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Jaarverslag 2018 

 

 

 

 

 
Van het bestuur: 

 

 

  
De samenstelling van het bestuur is het afgelopen jaar diverse 

malen gewijzigd. Na het aftreden van Fred de Vroom als 

penningmeester heeft Leo Gouw noodgedwongen de financiële 

boekhouding overgenomen. Erik den Adel is met de ALV tot 

voorzitter gekozen. Uiteindelijk bleek voor Leo zijn nieuwe baan 

niet te combineren te zijn met het penningmeesterschap en is 

Fred de Vroom opnieuw bereid gevonden om op de centen te 

passen. Aan het einde van het jaar heeft Bob van Gog 

aangegeven een stapje terug te willen doen. Bob treedt af als algemeen bestuurslid maar blijft nog wel 

de EHBO en reanimatie verzorgen/coördineren.   

Aan het einde van 2018 zag het bestuur er als volgt uit;  
 

Erik den Adel   Voorzitter 

Jaap van den Oever  Secretaris 

Fred de Vroom  Penningmeester (waarnemend) 

Piet de Korte  Pr-commissie 

   

 

In het afgelopen jaar kwam het bestuur 6 maal bijeen, hiernaast was er in het voorjaar de algemene 

ledenvergadering. Bij deze vergadering waren 49 leden aanwezig. 

  

 

 

Secretariaat: 

 
Het ledenbestand bestond op 31 december 2018 uit 188 leden die nog zijn te verdelen in:  

     178 hoofdleden 

         5 gezinsleden 

         2 m-leden (zijn lid bij meerdere verenigingen) 

         2 ereleden. 

         1 donateur 

 

In het afgelopen jaar zijn er 13 nieuwe leden ingeschreven. Hiernaast hebben 15 leden aangegeven het 

lidmaatschap te willen beëindigen. Per saldo is het ledenaantal van de vereniging dus met 2 gedaald.   
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Lidmaatschap beëindigd: Nieuwe leden: 
Remon van der Have Kees Goudappel Sjaak van der Linde Reinhard Brix 

Martien Kievit Arno Borsboom Ron Godschalk Ed Benschop 

Daphne de Vette Theo Grimberg Arend Profijt Martin Broos 

Freek van der Houten Peter Knape Jaap Blom Patrick ’t Hart 

Joop Helbers Louis Looij Dick van Gilst Henk Visser 

Edwin van der Sluis Leen van Waardenberg Jaco van Herp Tim Pothof 

Martijn Lub Jan Mellegers Maarten Paardekooper  

Sjaak Schipper    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

   
Over de afgelopen 10 jaren ziet het ledenbestand er als volgt uit: 

 

 
 

Zoals uit onderstaande grafiek blijkt zit de grootste groep leden in de leeftijdscategorie 46 tot 65 jaar. 

De gemiddelde leeftijd van de vereniging kwam het afgelopen jaar uit op 56,9 jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WTAC Waterstad jaarverslag 2018 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Routecommissie: 

 
Het afgelopen jaar zijn vrijwel alle ritten onder prima omstandigheden verreden.  

 

Naam tocht  Deelnemers Naam tocht  Deelnemers 

Snerttocht 40 Molentocht en rondje Westland 40 

Van Den Ban openingsrit 60 Kruisland en rondje Grevelingen 37 

Rondje Rotterdam 32 Rondje Oosterschelde/W-schouwen 28 

Steenbergen/Moerdijk 10 Fysio Waasdorp Sluitingsrit 39 

Banaan via Dinteloord 43   

 

 

Voor de Van Den Ban Openingstocht en de Fysio Waasdorp sluitingsrit 

waren de onkosten voor de vereniging. Bij alle andere tochten van de 

kalender is de koffie met punt weer gesponsord door New Port 

Tankcontainers. De Fysio Waasdorp sluitingsrit heeft dit jaar een bijzonder 

tintje gekregen. Voor vertrek is bij de nieuwe Fysio praktijk het nieuwe 

sponsorcontract ondertekend waarmee Fysio Waasdorp ruim 25 jaar aan de 

vereniging verbonden is.   

Om de clubritten extra te promoten is er opnieuw een sterrenklassement gemaakt. Bij deelname aan 

een clubrit kreeg men een ster waarbij de openingstocht dubbel meetelde. Bij voldoende sterren, in dit 

geval 6, kreeg men handschoenen in de clubkleuren en voorzien van het clublogo uitgereikt.  

Van de 191 leden (op dat moment) zijn er 28 die dit aantal gehaald hebben. 95 leden hebben aan 1 of 

meer clubtochten deelgenomen. 96 leden hebben aan geen enkele tocht deelgenomen.  

    

De volgende voorrijders hebben ervoor gezorgd dat alle ritten goed verlopen zijn; 

Marcel Bakker Rob van Mourik Jaap van den Oever 

Leo Vermaat Rick Kouwenhoven Fred de Vroom 

Ad van Gastel Hans de Zwart  

      

 



WTAC Waterstad jaarverslag 2018 4 

Aan het begin van het jaar is er opnieuw een "snerttocht" georganiseerd door Atie Tanis, 40 leden 

hebben hieraan deelgenomen en de snijdende kou getrotseerd. Dank aan Anton van Putten die voor 

vertrek en aankomst zijn winkel beschikbaar heeft gesteld.  

De meerdaagse van vorig jaar met bestemming Zuid-Limburg heeft het afgelopen jaar een vervolg 

gekregen. Een geslaagd evenement met 19 deelnemers. Dit evenement zal ook het komende jaar weer 

op de kalender staan.   

De 3-daagse was het afgelopen jaar ingekort naar een 2-daagse en had voor het eerst in 8 jaar 1 dag te 

maken met slecht weer.  

De D-groep heeft nog een aantal tochten waaronder de Elf dorpentocht, elders gereden. Ook is er weer 

een fiets meerdaagse, georganiseerd door Bea Kruger, geweest naar Holten.  

 

Het succes van het rondje op de woensdagavond nieuwe stijl heeft het afgelopen jaar een vervolg 

gekregen. Iedereen die aan dit succes een bijdrage heeft geleverd bedankt hiervoor!    

 

 
Pr-commissie: 

 

-  contact met de media 

Om een stukkie m.b.t. clubritten in ‘Hellevoetse post’ geplaatst te krijgen, wordt steeds meer een 

uitdaging. Daarintegen is het fijn te kunnen schrijven dat het contact met de redactie van ‘Groot 

Hellevoet’ prima verloopt. Voor de meest recente info over een clubrit moet de website worden 

opgezocht. 

- Sponsoren en adverteerders 

Helaas zijn twee adverteerders aan het eind van het jaar gestopt. Het zijn: ‘v.d. Sijde-Wenting’ en 

‘Van Haastert’. Zoals bekend hebben ook twee sponsoren bedankt tw.: ‘Van Den Ban groep’ en 

‘Unito’. De bovengenoemde adverteerders en sponsoren zijn per mail hartelijk bedankt voor de vele 

jaren van financiële ondersteuning. Zoals bekend gaat Eric Waasdorp WTAC Waterstad weer voor 5 

jaar sponsoren. 

PLUS Trommel heeft aan het eind van het jaar wederom een sponsoractie opgezet. Onder de 

deelnemende sportverenigingen werd € 11.000.— na rato verdeeld. WTAC Waterstad ontving € 

177.01. 

Zo begroetten wij aan het begin van het jaar Sheila Meyers van kapsalon Linda en in december 

tekende Kees Reijnhout van Reysport een advertentieovereenkomst voor 2019 (leverancier van ons 

nieuwe clubtenue). 

 

- redactiecommissie: 

Het clubblad samenstellen is ieder keer weer een uitdaging en zonder jullie copy ondoenlijk om te 

doen (ga zo door a.u.b.). Ook Bob van Gog heeft zijn steentje weer ruimschoots bijgedragen. Piet Sas 

zorgde weer voor distributie naar alle bezorgers en de navolgende leden deponeerden de mooie 

clubbladen in jullie brievenbussen.  

Het zijn: Peter ‘t Hart, Alex Dorst, Peter Korsman, Jannie Faber, Sig Wollburg, Willem Tuijtel, Hans 

Andeweg, Piet de Korte, Sjaan de Winter, Leo Noordemeer, Willem Roodbol, Bouwe van Kempen, 

Jaap vd Oever, Bob van Gog en Hans den Otter. 

 

 

- Website 

De website is met circa 60.000 bezoekers het afgelopen jaar goed bezocht. 

De website wordt door webmaster Willem Zoutewelle up to date gehouden.   
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Avond fietsvierdaagse:  

 
Begin jaren 90 had de AF4D in Hellevoetsluis een kwijnend bestaan. Toen 

WTAC Waterstad in 92 was opgericht ging bestuurder Jan van Eck naar het 

organiserende echtpaar om te vragen of er ook een afstand van 50 km per 

avond bij kon. Na enige tijd zei het echtpaar organiseren jullie het zelf maar 

en zo is in 1 maand de af4d 1993 geregeld. De eerste keer WTAC Waterstad 

als organisator zocht Plus contact om te sponsoren. De rest is geschiedenis. 

Nu, inmiddels 25 jaar later, is de AF4D uitgegroeid tot een volwaardig en 

gewaardeerd evenement met een recordaantal deelnemers. Met 720 verkochte startkaarten was bijna 

het bordje met “uitverkocht’’ zichtbaar geworden. De voortekenen voor een succesvolle editie waren 

voorafgaand aan de start al veelbelovend gezien het aantal verkochte startkaarten in de voorverkoop. 

De 25e editie kende dit jaar een ideaal fietsklimaat met regelmatig een zonnetje in het gezicht en een 

heerlijk briesje door het haar. Iets wat prima aansluit bij het thema van deze AF4D: “25 jaar avond 

fiets4- daagse” oftewel een evenement waar de tieners van toen nu met hun eigen kinderen deze 

meerdaagse fietsen. De fietsvriendelijke en afwisselende routes brachten de deelnemers langs de 

mooiste en vaak ook onbekende plekjes van Hellevoetsluis en omgeving. De fietsers, variërend van 

zeer jong tot respectabele leeftijd, hadden de keuze uit 3 afstanden. De 10km voor veelal de jongste 

deelnemers, de 17km als gezinstocht en de 25km voor de mensen met de lange adem en de groeiende 

groep E-bikers. Dagelijks werden de deelnemers door PLUS Trommel, de hoofdsponsor van de avond 

fiets4daagse vanaf het eerste uur, bij de controlepunten voorzien van een stempel en nieuwe energie 

middels een hapje en een drankje. Op de slotavond zijn de deelnemers volgens traditie muzikaal 

binnengehaald en wacht na de finishdoek ook de welverdiende medaille. Kortom een geweldige 

ambiance om de AF4D mee af te sluiten en waarbij zoals inmiddels gebruikelijk een heus attractiepark 

is opgebouwd met diverse springkussens, hindernisbaan en ballonnen clown. Populair blijft ook het 

grote aantal kinderen dat een ritje maakt met het bekende Hellevoetse stoomtreintje bestuurd door ons 

lid Sigg Wollburg. Klapstuk op deze slotdag is de traditionele verloting. Bij zowel de jeugd als 

volwassenen zijn weer vele gelukkige prijswinnaars met als hoogtepunt de 10 door PLUS Trommel 

beschikbaar gestelde boodschappenpakketten. Tijdens het slotwoord van dhr. Peter Schop, wethouder 

sportzaken, werd nog maar eens onderstreept hoe belangrijk zulke 

evenementen voor de gemeente Hellevoetsluis zijn en waarbij WTAC 

Waterstad nogmaals bedankt werd voor de organisatie met het unieke feit 

dat alle benodigde vrijwilligers uit ons eigen ledenbestand komen. 

Hetzelfde geldt voor PLUS Trommel als hoofdsponsor voor de algemene 

support en ondersteuning, Gemeente Hellevoetsluis, Stichting Push, 

Vitaal Centraal, ExxonMobil, Collé Rental, Groot Hellevoet en Marketing 

op Voorne & Putten voor de financiële en of materiële bijdrage en Anton van Putten Rijwielen voor de 

technische ondersteuning.  
 

 
De commissie van de af4d 2018 zag er als volgt uit;  

 

Joep Versluis Kees Nieuwland Willem Zoutewelle  

Anton van Putten Alex van der Knaap   
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Kleding commissie: 

 
Met aflopende sponsorcontracten en enkele 

sponsoren die niet verder wilden waren wij 

genoodzaakt om een nieuwe kledinglijn te laten 

maken. Halverwege het jaar is hiervoor een 

kledingcommissie samengesteld. Ad van Gastel, 

Atie Tanis en Willem Roodbol hebben er weer 

veel tijd en energie ingestoken in ontwerp maar 

zeker ook om het passen van de kleding zo soepel 

mogelijk te laten verlopen. Bijna 100 leden hebben 

gebruik gemaakt van deze gelegenheid. 

 

 

 

Lief en leed: 
Met een gemiddelde leeftijd van de vereniging die een flinke stijgende lijn laat zien komen er ook 

meer kwaaltjes en gebreken bij de leden. Atie Tanis zorgt ervoor dat voor eenieder die hiervoor in 

aanmerking komt op gepaste wijze aandacht wordt geschonken. 

Hiernaast zorgt Gea Steenhuis ervoor dat u op uw verjaardag een mooie kaart in de brievenbus heeft. 

 

 

 

Barcommissie: 
De barcommissie is ondertussen de meest stabiele commissie van de 

vereniging. Opnieuw bestond de commissie dit jaar uit Gea Steenhuis, Bea 

Kruger, Jannie Faber, en Anton van Putten. Deze leden hebben ervoor 

gezorgd dat vrijwel elke zondagmorgen het clubgebouw open was en er een 

vers bakje koffie voor u klaar stond.   

Leden van de barcommissie en alle andere vrijwilligers namens bestuur 

hartelijk bedankt voor jullie inzet. 

 

 

De secretaris 

 

 

 


