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Voorwoord

Beste Waterwijkers,

We begonnen vol goede hoop aan het seizoen 2021-2022, met de nodige voorzorgsmaatregelen: de
kantine was voorzien van 1,5 meter bestickering en in- en uitgang bepaling en we hadden een
tweetal tenten aangeschaft voor het schuilen bij regen. Daarnaast hadden we nog een foodtruck
gekocht en ingericht, zodat iedereen ook buiten een versnapering kon kopen. Er waren nieuwe
doelen aangeschaft en nieuwe ballen. Kortom: de competitie kon beginnen.

Het heeft helaas niet heel lang geduurd; half oktober moest de overheid de eerste maatregelen
alweer nemen. En die bleven elkaar opvolgen, tot we op het dieptepunt met een avondklok om 21.00
zaten te kijken. Elke maatregel betekende een nieuwe aanpassing: ouders wel of niet langs het veld,
bezoekers wel of niet op het terrein, aanpassingen in het trainingsschema vanwege de avondklok,
aanpassingen in het wedstrijdschema. Er werd veel flexibiliteit van ons als vereniging en van jullie
als leden gevraagd.

Los van de uitdagingen rond Covid 19 is ook de uitdaging van de verbouwing van het clubgebouw in
dit seizoen van start gegaan. Voortvarend in begin 2021, maar vanaf mei kwam er behoorlijk de klad
in, met als dieptepunt de maanden juli/augustus waarin er ondanks toezeggingen bijna geen
voortgang meer werd geboekt. Met de bouwcommissie (Mark Valies, Bauke Boersma, Hans Visser),
het bestuur en de Gemeente is er veelvuldig overleg geweest over offertes, staat van de verbouwing,
staat van het opgeleverde werk en de planning, maar helaas is zelfs op dit moment nog geen
definitieve opleverdatum bekend.

Dankzij de enorme bergen werk die er zijn verzet door vele vrijwilligers, maar toch zeker door Bauke
Boersma en Hans Visser hebben we in ieder geval grip op het deel van de verbouwing wat we zelf
uitvoeren en de kosten die dat met zich meebrengt.

We zijn er als bestuur trots op dat we er samen met jullie ondanks alle maatregelen, strenger of
soepeler en ondanks een voortslepende verbouwing er in het afgelopen seizoen in zijn geslaagd om
het voetballen zoveel mogelijk door te laten gaan.

Namens het bestuur,

Barbara Zwijsen (interim voorzitter)
Almere,  november 2021
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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 202-2021 bestond het bestuur uit de volgende leden:

Rini Walburg; voorzitter (tot de ALV van november 2020)
Cobie Portengen: secretaris
Barbara Zwijsen: penningmeester en interim voorzitter na november 2020
Rob Doornekamp: algemene zaken
Sebastiaan Steur: technische commissie
John de Vries (vanaf algemene ledenvergadering nov. 2020): algemene zaken

Rooster van aftreden:

Functie Naam lid Benoemd in AV* Termijn Aftredend in AV

Voorzitter vacant

Secretaris Cobie Portengen 05-11-2018 3 jaar 2021

Penningmeester Barbara Zwijsen 8-12-2020 3 jaar 2023

Algemene zaken Rob Doornekamp 05-11-2018 3 jaar 2021

Voetbaltechnische zaken Sebastiaan Steur 05-11-2018 3 jaar 2021

Algemene Zaken John de Vries 8-12-2020 3 jaar 2023

*AV = algemene ledenvergadering

2. Resultaat en eigen vermogen

Het verslagjaar 2020-2021 is, hoewel de corona crisis sportief veel ongemak heeft veroorzaakt,
financieel gezien opnieuw veel positiever uitgevallen dan verwacht. Het saldo van baten en lasten
over het seizoen 2020-2021 bedraagt € 99.090 positief.

De totale baten waren € 30.887 lager dan begroot en de totale lasten waren € 134.733 lager dan
begroot. Deze lagere lasten zijn met name toe te schrijven aan:

● lagere dan begrote huisvestingskosten en wedstrijdkosten van in totaal € 94.416;
● lagere dan begrote personeelskosten van € 19.048;
● lagere accommodatiekosten sportvelden van € 12.623 met name door de verlaagde huur

vanuit de gemeente i.v.m. de corona crisis.

De lagere baten zijn toe te schrijven aan lagere dan begrote baten uit contributies lagere baten uit de
kantine. De totale baten van de kantine waren € 10.174 negatief, veroorzaakt door:
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● een lage omzet en lage brutomarge door gratis uitgifte van koffie/thee/limonade tijdens
wedstrijddagen gedurende de lockdown;

● de aanschaf van kantine-inventaris die in één keer als last zijn genomen waardoor de overige
kantine kosten € 19.900 bedroegen.

De diverse baten waren, o.a. door subsidie vanuit de overheid van € 16.400 en
opleidingsvergoedingen voor oud-selectiespelers van Waterwijk van € 17.479, daarentegen hoger
dan begroot.

Het eigen vermogen van de vereniging stijgt door het positieve saldo van baten en lasten naar €
401.452 positief per 30 juni 2021. Naast de door de algemene vergadering goed bevonden vaste
reserve van € 40.000 bestaat het eigen vermogen uit de reserve toekomst sportgebouwen van €
150.000, de algemene reserve van € 112.362 en het nog toe te wijzen positieve resultaat 2020-2021
van € 99.090.

Voor verdere uitgebreide informatie over het financiële reilen en zeilen van de vereniging verwijzen
wij naar het Financieel Verslag 2020-2021.

3. Ontwikkelingen in 2020/2021

Leden
We zijn seizoen 2020-2021 gestart met 1676 leden en geëindigd met 1426 leden op 30-6-2021. We
gaan het nieuwe seizoen 2021/2022 in per 1-7-2021 met 1544 leden.

Organisatie
Vanwege de maatregel van de overheid dat er geen toeschouwers op het park aanwezig mochten
zijn waren er op trainings- en wedstrijddagen handhavers nodig om dit te garanderen richting de
Gemeente. Gelukkig werd er door ouders goed op de oproep om hulp gereageerd. Slechts een
enkele keer is een training afgezegd omdat we te weinig ouders als handhavers hadden.
Voortvloeiend hieruit is besloten om de functie gastvrouw / gastheer als aanvulling op de bestuurder
van dienst in het leven te roepen. Deze personen kunnen bezoekende teams wegwijs maken en een
oogje in het zeil houden in de kleedkamers en op het park. De groep is samengesteld en zal per
seizoen 2021-2022 als de verbouwing gereed is starten.

De scheidsrechterscommissie heeft halverwege het seizoen twee nieuwe leden gekregen die de
coördinatie gefaseerd gaan overnemen van Hans Visser.
Maar liefst drie coördinatoren hebben te kennen gegeven dat zij geen tijd meer hebben voor het
uitvoeren van deze functie. Mark Valies, Linda Groenhard en Kerstin Keijzer zijn aan het eind van het
seizoen gestopt. Zij hebben hun functie overgedragen aan Jolanda van Huizen, Henk Gankema en
Tineke Gressie.

Accommodatie

De verbouwing is op 30 november 2020 van start gegaan met het plaatsen van de bouwketen. In de
periode daarvoor is door ons zelf de portacabin leeggehaald en is deze door de verhuurder
opgehaald. Verder is door ons een extra container gekocht om spullen in op te slaan. Na de
verbouwing halen we de container bij de puppybak weg en zetten de nieuwe daarvoor in de plaats.

Naast het werk wat door de aannemer is gedaan, worden er om kosten te besparen ook zaken zelf
uitgevoerd. Het sloopwerk in de kantine en oude bestuurskamer, verwijderen van de terrastegels,
verwijderen van de kasten uit het oude ballenhok en herplaatsen in de oude bestuurskamer als
voorraadkasten voor de kantine, het tegelen van ruimtes beneden die niet door de aannemer worden
betegeld en het verwijderen van de heggen, zodat het toegangshek beter geplaatst kan worden
wordt onder de bezielende leiding van Bauke Boersma en Hans Visser mede uitgevoerd.

De verbouwing door de aannemer is in eerste instantie goed van start gegaan: de sloop, de
funderingswerkzaamheden en het opmetselen tot de eerste verdieping verliep voorspoedig. Het feit
dat we door Covid 19 de kleedkamers niet mochten gebruiken kwam eigenlijk van pas: de aannemer
kon alles tegelijk slopen en opnieuw opbouwen en hoefde daarmee niet in fases te werken.
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Tijdens de uitvoering bleken de bouwtekeningen van de oude bouw echter niet accuraat te zijn en
bleken er constructies te zitten op plaatsen waar ze niet werden verwacht. De hierop gebaseerde
balkconstructies moesten opnieuw geleverd worden. Hierdoor liepen een aantal andere onderdelen
van de verbouwing vertraging op. Daarnaast gooide het weer een aantal keren roet in het eten en
bleek het voor de aannemer moeilijk om aan betrouwbare onderaannemers te komen. Al met al
heeft de verbouwing daarmee effectief een kleine drie maanden volledig stil gelegen.

Door de wens van de Gemeente om de plafonds en daarmee het dak van de vier kleedkamers bij
veld 2 hoger uit te voeren dan oorspronkelijk gepland hebben wij als vereniging de vraag ingediend
of het dak op de hoogte van het bestaande terras gemaakt kon worden, zodat het met extra
versteviging en een hek als uitbreiding van het terras kan dienen. Dit is gehonoreerd, de kosten
hiervoor zijn gedeeld door de Gemeente en de vereniging.

Bij het opmaken van dit verslag is de definitieve opleverdatum nog niet bekend. Inmiddels is vanuit
de Gemeente toegezegd dat de huur voor de kleedkamers en kantine pas weer betaald hoeft te
worden als alles daadwerkelijk wordt opgeleverd.

Park

De vernieuwde grasmatten van veld 6 en 7 hebben niet goed genoeg geworteld, ondanks
herstelwerkzaamheden van de Gemeente hebben wij de velden in 2020-2021 niet zo veel kunnen
gebruiken als verwacht.

Veld 4 is aan het eind van het seizoen volledig nieuw aangelegd, de grasmat is helemaal verwijderd
en weer opnieuw ingezaaid, de ballenvangers en de doelen zijn volledig vernieuwd. Om het
grasmaaien te vergemakkelijken heeft de Gemeente helaas wel het lage hek aan de zijkant van het
veld weggehaald, terwijl dit bedoeld was als plek voor de ouders om afstand te kunnen houden tot
het veld.

De ballenvangers op veld 3 zijn eveneens vervangen. Wij zijn nog in gesprek over de ballenvangers
van veld 1 die behoorlijk stuk zijn en over de vervanging van het hek langs veld 1 en 5 waar
inmiddels ook gaten in zitten.

Het kunstgrasveld 2 zou eigenlijk in seizoen 2020/2021 worden vervangen, maar de Gemeente
wacht op een rapport over een ander vulmateriaal dan kunststof korrels of kurk (kurk gaat vaak
schimmelen).

Trainingsschema

Vanwege het geregeld uitvallen van veld 6 en 7 en de maatregelen van de overheid, waarbij zelfs
gedurende langere tijd een avondklok is ingesteld, lag er een enorme druk op het trainingsschema.
Dit is gedurende het jaar zo’n 6 keer aangepast, niet altijd tot ieders tevredenheid. Dat heeft het
bestuur ertoe bewogen om een ideaal trainingsschema op te stellen, uitgaande van een ideale
verenigingsgrootte.

Daarbij zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd (werken met tijdsblokken van trainingen van
één uur tot 19:00 en indien mogelijk 1,5 uur daarna, trainen met 6 of 4 teams op een veld). Het
nieuwe trainingsschema zal ingaan in het nieuwe seizoen, waarbij elk seizoen weer teruggegrepen
wordt op het ideale schema en de ideale verenigingsgrootte.

Algemeen beleid

In december is gestart met het vernieuwen van het algemeen beleid van de vereniging ‘Zonder doel
geen doelpunt’ en het voetbaltechnisch beleid. Hierbij wordt voortgeborduurd op het ‘Beleidsplan
2015-2020’ uit 2015. De laatste hand aan het voetbaltechnisch beleid moet nog gelegd worden,
maar het Algemeen beleid is in september 2021 voorgelegd aan de coördinatoren en wordt tijdens
de Algemene Ledenvergadering gepresenteerd aan de vereniging.
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4. Het reilen en zeilen van de vereniging in 2020/2021

De voetbaltechnische ontwikkeling van de vereniging (mail 31-8)
(Emiel van Gemert, Ruud van Pelt, Jimmy Bisschop, Sebastiaan Steur)

Aan het begin van het seizoen 2020-2021 hadden wij de verwachting er een gigantisch succesvol
seizoen van te maken. Met een goede trainersstaf zijn wij enthousiast van start gegaan met als doel
voetbalontwikkeling, promoties en plezier.

Senioren:

De zaterdag 1 had een geheel nieuwe staf en ook binnen de selectie hebben wij veel mutaties
doorgevoerd. De resultaten waren in het eerste kwartaal erg goed te noemen en de vooruitzichten
waren rooskleurig. In de competitie stonden wij hoog in de middenmoot en gezien de teamgeest was
een hogere klassering zeker realistisch.

De O23 is een nieuw team in onze voetbalpiramide, uitkomend in de 2e divisie betekende dit een
nieuwe uitdaging voor onze jonge talenten om eenvoudiger de stap te maken naar het
seniorenvoetbal. Er werd gevoetbald tegen zeer gerenommeerde en hoog spelende
amateurverenigingen, de resultaten waren wisselvallig (middenmoot) maar het voetbal was bij vlagen
erg goed te noemen.

Jeugd:

Evenals de O23 is ook de JO18 nieuw in de voetbalpiramide. Uitkomend in de BVO competitie is dit
een zeer mooi affiche voor onze vereniging. Wij hebben in de eerste maanden mooie tegenstanders
als Cambuur Leeuwarden, fc Emmen en fc Volendam langs zien komen. Onze jongens deden dit
zeker niet onverdienstelijk in de eerste periode.

De kanshebbers voor directe promotie, JO15, JO14 en JO13-1 lagen prima op koers. Alle 3 de
elftallen stonden na 5/6 wedstrijden bovenaan in hun competitie en streden dan ook voor promotie.
Een niveau hoger waar wij binnen deze leeftijdscategorieën zeker thuis horen.

Ook bij de onderbouwteams deden wij het erg goed, de ontwikkeling van de spelers ging erg snel, de
eerste kampioenschappen werden gevierd en er werden mooie wedstrijden afgewerkt op ons
sportcomplex.

En toen… en toen kwam het coronavirus weer om de hoek kijken. De complete competitie werd
stilgelegd, de senioren mochten niet meer trainen en de jeugd mocht geen competitiewedstrijden meer
spelen. Met man en macht hebben wij met elkaar geprobeerd ieder weekend een volledig programma
in elkaar te draaien. Waar er bij andere vereniging niet tot nauwelijks werd gevoetbald hebben wij
iedereen in de jeugd continue wedstrijden kunnen aanbieden. Het was af en toe flink puzzelen en hard
werken, terugkijkend is dit een gigantisch succes geworden.

Ondanks het feit dat er geen competitiewedstrijden meer werden gespeeld bleven onze talenten in
trek bij de verschillende BVO's. Onder andere Ajax, Almere City, Heerenveen en fc Utrecht hebben
zich versterkt met onze talenten. Wij blijven onze jongens volgen en hopen dat hun ontwikkeling
voorspoedig zal verlopen.

Achter de schermen is de TC druk bezig geweest om ons voetbalpakket voor de selectieteams verder
uit te breiden. Dit houdt in dat wij op de maandagen extra trainingen gaan aanbieden waarbij het ASM
model centraler komt te staan en wij proberen om meer aandacht te schenken aan onderdelen die bij
de reguliere trainingen onderbelicht zijn. ASM staat voor verschillende manieren van bewegen en voor
de brede ontwikkeling van een atleet om uiteindelijk een betere voetballer te worden. Daarnaast
hebben wij enkele techniektrainers die aan de slag gaan met de technische vaardigheden van onze
jeugdvoetballers.

Terugkijkend op seizoen 2020-2021 kunnen wij vaststellen dat wij er met elkaar het beste van hebben
gemaakt ondanks de narigheid waar wij mee te maken hebben gekregen. Komend seizoen willen wij
met onze jeugdteams hoge ogen gaan gooien en onszelf belonen voor alle energie die wij in de
afgelopen seizoenen hebben gestoken in het beter maken van onze jeugd. Met veel vertrouwen kijken
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wij naar de toekomst en de mooie ontwikkelingen die zeker gaan volgen.

Organisatorische ontwikkelingen

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.
Ondanks dat het niet in het takenpakket van de coördinatoren zit hebben de coördinatoren van de
JO10/11 en JO12/13, ondersteund door de toernooicommissie een toernooi opgezet voor hun
leeftijdcategoriën.
De coördinatoren van de JO8/9, JO10/11, JO14/15 en senioren hebben aangegeven geen tijd meer te
hebben voor deze werkzaamheden. We hebben ze uiteraard op passende wijze bedankt voor hun
inzet in de afgelopen jaren.
Gelukkig heeft er zich voor seizoen 2021/22 een nieuwe coördinator aangemeld voor de JO10/11 en
hebben we de twee andere categorieën bij andere coördinatoren onder kunnen brengen. Het zou
natuurlijk top zijn als we meer coördinatoren konden vinden.

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, woensdag, donderdag en vrijdag en tijdens
wedstrijddagen. In het afgelopen seizoen bestond het team uit 2 fysiotherapeuten (SAA en Veel
Beter), 2 verzorgers, 1 hersteltrainer en 2 stagiaires (beide geslaagd voor sportmassage).

Door de start van de nieuwbouw werden wij noodgedwongen verplaatst naar de bestuurskamer, nog
minder ruimte, maar wel werkbaar, daarna zijn we kortstondig verhuisd naar alleen een tafel in de lege
kantine bunker. Op dit moment zijn wij geplaatst in de nieuwe kleedkamer 4 voor enkele weken
voordat wij naar ons splinter nieuwe onderkomen gaan en de medische zorg weer op juiste manier
kunnen uitvoeren.

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 nu ook weer op de dinsdag en donderdag op ons sportpark aanwezig zijn.

Een pluspunt is dat er inmiddels vijf EHBO’ers zich hebben aangemeld om ons team te versterken.

Twee van hun gaan een opleiding volgen zodat zij daarna kunnen worden ingezet. Hierdoor kunnen
wij gedurende de gehele week bezetting garanderen in de medische ruimte.

Kantinecommissie
(Wilfred Jooren)
De kantine heeft, net als de rest van de vereniging, een droevig seizoen 2020/2021 gehad. We
begonnen met goede moed in augustus maar begin oktober was het alweer afgelopen. Vanwege
Corona en alle maatregelen zijn we de omzet op wedstrijddagen, trainingsmiddagen en -avonden en
alle toernooien misgelopen. We hebben nog wel wat omzet kunnen maken op de wedstrijddagen
onderling in de weekenden. Maar voornamelijk hebben we als kantine alleen maar de vrijwilligers
voorzien van koffie/thee/frisdranken en in de weekenden ook wat te eten. Dat is ook een belangrijke
taak van de kantine. Alle trainers, leiders, EHBO-ers, bestuursleden maar zeker in deze periode ook
onze handhavers voorzien van drinken en wat te eten!

We hadden niet al te grote voorraden dus we hebben niet al te veel voedsel en drinken hoeven af te
schrijven maar we hebben wel weer een aantal artikelen, die over datum gingen, moeten weggooien
en we hebben ook weer wat voorraad gedoneerd aan de Voedselbank Almere. 
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Voor het seizoen 2021/2022 hopen we dat de resultaten weer naar normale hoogte gaan komen. We
gaan vanaf medio september of iets later de nieuwe kantine in gebruik nemen. Ook zullen we nog
tijdelijk vanuit de foodtruck moeten werken en wellicht houden we deze kantine post wel altijd in
gebruik tijdens drukke wedstrijddagen, maar in ieder geval tijdens de toernooien.

We hebben gelukkig een goed team met vrijwilligers met ook wel een behoorlijk verloop maar ook een
mooie vaste kern. We verheugen ons op het moment dat we de nieuwe kantine in gebruik kunnen
nemen.

Bestuurders van Dienst
(Jos Vleugels)
Het seizoen 2020-2021 bestond voor de Bestuurder van Dienst bij Waterwijk uit tal van onvoorziene
situaties. Corona hakte het seizoen in stuk(jes) en daarnaast werd het domicilie van de BvD’er (de
bestuurskamer) vanwege de verbouwing stapsgewijs steeds verder ontmanteld. In de 2e seizoenshelft
konden wij slechts gezeten aan een tafeltje in een gestripte kantine onze rol als gastheer/vrouw
vervullen.
Geen kleedkamers, geen kantine, wel nog een koffiezetapparaat en natuurlijk onze "buitenkantine".
Onthand doordat niets meer op zijn vertrouwde plaats lag hebben we het toch iedereen naar de zin
kunnen maken...geen kleedkamer sleutels maar die waren dan ook niet nodig want we hadden
inmiddels geen kleedkamers meer. Al met al, er is geen wedstrijd minder om gespeeld. Ons krappe
maar geroutineerde team van BvD’ers heeft zijn klus weer geklaard en het vooruitzicht op de grote
uitbreiding van ons clubgebouw met daarin een nieuwe bestuurskamer met een blik over de velden
doet verlangen naar nog meer van die klussen.

Scheidsrechterscommissie
(Hans Visser, Patrick Visser, Rob Doornekamp, Niels Philips en Younis Askar)
Het primaire doel van de scheidsrechterscommissie is om iedere wedstrijd die in het kader van de
competitie of de beker bij Waterwijk gespeeld wordt, van een scheidsrechter te voorzien. Ook doen we
voor alle vriendschappelijke wedstrijden en vanzelfsprekend de toernooien die bij Waterwijk gehouden
worden ons uiterste best. Daarnaast is het werven en opleiden van nieuwe scheidsrechters ook heel
belangrijk en de commissie zal hierin een actieve rol blijven spelen, zoals zij dit in het verleden ook
altijd gedaan heeft.

De zin waarmee de vorige editie van dit stukje voor het bestuursverslag eindigde: “Bij de
scheidsrechterscommissie zijn we van mening dat een frisse wind veel zou kunnen betekenen voor de
kwaliteit van de arbitrage bij Waterwijk” heeft aan het eind van afgelopen seizoen daadwerkelijk een
invulling gekregen. Voor volgend seizoen heeft de scheidsrechterscommissie er namelijk twee nieuwe
leden bij gekregen: Niels Philips en Younis Askar gaan de commissie versterken.

Vanzelfsprekend zal de rolverdeling binnen de commissie hierdoor gaan wijzigen. Die wordt nu als
volgt:

● Rob Doornekamp doet het indelen van de scheidsrechters voor de zondag;
● Patrick Visser doet de opleiding en de ondersteuning van de jonge scheidsrechters;
● Niels Philips en Younis Askar doen tezamen de overall coördinatie, het indelen van de

scheidsrechters voor de zaterdag en het ondersteunen van de toernooi commissie met
betrekking tot het werven en indelen van scheidsrechters op onze interne toernooien;

● Hans Visser blijft komend seizoen nog betrokken bij de commissie, maar meer als vraagbaak
en ondersteuning van Niels en Younis.

Niels en Younis hebben in de afgelopen periode tijdens de interne competitie en de Regiocup al
kunnen “oefenen” en commissie heeft er alle vertrouwen in dat zij de hoge standaard van de
commissie zullen kunnen blijven leveren.

Tot slot: de commissie is altijd op zoek naar nieuwe scheidsrechters. Lijkt het je leuk om samen met
een groep enthousiaste collega scheidsrechters samen te werken, meld je dan aan bij een van de
leden van de scheidsrechter commissie of bij het algemene e-mail adres dat op de site vermeld staat.
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Parkbeheer
(Hans Visser, Bauke Boersma, Maarten Mulder, Ronald Hylkema, Colin van Beek, Michael Colijn, Nico Spaink, Ron Gressie,
Richard Regterink)

Parkbeheer bestaat uit de volgende leden die de genoemde taken uitvoeren:

● Bauke Boersma dagelijks parkbeheer (donderdagen en oproepbaar), klusteam, lijnen;
● Colin van Beek klusteam;
● Hans Visser coördinatie, dagelijks parkbeheer (donderdagen en oproepbaar), lijnen;
● Maarten Mulder dagelijks parkbeheer, klusteam;
● Michael Colijn klusteam;
● Nico Spaink klusteam;
● Richard Regterink klusteam;
● Ron Gressie klusteam;
● Ronald Hylkema dagelijks parkbeheer (oproepbaar), lijnen.

Primaire taak van Parkbeheer is het netjes en bruikbaar houden en maken van het gehele complex,
zowel binnen als buiten. Binnen moet hierbij vooral gedacht worden aan reparaties in de ruimste zin
van het woord, uiteenlopend van de vervangen van een lamp tot het vervangen van een vernielde
deur. Buiten moet gedacht worden aan de lijnen op de natuurgrasvelden, reparatie of vervanging van
de netten in de doelen, het legen van de vaste vuilnisbakken, de peukenbakken en vuil rapen. De
vuilcontainers, de papiercontainer en de volle kliko’s moeten op de ophaaldagen buiten het hek staan
en nadat ze geleegd zijn weer binnen gehaald worden.

Ook moeten leveranciers, monteurs en uitvoerders van werkzaamheden toegang kunnen krijgen tot
het complex. Daarnaast brengen we binnen en buiten verbeteringen aan.

Het onderhoud en reparaties aan de natuurgrasvelden, de kunstgrasvelden, de omheiningen van de
velden en het complex wordt door de gemeente gedaan.

Een belangrijk deel van het afgelopen seizoen is Parkbeheer bezig geweest met de voorbereidingen
en het begeleiden van de verbouwing. In het kader hiervan hebben we bijvoorbeeld alle ruimtes die bij
de verbouwing betrokken zijn, geheel leeggemaakt. En dat waren veel ruimtes! Ook hebben we veel
geld kunnen besparen door een heleboel werkzaamheden zelf uit te voeren, zoals het verwijderen van
de vloer en het plafond in de kantine, het verwijderen en afvoeren van de tegels van het oude terras,
het verwijderen van een groot deel van het oude luchtverwarmingssysteem, het verplaatsen en
aanpassen van het rolluik tot het afbreken van een muur.

In principe zijn alleen de keuken en de “oude” bestuurskamer buiten schot gebleven. Deze worden nu
dan ook gebruikt als opslag.

Toernooicommissie
(Tineke Gressie, Monique Colijn)

Helaas afgelopen jaar weer geen gezellige thuistoernooien dankzij Corona. Wij hadden er al rekening
mee gehouden maar het blijft natuurlijk een domper om de teams te moeten teleurstellen. In
samenwerking met Ruud van Pelt is er in november een kort onderbouw toernooi geweest en we
hebben de coördinatoren van de JO10/11 en JO12/13 geholpen bij het organiseren van een toernooi
voor die leeftijdscategorie.

Voor de thuistoernooien van 2022 zijn wij alweer druk bezig met de voorbereidingen. Het plannen van
de data voor de toernooien is al een hele opgave met de nacompetitie en de bekerwedstrijden die tot
ver in juni 2022 doorlopen.

Maar het is ons weer gelukt om voor de teams vanaf de mini-pups tot en met de O16 data vast te
stellen. De leiders zijn aangeschreven met de vraag of zij willen aangeven voor 1 september 2021 of
zij deelnemen aan het thuistoernooi. Zo kunnen wij gericht poules gaan vullen met leeftijden en
niveau’s met gemotiveerde teams die ook echt mee willen doen. Het bemoeilijkt ons dat Waterwijk
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meedoet aan een trial waarbij de teams nog een paar keer van klasse kunnen veranderen maar wij
proberen daar zo goed mogelijk op in te springen.

Sponsorcommissie
(Raymond van Ewijk)
De Covid19 epidemie heeft onze vereniging in velerlei opzichten stevig in de greep gehad. Het begin
van seizoen begon nog hoopvol. Er werden 2 contracten met Businesspartners verlengd, de
Dames-tak werd uitgerust in een nieuw trainingstenue, kortom er was hoop om er weer een mooi jaar
van te maken. De door de overheid getroffen maatregelen hebben natuurlijk ook zijn weerslag gehad
op het gebied van de sponsoring. Wij konden onze partners minder exposure geven omdat er geen
wedstrijden werden gespeeld. Ja, onderling mocht de jeugd voetballen, maar gasten waren niet
welkom.

De sponsorcommissie gooide het dus op een andere boeg. Een kwestie van veel contact
onderhouden. een presentje met de feestdagen en rondleiden en informeren over de verbouwing van
ons clubgebouw. In overleg met hen werden de voorwaarden voor de partners aangepast. Concreet
betekende dat sommige contracten stilzwijgend werden verlengd of de betalingstermijn werd
opgeschoven. Al met al hebben wij de aantallen partners nagenoeg gelijk weten te houden. Slechts 1
partner haakte af. Hij kon zijn bedrijf niet meer vervolgen. Daartegenover stond dat 2 partijen
waarvan de contracten afliepen aangaven dat bij de hervatting van de competitie de contracten
zouden worden verlengd. De overige partijen hebben nog langdurige contracten en zagen geen reden
tot tussentijdse stopzetting van de samenwerking.

Er zijn wat gesprekken geweest met potentiële partijen echter de pandemie zette het besluit tot
samenwerking in de ijskast. Dit zal in het nieuwe seizoen weer worden opgepakt.

In overleg met onze partner van de Sociale Media, Calina Inc zijn wij bezig geweest om onze
Facebook en Instagram pagina nog gebruiksvriendelijker te maken voor de exposure voor onze
partners. In het nieuwe seizoen verschijnt er een nieuw digitale uitvoering van het ‘Zaterdag Boekje’.
Dit alles aangepast aan de moderne geest des tijd.

Kortom zoals de beeldspraak is, je moet verbouwen als alles stil staat. Eenmaal up to date betekent
dat wij klaar staan voor de toekomst.

Kledingcommissie
(Barbara Zwijsen)
De start van het seizoen is prima verlopen, met wekelijkse bestellingen die op donderdag of zaterdag
werden uitgeleverd vanuit kleedkamer 7. Vanwege de verbouwing is de hele voorraad bij het
Sportpaleis ondergebracht, een hele fijne samenwerking met deze leverancier!

Vanuit deze opslag zijn de bestellingen wekelijks samengesteld en in de kantine aan de bestellers
afgeleverd.

De pasavonden voor de nieuwe selectieleden mochten we ook bij het Sportpaleis organiseren, waar
we heel dankbaar voor waren! Net zoals in voorgaande jaren konden we ook voor deze avonden weer
rekenen op hulp van de selectietrainers. Alles is daarmee soepel verlopen.

Voor het nieuwe seizoen verheugen we ons op de nieuwe ‘winkelruimte’ halverwege de nieuwe gang.
In de grote ruimte die als washok is aangemerkt zetten wij zelf nog een afscheidingsmuur, zodat we
de kleding goed kunnen opbergen en uitleveren.

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.
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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.

5. Toekomstverwachtingen

Begroting
Het begroot resultaat voor het komende verslagjaar is € 15.000 positief.

De verwachting is dat de liquide middelen substantieel zullen afnemen ten opzicht van 30 juni 2021.
Dit wordt veroorzaakt door de verwachte investering in het clubgebouw en inventaris voor het
clubgebouw. Begroot is dat de liquide middelen in het komende verslagjaar dalen naar € 96.000.
De kosten voor de bovenbouw op de nieuwe kleedkamers, de nieuwe toiletgroep boven, de
uitbreiding van het terras links bij veld 2, de door de Gemeente niet gefinancierde extra douche en
schrobput per kleedkamer en de verbouwing van de bestaande kantine komen voor rekening van de
vereniging. De verwachting is dat per balansdatum 30-6-2021 nog voor € 290.000 door de vereniging
geïnvesteerd wordt.

Naast de verbouwing wordt er geïnvesteerd in verschillende nieuwe doelen en netten.

Voor een uitgebreide begroting verwijzen wij naar het Financieel Verslag 2020-2021.

Toekomst accommodatie
Bij het opmaken van dit verslag is de definitieve opleverdatum van de verbouwing nog niet bekend.
De hoop is dat dit in ieder geval nog voor de winterstop is. Er wordt nu gesproken over oplevering per
gebruikersruimte, waarbij de volgorde loopt via de toiletten op de benedenverdieping, de
EHBO-ruimte en kleedkamers 1 tot en met 4 en dan steeds per kleedkamer.

Op de velden 6/7 hebben wij voor de training bijna alleen de laagste leeftijdscategorieën geplaatst,
maar we maken ons zorgen over de bespeelbaarheid van deze velden, ondanks het feit dat juist de
hybride aanleg voor meer train- en speeluren zou moeten zorgen.

Covid-19 crisis
Bij het opmaken van dit verslag zijn de maatregelen zo goed als allemaal opgeheven. Alle
leeftijdscategorieën mogen weer spelen, douches en kantines zijn weer opengesteld, ouders mogen
weer langs het veld. De race is nog niet gelopen en we hopen dat er in de komende de herfst/winter
periode geen nieuwe maatregelen nodig zijn.
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Verslag van de Toezichtscommissie gedragscode (TCG) 2020-2021

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 20-21 uit twee leden: Arend Koster en Paul
Maasen.

Mede door corona maatregelen geeft de TCG afgelopen voetbalseizoen een rustig jaar gekend.
Slecht in één situaties heeft het bestuur advies gevraagd. De TCG heeft een onderzoek uitgevoerd
en een advies uitgebracht wat is opgevolgd door het bestuur.
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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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