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Voorwoord

Beste Waterwijkers,

Wat een seizoen hebben wij achter de rug! Een met vele hoogtepunten, maar helaas ook
dieptepunten. Een dieptepunt voor velen was zeker het feit dat het voetballen weer stil kwam
te liggen rond de winterstop, met daarna weer beperkende maatregelen voor kantine- en
kleedkamergebruik. Omdat we al wat gewend waren uit eerdere lockdowns zijn we hier met
zijn allen goed doorheen gekomen.

Gelukkig hebben we ook heel veel hoogtepunten met elkaar kunnen vieren: we hebben twee
nieuwe leden van verdienste mogen huldigen (Hans Visser en Ronald Hylkema), we hebben
in december in een bescheiden ceremonie de heropening steen van ons nieuwe clubhuis
onthuld (met daarop diezelfde Hans Visser en de onvolprezen Bauke Boersma) en we
hebben het gebouw feestelijk kunnen openen met een spetterend openingsfeest in mei.

Tel daar ook nog het prachtige resultaat van onder andere onze Zaterdag 1 in de competitie
bij op en u begrijpt dat u te maken heeft met een tevreden voorzitter en een tevreden bestuur.

Natuurlijk kan het altijd beter! Wij prijzen ons gelukkig dat we een grote groep vrijwilligers
hebben die zich maximaal inzetten voor de club. We merken echter ook dat er veel werk ligt
op de schouders van deze groep, het zou fijn zijn als meer mensen zich beschikbaar willen
stellen om de club te ondersteunen.

Daarnaast maken wij ons zorgen om het toegenomen ongewenst gedrag naast en op de
velden. In samenwerking met Hoofd Jeugdopleiding, deskundigen en de KNVB willen we dat
dit seizoen aanpakken.

Dit seizoen zal ook in het teken staan van vernieuwingen op het park in velden en
veldverlichting. We hopen dat de vele gesprekken met de Gemeente daarover nu vruchten
gaan afwerpen.

Rest mij nog alle vrijwilligers, leden en sponsoren te bedanken voor het samen vormgeven
van een vereniging waarvan ik trots ben de voorzitter te mogen zijn.

Met velen een!

Almere, 30 november 2022, namens het bestuur,

John de Vries
Voorzitter
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Ontwikkelingen
Leden
We zijn seizoen 2021-2022 gestart met 1544 leden en geëindigd met 1482 leden op 30-6-2022. We
gaan het nieuwe seizoen 2022/2023 in per 1-7-2022 met 1602 leden.

Tijdens de steenlegging van het vernieuwde clubhuis zijn Ronald Hylkema en Hans Visser benoemd
als Leden van Verdienste. Op de heropeningssteen werd de inzet van Bauke Boersma en Hans Visser
tijdens de verbouwing gememoreerd.

Organisatie
John de Vries heeft in de Algemene Ledenvergadering van november 2021 de voorzittershamer
overgenomen van interim voorzitter Barbara Zwijsen. Daarmee zijn alle functies in het bestuur weer
naar behoren bezet.

Vanuit seizoen 20-21 ontstond de wens om een functie gastvrouw / gastheer als aanvulling op de
bestuurder van dienst in het leven te roepen. Deze personen maken bezoekende teams wegwijs en
houden een oogje in het zeil in de kleedkamers en op het park. Het team gastvrouwen / gastheren is
voorzien van een herkenbaar Waterwijk trainingsjack en voor in de koudere periode een winterjas en
is na de verbouwing van start gegaan.

De scheidsrechterscommissie heeft halverwege het seizoen 20-21 twee nieuwe leden gekregen die
de coördinatie zijn gaan overnemen van Hans Visser. Helaas hebben zij aan het einde van het huidige
seizoen aangegeven weer met deze functie te moeten stoppen. Inmiddels hebben zij zelf weer
vervanging gezocht en gevonden.

Accommodatie
Het gebouw is op 8 december 2021 officieel weer aan de club overgedragen. Daarna is er in
december een kleine openingsceremonie gehouden waarbij een heropeningssteen is onthuld. De
laatste zaken (waaronder de aansluiting van de bestrating aan het gebouw) zijn medio maart
opgeleverd. Op 14 mei 2022 is het gebouw feestelijk geopend in het bijzijn van de wethouder van
Sport van de gemeente Almere. Daar waren ook een flink aantal oud-bestuursleden en
oud-vrijwilligers bij. Een zeer geslaagde dag!

Park
Veld 4 is aan het eind van het seizoen 20-21 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. Veld 3 zal in de zomer van 2022 opnieuw worden aangelegd.

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.

Veld 2 is door de KNVB afgekeurd en zal ook in de zomer van 2022 worden vervangen, veld 5 is nog
goedgekeurd en wordt alleen op een aantal plekken gerepareerd.

Trainingsschema
Het nieuwe trainingsschema is ingaan bij start van het seizoen en heeft naar tevredenheid gewerkt.
Ook voor het seizoen 2022-23 zullen we weer uitgaan van een ideale verenigingsgrootte, zodat we
optimaal gebruik kunnen maken van de velden.

4



Bestuursverslag A.S.C.W. 2021-2022

Het reilen en zeilen van de vereniging
Voetbaltechnische ontwikkelingen
(Sebastiaan Steur, Emiel van Gemert, Ruud van Pelt, Jimmy Bisschop)

Het voetbalseizoen 2021-2022 ligt inmiddels achter ons en met elkaar kunnen wij concluderen dit voor
de prestatieteams een onwijs goed seizoen is geweest. Om te beginnen bij de allerjongsten: onze JO8
selectie. Deze 2 teams hebben het voor elkaar gekregen om beide uit te komen in de Hoofdklasse A,
iets wat nog nooit gelukt is bij onze vereniging. Daarnaast is de JO8-1 meerdere keren kampioen
geworden van de diverse fases waarin is gevoetbald.

Vermeldenswaardig is verder dat onze JO10-1 het 2e gedeelte van het seizoen is doorgeschoven
naar de JO11-2. Hierdoor zijn deze jongens op een groter veld tegen betere weerstand aangelopen,
de eerste wedstrijden hadden wij het ontzettend moeilijk, hierna wisten wij steeds beter raad met de
fysieke weerstanden en wisten wij wedstrijden te winnen. Maar ons bovenal goed te ontwikkelen.

Eenzelfde exercitie heeft plaats gevonden bij onze JO11-1. Deze ploeg werd doorgeschoven naar de
JO13 competitie op een heel veld. Geweldig om te zien hoe onze fysiek kleinere jongens het hebben
gedaan tegen tegenstanders van veelal 2 jaar ouder. Extra mooi was dat het team geen wedstrijd
heeft verloren en glansrijk kampioen is geworden.

Onze JO13-1 heeft het seizoen afgesloten als nummer 2 van de 2e divisie, als beloning mogen wij
hierdoor uitkomen in de 1e divisie komend seizoen. Een hartstikke mooie prestatie.

De JO14-1 komt uit in de 3e divisie en wist promotie af te dwingen naar de 2e divisie door als beste
nummer 2 te eindigen. In de voorjaarscompetitie wisten wij zelfs kampioen te worden van de 2e
divisie. Helaas werd de wedstrijd voor promotie tegen Quick niet in winst afgesloten waardoor wij de
stap naar divisie 1 niet wisten te maken.

De JO15-1 wist zeer overtuigend kampioen te worden in de najaarscompetitie en daarmee promotie af
te dwingen naar de 4e divisie. In deze competitie wisten wij de eerste wedstrijden zeer goed mee te
doen om de bovenste plaatsen, helaas kwamen wij net te kort voor promotie naar divisie 3.

Ook onze JO16-1 wist kampioen te worden en te promoveren naar de 4e divisie, met ruime afstand
werd het feestje gevierd. Hierna kwamen wij uit in de BVO competitie, mooie wedstrijden volgde en
met een verdienstelijke 2e plaats werd het seizoen prima afgesloten.

Dan maken we een sprongetje naar de zaterdag 1. 2 seizoenen weinig tot niet gevoetbald vanwege
corona en nu moesten wij er al snel staan in een kwalitatief sterke competitie. En wij stonden er, de 1e
periode werd door ons gewonnen waardoor wij al snel verzekerd waren van een toetje. In de reguliere
competitie kwamen wij net te kort ten opzichte van HBOK. In de nacompetitie werd verdienstelijk
gewonnen van CSW, 2-0. Hierna de halve finale tegen Die Haeghe, 87 minuten lang dachten wij dat
we in de finale terecht zouden komen, tot de late gelijkmaker viel. Uiteindelijk trokken wij in de
penaltyserie aan het kortste eind. Hier stopte het sprookje, een mooi en gedenkwaardig jaar voor onze
zaterdag 1.

Al met al kijken wij zeer tevreden terug op het afgelopen seizoen, de leeftijdscategorieën welke niet
genoemd zijn hebben het ook prima gedaan.

Organisatorische ontwikkelingen

Coördinatoren leeftijdscategorie
(Rob Doornekamp)

Vanuit het bestuur is Rob Doornekamp verantwoordelijk voor de coördinatoren van de breedtesport.
Coördinatie van afgelopen seizoen was goed bezet door Tineke Gressie (minipups en O8/O9), Mounir
Tichtti en Henk Gankema (O10/O11), Jolanda van Huizen (O12/O13/O14/O15), Richard Regterink
(O16/O17/O18/O19), Raoul Linger (onderbouw meiden) en Rients van der Zee (bovenbouw meiden).
Afgelopen seizoen hebben we voor de breedtesport ook een TC toegevoegd, en deze wordt door
Jimmy Bisschop ingevuld. Jimmy heeft de O8, O9 en O10 op de juiste sterkte weten in te vullen en de
bedoeling is dat we dit doortrekken naar de gehele jeugd. Voor het huidige seizoen hebben voor de
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O8/O9 twee nieuwe coördinatoren weten te vinden, te weten Kenny Omorogieva en Debby van
Spronsen. Tineke kan zich nu beter richten op de minipups en toernooicommissie. Rients heeft de
coördinatie van de bovenbouw verlaten en deze wordt overgenomen door Raoul, die nu de gehele
meidentak onder zijn hoede heeft.

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 en op
wedstrijddagen. Op maandag, dinsdag, donderdag is er daarnaast verzorging aanwezig. In het
afgelopen seizoen bestond het team uit medisch adviseur, 2 fysiotherapeuten (SAA en Veel Beter), 2
verzorgers, 1 hersteltrainer en 4 stagiaires, waarvan inmiddels drie geslaagd.

De verzorgster JO18 zal onze club verlaten. De fysiotherapeut/verzorger zaterdag 1 vertrekt helaas
om privé omstandigheden. Op dit moment zijn we bezig om de functie in te vullen.

Tijdens de competitie zijn we verhuisd naar ons nieuwe onderkomen waar we erg trots op zijn. In het
nieuwe seizoen proberen we op een veilige en verantwoorde manier 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.

Vanuit de opleiding EHBO van vorig seizoen hebben we 1 EHBO’er kunnen toevoegen aan ons
medisch team. Komend seizoen zal dit uitgebreid worden met 1 EHBO’er uit de opleiding
sportmassage.

Kantinecommissie
(Wilfred Jooren)

De start van het seizoen was door de Corona maatregelen een moeilijke. We hadden gelukkig de
beschikking over onze foodtruck waardoor we toch onze trainers en andere vrijwilligers konden
voorzien van een drankje en hapje. Vanaf begin september hebben we vanaf de parkeerplaats ook
onze voetballers en familieleden kunnen bedienen vanuit de foodtruck en hebben we toch wat omzet
kunnen draaien. Ook onze vaste leverancier was op de zaterdagen aanwezig met de Schattepatat
patatkraam en dat was ook erg fijn voor iedereen.

Ondertussen werd er hard gewerkt aan onze nieuwe mooie kantine. Vanaf begin november mochten
we weer naar binnen. Toen zijn we ook na heel veel opruimen en schoonmaken begonnen in onze
nieuwe kantine. We zijn nog steeds erg tevreden met het resultaat al blijven er altijd wensen over.

De uiteindelijke omzet en het resultaat t.o.v. de begroting was bij het opmaken van dit onderdeel nog
niet bekend, maar we hebben weer leuke voetbal weekenden en fijne toernooien gedraaid met mooie
omzetten.

We hebben veel verloop in ons team met vrijwilligers. Dat maakt het soms erg moeilijk om de
bezetting op de gewenste sterkte te hebben voor bar en keuken. We hebben best veel vrijwilligers
maar soms kan er bijna niemand werken. We zijn dan ook soms genoodzaakt om vanuit de keuken
niet het gehele assortiment aan te bieden of zelfs de kantine gesloten te houden. We zijn volop bezig
met het werven van nieuwe mensen maar het blijft vooral beperkt tot jeugd en bijna geen
volwassenen.
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Bestuurders van Dienst
(Jos Vleugels)

Eindelijk weer een seizoen met een compleet programma dat we als Bestuurders van Dienst weer
volledig hebben kunnen bemensen.

Door de verbouwing was onze werkplek voornamelijk nog in de kantine geplaatst. Maar in het nieuwe
jaar konden we gebruik maken van een riante bestuurskamer met uitzicht op 4 van de 5 velden. Dat
zijn er 4 meer dan in onze oude situatie want daar was het enige raam op de parkeerplaats gericht.

Met de oplevering veranderde ook ons een deel van ons takenpakket omdat het sleutelbeheer van de
kleedkamers grotendeels verzorgd wordt door onze gastvrouwen- en heren. Dat een grote vereniging
altijd mensen op allerlei plekken kan inzetten, bleek ook deze keer: een onwillige knie maakte het
scheidsrechteren onmogelijk, maar zie een coördinator Bestuurder van Dienst kan altijd mensen
gebruiken.

IJs en Corona dienende hopen we heel komend jaar weer voor een ordelijk voetbalseizoen te kunnen
zorgen.

Scheidsrechterscommissie
(Rob Doornekamp, Han Groenhard, Eric Kool, Patrick Visser, Hans Visser)

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
ons uiterste best om voor vriendschappelijke wedstrijden en toernooien die bij Waterwijk gehouden
worden scheidsrechters te regelen.

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.

In seizoen 2021-2022 hebben Younis Askar en Niels Philips de rol van scheidsrechter
coördinatoren met veel energie en naar volle tevredenheid uitgevoerd.

Helaas hebben zij moeten besluiten te stoppen, Younis door tijdgebrek in verband met zijn nieuwe
loopbaan en Niels door zijn verhuizing. De commissie wil hen hartelijk bedanken voor afgelopen
seizoen.

Gelukkig hebben we een nieuwe scheidsrechter coördinator kunnen aantrekken en ook hebben we
voor de begeleiding en opleiding van de scheidsrechters iemand kunnen vinden. Eric Kool zal de
coördinatie van de scheidsrechters gaan doen ter zijde gestaan door Han Groenhard, die zich vooral
zal gaan richten op de begeleiding en opleiding van scheidsrechters.

De rolverdeling binnen de commissie is nu als volgt:
● Rob Doornekamp doet het indelen van de scheidsrechters voor de zondag;
● Han Groenhard doet de opleiding en de ondersteuning van de (jonge) scheidsrechters;
● Eric Kool doet de overall coördinatie, het indelen van de scheidsrechters voor de zaterdag en het

ondersteunen van de toernooicommissie met betrekking tot het werven en indelen van
scheidsrechters voor onze interne toernooien;

● Hans Visser blijft ook komend seizoen nog betrokken bij de commissie, als vraagbaak en
ondersteuning van Eric en Han;

● Patrick Visser ondersteunt Han bij de opleiding en begeleiding en Eric tijdens toernooien.

Voor komend seizoen staat een cursus bij de KNVB op de agenda om een aantal scheidsrechters te
certificeren tot Verenigingsscheidsrechter.
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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 scheidsrechterscommissie of bij het algemene e-mailadres
scheidsrechter-zaterdag@waterwijk.nl.

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:

Lid Taken

Bauke Boersma Dagelijks parkbeheer (donderdagen en oproepbaar), klusteam, lijnen

Colin van Beek Klusteam

Hans Visser Coördinatie, dagelijks parkbeheer (donderdagen en oproepbaar), klusteam,
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 op de ophaaldagen buiten het hek zetten en
nadat ze geleegd zijn weer binnenhalen. Daarnaast brengen we binnen en buiten allerlei
verbeteringen aan.

Ook zorgen we ervoor dat leveranciers, monteurs en uitvoerders van allerlei werkzaamheden toegang
kunnen krijgen tot het complex.

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

Het afgelopen seizoen is Parkbeheer, naast de reguliere werkzaamheden, voornamelijk bezig
geweest met het begeleiden van de verbouwing en het inrichten van de nieuwbouw. Ook hebben we
heel veel zelf verbouwd. De komende periode zal voor Parkbeheer vooral in het teken staan van het
verder afmaken van het gebouw en de inrichting van de ruimten.
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Verbouwingscommissie
(Barbara Zwijsen, Mark Valies, Bauke Boersma, Hans Visser)

De verbouwingscommissie is in seizoen 2019-2020 in het leven geroepen om met een kleine groep de
verbouwing te begeleiden. In dit groepje is overlegd over de plannen van de Gemeente versus de
plannen van de vereniging. Voor het gedeelte van de verbouwing wat op kosten van de vereniging is
uitgevoerd zijn steeds offertes opgevraagd bij leveranciers en in de commissie doorgenomen. De
commissie adviseerde dan uiteindelijk het bestuur over de uitgaven. Er is regelmatig overleg gevoerd
in de commissie over alles wat er bij de bouw komt kijken.

Los van overleggen is er in samenwerking met leden van Parkbeheer ook veel werk uitgevoerd.
Vooral aan de kantine en de oude bestuurskamer moest nog veel gebeuren:

● We hebben de vloer van de oude bestuurskamer in eigen beheer laten betegelen;
● We hebben samen met de kantinemedewerkers en een interieurbouwer een bar ontworpen. Deze

is gebouwd en geplaatst door de interieurbouwer. We hebben de bar daarna zelf op water, afvoer
en elektriciteit aangesloten;

● We hebben een aantal tafels zelf gemaakt van de planken die voorheen in de kleedkamers als
banken gebruikt werden. In het komende seizoen worden er nog meer tafels gemaakt;

● We hebben de grote tv weer een plekje gegeven;
● De andere tv-schermen hebben ook weer een plek gekregen;
● Het omroepsysteem is vervangen en geplaatst (binnen en buiten);
● We hebben nieuwe verlichting geïnstalleerd;
● In de bestuurskamer is met de interieurbouwer een bar geplaatst en door ons op water, afvoer en

elektriciteit aangesloten;
● En nog heel veel meer…

Met de overdracht van het gebouw aan de vereniging is het werk van de verbouwingscommissie
voltooid en is het onderhoud van het pand weer in handen van Parkbeheer (voor de zaken die niet
onder de verantwoordelijkheid van de Gemeente vallen!)

Toernooicommissie
(Tineke Gressie, Monique Colijn)

Dit jaar konden (na 2 jaar Corona die roet in het eten gooide) de toernooien gelukkig wel doorgaan.
We hebben 4 fantastische toernooidagen gehad.

Helaas merken we wel dat teams makkelijk een toernooi afzeggen. Wij dachten alles bijna vol te
hebben en 175 teams een mooie toernooidag te bezorgen maar binnen 1 maand tijd hebben we voor
diverse toernooien 25 afzeggingen gehad...

Met heel veel inspanning van onze kant en hulp van andere verenigingen konden we de meeste
gaatjes weer opvullen, maar we ontkwamen er niet aan dat we soms maar een poule van 3 teams
hadden. Erg sneu voor de kinderen die wel graag willen voetballen en nu veel rust hebben tussen
wedstrijden en soms een wedstrijd minder konden spelen. Dit door late afzeggingen (1 of 2 dagen
voor het toernooi) en teams die niet op kwamen dagen.

Ook dit hebben we weer creatief opgelost door de teams 2x tegen elkaar te laten spelen, maar het
brengt een hoop extra werk en stress met zich mee. Voor zover wij weten en hebben kunnen zien, zijn
alle kinderen vrolijk en tevreden naar huis gegaan, zelfs de teams die in de stromende regen hebben
gespeeld.

Volgend seizoen hopen wij weer mooie toernooien neer te kunnen zetten, maar daarvoor hebben we
ook de medewerking nodig van trainers en leiders.
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We hopen maar dat deze beseffen hoeveel extra werk wij hebben als ze zich voor meerdere
toernooien op dezelfde dag inschrijven en dan op het laatste moment beslissen wat het "leukste"
toernooi is en dan de andere afzeggen of helemaal niet komen opdagen

Samen met het kantinepersoneel, EHBO, scheidsrechters en alle vrijwilligers die er waren hebben we
topdagen gehad!

De TC wilde een apart selectie toernooi maar dat is helaas gecanceld doordat er te weinig teams
ingeschreven waren.

Inmiddels hebben we een gesprek gehad met een externe partij en hopen volgend seizoen samen
met hun een mooi selectie toernooi te kunnen organiseren.

Sponsorcommissie
(Raymond van Ewijk)

De sponsorcommissie kijkt terug op een bijzonder voetbalseizoen. De Covid-crisis bepaalde nog een
flink deel van het seizoen, echter er was licht aan het eind van de tunnel gekomen, wat betekende dat
er uiteindelijk na flink inhalen het seizoen voetballend afgemaakt kon worden.
Daarbij is in het 2022 het nieuwe clubgebouw geopend. Dit heeft de club enorm veel voorspoed
gebracht. Buiten het feit dat wij onze gasten op een comfortabele manier kunnen ontvangen, de
kleedkamers aan de moderne eisen voldoen, overal op het sportpark vlaggen met de logo’s van onze
partners hangen, kunnen wij onze Partners bieden waar zij recht op hebben. De Portengen lounge
voorzien van een eigen bar en met een prachtig uitzicht op de velden is een plek waar alle partners
van harte welkom zijn.

In het Commerciële beleid van heel 2022 was de doelstelling neergelegd om 3 nieuwe
Businesspartners te verwelkomen. Mede door de vele faciliteiten die het nieuwe clubgebouw heeft
staat de teller half juni inmiddels al op 5 nieuwe partners. Lopende contracten die dit jaar zouden
eindigen zijn verlengd.

Een nieuwe sponsor kijkt naar de performance die hij of zij kan krijgen. Daarmee trekt ASC Waterwijk
partners aan die het niet alleen leuk vinden om te sponsoren, maar waarbij de sponsoring ook
daadwerkelijk iets oplevert. Een doel kan bijvoorbeeld zijn het werven van personeel via een PR
campagne. Met 1700 leden en hun bijbehorende familie heeft de club een groot bereik en daardoor is
het aantrekkelijk om via ons een marketingcampagne op te zetten.

Zoals gezegd, biedt ons clubgebouw diverse mogelijkheden voor het Almeerse bedrijfsleven zich te
presenteren. Zo hebben wij een nieuwe vorm van sponsoring ontwikkeld: de kleedkamersponsoring.
Bedrijven kunnen tegen een relatief laag bedrag een kleedkamer “adopteren” In dat geval hangt er
naast de deur van de kleedkamer een bord van 40x30 cm voorzien van het logo van de sponsor.

Onze Sociale Media draait inmiddels op volle toeren. Onze partners kunnen zich via dit platform volop
presenteren. Wanneer zij een bepaalde campagne voeren is onze Facebook en Instagram site de
geschikte plaats. In onze kantine hangt een TV waarop enkel en alleen uitingen van partners worden
gepresenteerd.

In het nieuwe seizoen zullen onze Zaterdag 1 en de jeugdselectie-teams het veld betreden in een
nieuwe outfit. Dit biedt ook weer commerciële kansen en die zijn dan ook benut. Voor de Zaterdag 1 is
Touber Groothandel de hoofdsponsor en voor de Jeugdselectie-teams hebben wij een 3-jarige
sponsorovereenkomst afgesloten met de IFG Groep. Hoewel het “oude shirt” de komende jaren voor
de breedtesportteams gangbaar is, mogen ook zij voorzien van een Teamsponsor dit nieuwe shirt
aanschaffen.
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Alles resumerend is de club volop in beweging. Sportief, technisch en commercieel gaat de weg
verder omhoog. De eisen die wij onszelf stellen worden steeds uitdagender. Wij zijn klaar voor de
toekomst. Met velen een.

Kledingcommissie
(Barbara Zwijsen)

Voor wat betreft ‘het winkeltje’ een rustig seizoen voor de kledingcommissie. Een fijne vooruitgang is
het inrichten van de voorraad in de nieuwe ruimte bij het washok: alle wedstrijdtenues liggen weer
keurig op voorraad in ons eigen gebouw, zodat we nog sneller kunnen uitleveren. Uiteraard zijn we
onze sponsor Sportpaleis enorm dankbaar voor het feit dat we zo lang van hun opslag gebruik
hebben mogen maken.

Kledingleverancier Deventrade van Stanno gaf aan dat de huidige kledinglijn van het selectiepakket
aan het einde van dit seizoen uitloopt, dus is met de commissie weer een bezoek aan Deventer
gebracht om een nieuw pakket samen te stellen. Het is gelukt om weer een mooie lijn te vinden in het
ruime assortiment van Stanno, wat ook nog binnen de prijsstelling is gebleven die wij onszelf al eerder
tot doel hadden gesteld. Sportpaleis biedt de spelers daarbij nog een extra korting aan als het pakket
in één keer wordt afgenomen.

Spannender was het inzake het selectie wedstrijdshirt. Helaas kondigde selectie sponsor van de
Poelgeest aan het contract na 3 seizoenen te beëindigen. Dat hield in dat de selectiewedstrijd tenue's
niet meer gebruikt kunnen worden bij ingang van het nieuwe seizoen.

Binnen de kledingcommissie hadden wij bij het bezoek aan Deventrade al gesproken over een
wijziging in het tenue bij aflopen van het zesjarig contract aan het eind van seizoen 2024-2025.
Doordat er een nieuw selectieshirt moest komen is deze ontwikkeling in een stroomversnelling
gekomen. Het Sportpaleis en Deventrade hebben een aantal voorstellen gedaan en hierover is in een
groep van 19 mensen binnen de vereniging gestemd. De komende drie seizoenen speelt in principe
alleen de selectie nog in het nieuwe shirt. Na drie seizoenen gaat de hele vereniging hierop over.

Naast het nieuwe shirt waren er ook voorstellen voor een nieuw logo en de keuze
is gevallen op een ‘schild’ met daarin het oudste logo van Waterwijk verwerkt. Het oude en nieuwe
logo worden nog naast elkaar gebruikt. Na seizoen 2024-2025 gebruiken we alleen nog het nieuwe
logo.

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.
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Resultaat en eigen vermogen
Het verslagjaar 2021-2022 is, financieel gezien positiever uitgevallen dan verwacht. De
coronapandemie speelde in het seizoen nog wel mee en er werd hard gewerkt aan de verbouwing
van het clubgebouw. Het saldo van baten en lasten over het seizoen 2021-2022 bedraagt € 49.213
positief. Het begrote saldo was € 15.628 positief. Hierdoor is het saldo over 2021-2022 € 33.585
positiever uitgevallen dan begroot.
De totale baten van € 488.857 waren € 53.313 hoger dan begroot en de totale lasten van € 439.643
waren € 19.728 hoger dan begroot.

De hogere baten zijn toe te schrijven:

● Hogere dan begrote baten uit contributies van € 42.990.
● Hogere dan begrote baten uit sponsoring van € 28.347.
● Lagere dan begrote baten uit de kantine van € 12.922.

De totale baten van de kantine waren € 28.842 positief waar deze in het seizoen 2020-2021 € 10.174
negatief waren. De diverse baten bedroegen € 43.104 tegenover € 41.166 in het seizoen 2020-2021
en bestonden vooral uit een bedrag uit de regeling Stimulering bouw en onderhoud
sportaccommodaties (BOSA) van met Ministerie van VWS van € 18.432 en een bedrag van € 12.500
van VWS m.b.t. de coronapandemie.

De hogere lasten zijn met name toe te schrijven aan:

● Hogere dan begrote huisvestingskosten van € 15.692

● Hoger dan begrote wedstrijdkosten van € 18.223.
● Hogere dan begrote bureaukosten en kosten bestuur en commissies van € 3.954.
● Lagere dan begrote afschrijvingen van € 19.204.

Het eigen vermogen van de vereniging stijgt door het positieve saldo van baten en lasten van €
401.452 positief naar € 450.666 positief per 30 juni 2022. Naast de door de algemene vergadering
goed bevonden vaste reserve van €i40.000 bestaat het eigen vermogen uit de reserve toekomst
sportgebouwen van € 249.090, de algemene reserve van € 112.362 en het nog toe te wijzen positieve
resultaat 2021-2022 van € 49.213.

Voor verdere uitgebreide informatie over het financiële reilen en zeilen van de vereniging verwijzen wij
naar het Financieel Verslag 2021-2022.

Toekomstverwachtingen

Begroting
Het begroot resultaat voor het komende verslagjaar is € 10.874 positief.

De energiecrisis zal ook zijn weerslag hebben op de financiën van ASC Waterwijk. Op dit moment is
nog niet helder wat de tarieven vanuit Vattenfall voor de stadsverwarming gaan zijn voor grootzakelijk
gebruik. Aan het verwarmen van water voor de douches en de verwarming van ASC Waterwijk komt geen
gas te pas en ook in de keuken wordt alleen elektrisch gekookt.

Voor de elektra-rekening is helder dat de tarieven van Liander met 40 a 50% gaan stijgen. Dat komt voor
Waterwijk neer op een stijging van € 3.000. In dit licht is het jammer dat de toegezegde overgang naar led
verlichting van de velden deze zomer niet door de Gemeente is uitgevoerd.

Voor een uitgebreide begroting verwijzen wij naar het Financieel Verslag 2021-2022.
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Toekomst accommodatie
De verbouwing is in principe klaar: de laatste ruimtes zijn betegeld, de containers zijn zo goed als
opgeruimd en de zonnepanelen liggen op het dak.
Het hek rond het terras aan de zijde van veld 2 moet nog gerealiseerd worden. We krijgen helaas
geen contact met de Gemeente over de afwikkeling hiervan. Omdat het gebouw van hen is willen zij
inspraak in de constructie van het hek.

We zijn gedurende het vorige seizoen een aantal keren in gesprek geweest over de velden. Veld 3 is
in de zomer van 2022 vervangen en veld 2 en 5 zijn gerepareerd.

We zijn in gesprek met een mogelijke sponsor voor het opknappen van de mat in het Fred
Gude stadion, mocht dit niet gesponsord worden gaan we dit zelf betalen.

De gemeente heeft aangegeven dat er geen kunstgrasvelden met plastic korrels (rubber banden of
andersoortig) meer aangelegd mogen worden en dat alle kunstgrasvelden in Almere uiterlijk 2025
vervangen moeten worden. Waarvoor is nog niet helder. Dit wordt in het komende seizoen besproken.

Covid-19 crisis
Bij het opmaken van dit verslag is er helaas een stijging in het aantal besmettingen. De overheid laat
het voorbereiden op een eventuele nieuwe crisis echter over aan de sectoren zelf. We hopen dat er in
de komende winterperiode geen nieuwe sport beperkende maatregelen nodig zijn.

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
In het seizoen 2021-2022 bestond het bestuur uit de volgende leden:

John de Vries: voorzitter (vanaf ledenvergadering van 8-122021)
Cobie Portengen: secretaris
Barbara Zwijsen: penningmeester en interim voorzitter (tot ledenvergadering van 8-12-2021)
Rob Doornekamp: algemene zaken
Sebastiaan Steur: technische commissie

Rooster van aftreden bestuur
Functie Naam lid Benoemd in AV* Termijn Aftredend in AV

Voorzitter John de Vries 08-12-2021 3 jaar 2024
Secretaris Cobie Portengen 08-12-2021 3 jaar 2024
Penningmeester Barbara Zwijsen 08-12-2020 3 jaar 2023
Algemene zaken Rob Doornekamp 08-12-2021 3 jaar 2024
Technische commissie Sebastiaan Steur 08-12-2021 3 jaar 2024

*AV = algemene vergadering
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Verslag van de Toezichtscommissie Gedragscode (TCG)

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 21-22 uit twee leden: Arend Koster en Paul
Maasen.

Meldingen
Net zoals het afgelopen jaar heeft de TCG afgelopen voetbalseizoen een rustig jaar gekend. De TCG
heeft één formele melding ontvangen en behandeld. Deze loopt nog. Daarnaast is de TCG voor
advies geraadpleegd door het bestuur en een trainer.

De TCG juicht het initiatief toe dat binnen ASC een Veiligheidscommissie wordt ingesteld waar sociale
veiligheid een belangrijk thema is / wordt. De TCG denkt hier graag in mee.
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Bijlage 1. Ereleden en leden van verdienste
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Bijlage 2: Lijst van Sponsoren
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