaren steeds geringer van 
omvang geworden en beperken zich tot het ondersteunen bij de "wedstrijdzaken app" en het uitgeven 
van sleutels en reserveshirts. 
 
Als coördinator mag ik stellen dat de kleine maar hechte groep van BvD’ers -tussen de Covid 
perikelen door- het voetballen op wedstrijddagen weer mede hebben mogelijk gemaakt. Ook hebben 
we namens de club vaak complimenten in ontvangst mogen nemen van de bezoekende verenigingen 
over de hoe goed het bij Waterwijk geregeld is. 
 
Zo meteen als Covid-19 hanteerbaar(der) wordt zullen wij als BvD’ers met al de overige vrijwilligers 
onze taak weer vervullen en voetbalwedstrijden voor voetballers, scheidsrechters en toeschouwers 
weer op de kaart zetten zoals in "vroegere tijden". 
Het komend seizoen hopen we het BvD team verder te kunnen uitbreiden. Inmiddels heeft zich al een 
persoon aangemeld, maar wie weet heeft een aantal ouders als "handhaver in kader van Covid-19" 
inmiddels de smaak te pakken gekregen. 
 
 
Scheidsrechterscommissie 
(Hans Visser, Patrick Visser, Rob Doornekamp) 
 
De scheidsrechterscommissie bestaat nu al weer een paar jaar uit dezelfde personen: Rob 
Doornekamp die het indelen van de scheidsrechters voor de zondag voor zijn rekening neemt, 
Patrick Visser die de opleiding en de ondersteuning van de jonge scheidsrechters doet en 
Hans Visser voor de overall coördinatie, de indeling van de scheidsrechters op de zaterdag en de 
werving van nieuwe scheidsrechters. 
 
Onze scheidsrechters groep bestaat uit een gemêleerde groep mannen. Hierin loopt de leeftijd van 
jong tot oud. De meeste jonge scheidsrechters zijn voetballers bij Waterwijk en fluiten daarnaast elk 
weekend een aantal wedstrijden. Ook hebben we een grote groep oudere scheidsrechters die in het 
verleden bij ons gevoetbald hebben of kinderen hebben die bij ons voetballen of hebben gevoetbald. 
Daarnaast hebben we ook een aantal scheidsrechters die bij Waterwijk hun scheidsrechters carrière 
begonnen zijn en die nu voor de KNVB actief zijn. Deze scheidsrechter fluiten nog af en toe een 
wedstrijd bij Waterwijk als dat in het schema past.  
 
Het streven van de scheidsrechterscommissie is en blijft ook in de toekomst, om iedere wedstrijd die 
in het kader van de competitie of de beker bij Waterwijk gespeeld wordt, van een scheidsrechter te 
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kunnen voorzien. Ook doen we voor alle vriendschappelijke wedstrijden ons uiterste best om deze te 
voorzien van arbitrage.  
In de praktijk komt het helaas voor dat er op dagen meer wedstrijden dan scheidsrechters zijn. De 
leiding van de teams die we dan niet kunnen voorzien van een scheidsrechter wordt hiervan een dag 
van te voren op de hoogte gesteld via de coördinator van hun leeftijdsgroep. Zij zullen in een dergelijk 
geval zelf voor een scheidsrechter moeten zorgen. 
 
Kijkend naar de toekomst zal de scheidsrechter commissie haar werkzaamheden op dezelfde manier 
blijven uitvoeren. Het werven en opleiden van nieuwe jonge scheidsrechters zal daarin een belangrijk 
onderdeel blijven.  
 
Voor het begeleiden en beoordelen van scheidsrechters zijn we op zoek naar vrijwilligers die het 
scheidsrechtersvak een warm hart toedragen. Deze vrijwilligers kunnen helpen om de coördinatie 
rondom het plannen en begeleiden van de scheidsrechters nog beter vorm te geven. Bij de 
scheidsrechterscommissie zijn we van mening dat een frisse wind veel zou kunnen betekenen voor 
de kwaliteit van de arbitrage bij Waterwijk. 

 
Parkbeheer 
(Hans Visser, Bauke Boersma, Maarten Mulder, Ronald Hylkema, Colin van Beek, Michael Colijn, Ron Gressie, Richard 
Regterink)  
 
Parkbeheer bestaat uit twee teams: een klusteam met daarin Colin van Beek, Michael Colijn, Ron 
Gressie, Richard Regterink en Hans Visser. Daarnaast is er een dagelijks parkbeheer team met 
daarin Bauke Boersma (oproepbaar en lijnen), Maarten Mulder, Ronald Hylkema (oproepbaar en 
lijnen) en Hans Visser (donderdagen) deel uitmaken.  
 
Het klusteam heeft zich de afgelopen periode vooral bezig gehouden met het netjes en bruikbaar 
maken en houden van de kantine, de kleedkamers en andere ruimtes van het gebouw. Dit zijn onder 
andere zaken als het repareren van sloten en verlichting. Ook worden daarbij andere zaken 
gerepareerd die vernield zijn. Daarnaast voert het parkbeheer ook buiten op het sportpark 
onderhoudswerkzaamheden uit. Dit zijn dingen als het vervangen van de doelnetten, hekken, dugouts 
repareren en andere zaken. Opvallend is dat een groot deel van deze werkzaamheden veroorzaakt 
wordt door vernielingen die zeer waarschijnlijk door onze eigen leden gedaan zijn. 
  
Naast onderhoud en reparatie zijn we in het afgelopen seizoen bezig geweest met de 
voorbereidingen voor de verbouwing.. Hierbij moet vooral gedacht worden aan het leegmaken en 
herinrichten van ruimten. In het bijzonder het leegmaken van de portocabins (die inmiddels 
weggehaald zijn) en het daardoor noodzakelijke verhuizen van de EHBO. 
 
Het team dagelijks parkbeheer en dan met name Maarten, houdt zich bezig met het schoonhouden 
van het complex. Hieronder valt het legen van de vaste vuilnisbakken, de peukenbakken en het vuil 
rapen op het gehele complex. Daarnaast zorgt dagelijks parkbeheer er voor dat de vuilcontainers, de 
papiercontainer en de volle kliko’s op de ophaaldagen buiten het hek staan en nadat ze geleegd zijn 
weer binnen gehaald worden. 
Ook zorgt dagelijks parkbeheer ervoor dat leveranciers, monteurs en uitvoerders van werkzaamheden 
toegang hebben tot het complex. Tenslotte zorgt dagelijks parkbeheer er voor dat de witte lijnen op de 
natuurgrasvelden gezet worden. 
 
In de komende periode zal zowel het klusteam als dagelijks parkbeheer zich naast de gebruikelijke 
werkzaamheden vooral bezighouden met ondersteuning van de verbouwing.  
 
Voor het dagelijks parkbeheer zijn we op zoek naar vrijwilligers om samen met Maarten de dagelijkse 
werkzaamheden op te pakken. 
 
Toernooicommissie 
(Tineke Gressie, Monique Colijn)  
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De toernooicommissie start in september altijd met de voorbereidingen van de toernooien van dat 
seizoen. Voor de categorie O17, O19 en senioren hadden wij bedacht ditmaal een snerttoernooi te 
organiseren op 11 januari 2020. Hoewel we enthousiast van start zijn we gegaan met het 
aanschrijven van de Waterwijkteams, kwam er helaas weinig respons en is besloten om hier verder 
niet mee door te gaan.  

De hele toernooicommissie is in oktober 2019 voor de eerste keer bij een toernooibeurs geweest bij 
Alliance in Haarlem, dat was voor ons een leuke ervaring. Helaas hebben we maar vanuit 1 
vereniging aanmeldingen gekregen via de toernooibeurs. Dit komt doordat dit concept voornamelijk 
werkt op basis van teams uitwisselen en wij geen teams kunnen toezeggen aan de aanwezige clubs 
omdat de leiders/trainers dit bij Waterwijk zelf regelen.  

Wij zijn verder gegaan met het uitnodigen van teams voor de toernooien van de O6 t/m O15, deze 
toernooien liepen al lekker vol. Alleen voor het O14 en O15 toernooi kregen we weinig aanmeldingen. 
Helaas zijn door de Corona crisis de toernooien niet doorgegaan. 

Inmiddels zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de toernooien van 2021 voor de O6 t/m 
O14. Ook hebben we gesprekken gehad om een derde helft toernooi te organiseren voor de senioren. 
Helaas zit Corona ons nog steeds in de weg en hebben we er een hard hoofd in of de toernooien dit 
jaar wel door kunnen gaan. 

 
Sponsorcommissie 
(Raymond van Ewijk) 
 
Voor de sponsorcommissie was het seizoen 2019-2020 het seizoen van de oogst. De inspanningen 
van de voorgaande seizoenen beginnen nu echt vruchten af te werpen. De sponsorvormen 
‘Businesspartner’ en ‘Club van 100’ zijn uitgebreid met ‘shirtsponsor’ en ‘teamsponsor’. Het seizoen 
vormde de start van de samenwerking met Stanno en het Sportpaleis met daarbij nieuwe 
sponsormogelijkheden op de tenues. De shirtsponsor mogelijkheden werden verspreid over de 
vereniging (Zaterdag 1 sponsor (Touber), selectiesponsor (van de Poelgeest) en clubsponsor (Pallas 
en Saporito en zeer recentelijk sponsor damestak (Woonaccent en PVM), om zo een bredere 
portefeuille te creëren met minder risico. Met alle sponsoren zijn meerjarige contracten afgesproken. 
Vanuit een intern onderzoek bleek dat er binnen de leden van Waterwijk meerdere leden zijn met een 
bedrijf of waarvan de ouders een bedrijf hebben. Dat uit zich in meerdere teamsponsors voor 
breedtesportteams: een mooi gezicht. 

In het najaar hebben wij samen met het website team de Sociale Media op de schop genomen. Geen 
diverse Facebook pagina’s namens Waterwijk, Maar 1 Facebook en 1 Instagram pagina. Dit is in 
samenwerking met sponsor Calina inc. die deze pagina’s ontwerpt en beheerd. Sindsdien komen de 
prachtigste filmpjes en foto’s op onze site voorbij. 

Sinds maart van dit jaar Corona in ons leven gekomen. Dat betekende dat in de laatste maanden van 
het afgelopen seizoen er niet meer gevoetbald kon worden. Dat heeft niet alleen impact gehad voor e 
club: sommige Businesspartners zijn afhankelijk van sectoren die zijn gesloten door de Corona en dat 
heeft de nodige impact op hun omzet. Gelukkig zijn zij creatief en zoeken zij naar andere middelen 
om inkomsten te genereren. Ze hebben Waterwijk niet in de steek gelaten. Zo zijn er contracten 
verlengd met bedrijven die jaren geleden een al contract hadden afgesloten. We hebben zelfs nieuwe 
Businesspartners bij onze club mogen verwelkomen. Al met een resultaat om trots op te zijn. 

De afgelopen seizoenen is er op sponsorgebied iets unieks neergezet. Wij willen verder en kunnen 
ieders hulp goed gebruiken. Heeft u de inspiratie gevonden om de sponsorcommissie te 
ondersteunen, meld u dan aan. U kunt zich aanmelden via: sponsorwaterwijk@gmail.com.  

 
Kledingcommissie 
(Barbara Zwijsen, Monique Mulder, Sophia Vis, Bianca Blom) 
Het was een drukke start van het seizoen, waarbij de hele club voorzien moest worden van het 
nieuwe tenue en alle selectiespelers een selectiepakket moesten aanschaffen. Gelukkig waren er 
veel mensen bereid om een handje te helpen.  
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Daarnaast zijn bijna alle leiders en trainers voorzien van een lichtblauwe hoodie en de donkerblauwe 
trainingsbroek, zodat iedereen herkenbaar van Waterwijk is. Een mooi gezicht tijdens wedstrijddagen. 
Voor het komende seizoen zijn er weer nieuwe trainers bij gekomen, uiteraard worden zij ook van een 
trainingspak voorzien. 
 
De minipups zijn met hulp van sponsor Saffana’s weer in het nieuw gestoken: alle teams hebben 
beschikking over een tenue, wat eigendom blijft van de club.  
 
Als kledingcommissie zijn we blij met de leverancier Deventrade en partner Sportpaleis, die beide 
betrouwbaar blijken te zijn in leveringen en kwaliteit van de kleding. De leden weten de weg naar de 
webshop goed te vinden voor het bestellen van het wedstrijdtenue en het ‘winkeltje’ op zaterdag in 
kleedkamer 7 is handig voor de nog even snelle aanschaf van een paar sokken.  
 
 
Website team 
(Bauke Boersma, Johan van het Reve) 
 
Het website team verzorgt de www.waterwijk.nl website en de daaraan gelinkte voetbalapp. In de 
afgelopen seizoenen hebben zij ervoor gezorgd dat nieuwe leden zich kunnen inschrijven via de site 
en dat de webshop voor de kleding is opgezet. Daarnaast helpen zij met de opmaak van de Waterwijk 
Nieuwsbrief. 
 
Gedurende het seizoen voedt het website team de club met informatie over bijvoorbeeld Topscorers 
van de club, de stand in de Bekercompetitie en in de najaars- en voorjaarscompetitie. 
 
Voor het komende seizoen zou het website team graag zien dat de teampagina’s op de site wat meer 
gevuld worden met foto’s en wedstrijdverslagen van de verschillende teams. 
 
 

4. Toekomstverwachtingen 
 
Begroting 
Het begroot resultaat voor het komende verslagjaar is negatief. Het lagere begrote resultaat t.o.v. de 
begroting van 2019-2020 wordt veroorzaakt door verwachte lagere baten, met name door lagere 
kantine baten en iets minder verwachte lagere lasten.  
Ondanks de te verwachten financiële tegenslagen is er toch geïnvesteerd in zaken die wellicht de 
kantine-omzet in Covid tijden toch nog een beetje overeind houden, maar die ook in een na-Covid 
tijdperk goed gebruikt kunnen worden: er is een foodtruck aangeschaft en een tent om in te schuilen. 
Beide kunnen in de komende seizoenen o.a. bij toernooien worden ingezet.  
 
Daarnaast is er geïnvesteerd in verschillende nieuwe doelen en netten; voor een voetbalvereniging zijn 
dit nu eenmaal onontbeerlijke zaken en gezien de aantallen teams die elke week trainen en spelen 
was dit ook hard nodig. 
 
Voor een uitgebreide begroting verwijzen wij naar het Financieel Verslag 2019-2020. 

Toekomst accommodatie   
De contouren van de plannen voor de toekomst voor wat betreft de accommodatie hebben een 
dusdanige vorm dat het voor de vereniging van belang is rekening te houden met hoge zelf te dragen 
lasten voor de verwezenlijking van de plannen.  
De Gemeente heeft aangegeven de verbouwing van de kleedkamers en het bouwen van een 
uitbreiding van de kantine op de kleedkamers met een aantal aanpassingen aan het oorspronkelijke 
plan volledig uit het door de Gemeenteraad in 2017 ter beschikking gestelde budget te kunnen 
realiseren.  
De uitbreiding van de kantine wordt echter casco opgeleverd. De kosten voor het afbouwen van de 
kantine en het verbouwen van de bestaande kantine komen voor rekening van de vereniging. In 
voorgaande seizoenen is hiervoor een reserve opgebouwd, die - afhankelijk van de uiteindelijke 
planning van de verbouwing - in seizoen 2020/2021 al deels aangesproken zal moeten worden.  
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Covid-19 crisis  
Bij het opmaken van dit verslag zijn de vooruitzichten op een snel einde aan de crisis niet gunstig. De 
vereniging en haar leden worden opnieuw geconfronteerd met sluitingen en verminderde 
mogelijkheden op het kunnen uitoefenen van onze sport. Het is helaas niet anders en het bestuur van 
de vereniging zal er samen met de leden alles aan proberen te doen om de crisis zo goed mogelijk 
door te komen. Inmiddels is duidelijk dat de vereniging niet in aanmerking komt voor de tweede 
regeling voor sportverenigingen. Het batig saldo 2019-2020 is financieel gezien hierbij een goede 
opsteker welke achter de hand kan worden gehouden voor tegenvallers in het seizoen 2020-2021. 
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Verslag van de Toezichtscommissie gedragscode (TCG) 2019-2020 
 
De toezichtscommissie – gedragscode - maakt, conform artikel 14 van het huishoudelijk reglement, 
geen deel uit van het bestuur. De commissie doet jaarlijks verslag van haar werkzaamheden en 
bevindingen.  
 

Inleiding 

Binnen ASC Waterwijk is de Toezichtcommissie gedragscode (TCG) actief. Dit is een            
bestuurscommissie die rechtstreeks valt onder de voorzitter van Waterwijk. De Toezichtcommissie           
onderzoekt, bemiddelt en adviseert het bestuur bij situaties of incidenten waarbij gedragscode van             
ASC Waterwijk wel of niet is overschreden. 

Jaarlijks rapporteert de Toezichtcommissie haar bevindingen en presenteert zij haar suggesties aan            
het bestuur en de algemene ledenvergadering van ASC Waterwijk 

Samenstelling Toezichtcommissie 

De Toezichtcommissie bestond het gehele seizoen 19-20 uit twee leden: Arend Koster en Paul              
Maasen.  

Uitgevoerde activiteiten: 

1.      Herschrijven en updaten informatiebrochure. 

2.      Overleg met bestuur 

Mede door corona maatregelen geeft de TCG afgelopen voetbalseizoen een rustig jaar gekend.             
Slecht in twee situaties is telefonisch- en mailcontact geweest met het bestuur van ASC Waterwijk om                
advies te vragen.  
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Bijlage 1. Ereleden en leden van verdienste 
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Bijlage 2: Lijst van Sponsoren 
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Belangrijke partners: 
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