JAARVERSLAG 2014
Voor de Stichting Beheer Watertoren Aalsmeer is het al weer het derde
jaar, dat zij het beheer van en activiteiten binnen de Aalsmeerse
watertoren in handen heeft gehad.
Een succesvol jaar: voor vele inwoners van Aalsmeer en daarbuiten kon
de watertoren worden bezichtigd, gebruikt en beklommen.
De mensen, die direct betrokken waren bij deze doelstelling zijn de
bestuursleden:
voorzitter:
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secretaris:
Alma de Jong
penningmeester:
Gert Jan Smith
bestuurslid:
Ria Bouwman
bestuurslid:
Herman Scholten
en 5 vrijwilligers beschikbaar t.w.
Karin Bouwman – Wim Been – Peter Hogeweg - Jan Brouwer en Ageeth de
Kuijer. Incidenteel werden derden ingeschakeld.
Rob Langelaan moest helaas zijn taak als vrijwilliger afzeggen om
gezondheidsredenen.
Het bestuur vergaderde diverse keren dit jaar en hierbij werden de
komende activiteiten organisatorisch voorbereid en de voorbije acties
geëvalueerd.
Tevens kwamen de onderhouds-en schoonmaakzaken aan de orde, de
financiën en de horecazaken.
Dit jaar was het op 17 dagen voor alle publiek mogelijk om de watertoren
van binnen te bezichtigen en naar boven te klimmen om aldaar te
genieten van het weidse uitzicht over Aalsmeer en verre omgeving.
De laatste keer was het een avond openstelling, dat veel belangstelling
trok. Door de grote animo werd besloten dit in januari 2015 te herhalen.
De slechtvalk periode (februari tot half juni) werd verkort, doordat het
jonge slechtvalkje het helaas niet overleefde.
Succesvol was het project ‘’Horen in de Toren’’, ontwikkeld door
Cultuureducatie Amstelland. 12 Groepen van basisscholen uit Aalsmeer en
regio kwamen in juni naar de watertoren toe. De leerlingen kregen uitleg
over de vroegere werking van de pompen en bekkens, uiteraard mocht

iedereen naar de trans om van het uitzicht te genieten en daarna was er
op de werkvloer een akoustische activiteit.
Dit cultuurproject zal zeker in 2015 herhaald worden.
Dit jaar maar liefst 4 trouwerijen in de watertoren. In augustus was de
bedoeling dat de trouwerij buiten zou plaatsvinden, maar zware
windstoten verstoorden dit ludieke idee en er moest uitgeweken worden
naar binnen.
Groots was het vuurwerk begin september (‘’Licht & Water”): de toren
stond in het middelpunt van deze activiteit en heel veel publiek kwam
hierop af. Dit jaar ook weer optredens vanuit de organisatie Crown
Theater met o.a. L.A. the Voices.
De K.C.A. kunstroute was beperkt opgenomen binnen de route:
2 basisscholen exposeerden hun creaties, maar er was geen
tentoonstelling van een plaatselijke kunstenaar. Met de organisatie van de
kunstroute is de wens geuit, de watertoren mee te nemen in deze route.
De overige activiteiten bestonden uit een nieuwjaarsreceptie, kleinere
feestjes, rondleidingen voor groepen, een high tea en een
netwerkbijeenkomst. Uiteraard werd de toren telkenmale beklommen.
Het totaal geregistreerde bezoek in 2014 was: 2.203 iets minder dan in
2013. De enige reden is het mindere bezoek tijdens de kunstroute.
Voor grotere onderhoudszaken werd –conform de basisafspraken– de
gemeente ingeschakeld. De afhandelingen verliepen helaas niet soepel,
maar na een gesprek met de verantwoordelijke wethouder was er de
belofte, dat begin januari een aantal onderdelen opgepakt zullen worden.
Het betrof de dakverlichting (vanaf juni uitgeschakeld); het aanvullen van
de schelpen rondom het gebouw, egaliseren van de oprit bij de voordeur
en de mogelijkheid tot het aanleggen van een glasvezelkabel.
Einde van het jaar was er een evaluatie gesprek tussen de gemeentelijke
vertegenwoordiging en enkele bestuursleden. Tijdens deze uitwisseling
bleek er veel tevredenheid bij beide partijen.
Financieel heeft de Stichting gezond gedraaid in 2014 en hierdoor kon
worden overgegaan tot het aanschaffen van 12 grote panelen en
standaards t.b.v. tentoonstellingen. Deze panelen stonden reeds in de
watertoren, maar waren eigendom van K.C.A. De eerste termijn van deze
grote investering kon worden betaald, de laatste termijn zal in 2015
worden overgemaakt.
Het bestuur dankt alle vrijwilligers en betrokkenen , die zich dit jaar
hebben ingezet om de watertoren levendig te houden voor zoveel mogelijk
publiek.

Onder dit jaarverslag een chronologisch overzicht van de activiteiten
2014.
Aalsmeer, februari 2015
Dick de Kuijer
voorzitter S.B.W.A.
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40114 Nieuwjaarsreceptie Aalsmeerse Belangen
240114 Openstelling 1900-2200 uur (Aalsmeer by night)
260114 Openstelling 1300-1600 uur
70314 Etentje familie Leslie-Miller 1400-2000
50414 groepbezichtiging Sangsters
120414 trouwerij Sanders / Breur
30514 groepsbezichtiging Kanerbeek

30
49
12
35
10
100
22

vrij
ma
di
woe
do
vrij

200614
230614
240614
250614
260614
270614

za
zo

280614 openstelling 13.00-17.00 uur
290614 openstelling 13.00-17.00 uur
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300614 Cultuurproject basisscholen (smo. en smi.)
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140714 trouwerijStam/van Dijk (incl. receptie)
260714 openstelling 13.00-17.00 uur
270714 openstelling 13.00-17.00 uur
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trouwerij Eek
Cultuurproject basisscholen (smo.)
Cultuurproject basisscholen (smo. en smi.)
Cultuurproject basisscholen (smo.)
Cultuurproject basisscholen (smo.)
Cultuurproject basisscholen (smo. en smi.)

groepsbezichting+uitzicht zeilschool
fotografen tbv.Summer Dance Party
trouwerij (buiten) Yuen
groepsbezichting+uitzicht OVAK groep
openstelling 1300-1700 uur
openstelling 1300-1700 uur

50914 groepsbezichting+uitzicht (gemeente/Berlijn)
60914 voorbereidingen Vuur en Licht en actie
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70914 afbouw Vuur en Licht
groepsbezichting en uitzicht
100914 (Belastingdienst/Ov.)

140914
160914
180914
190914
200914
210914
270914
280914

High Tea familie Muller
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161014
171014
251014
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groepsbezichtiging en uitzicht (Zandvliet)
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301114

Cultuurpunt ontmoetings middag (1230-1700)

groepsbezichtiging en uitzicht(Blaser (Zw.land)
opbouw kinderkunst tentoonstelling
3 x groep basisscholen ZO +Kudelstaart
Kunstroute Aalsmeer 12.00-17.00 uur
Kunstroute Aalsmeer 12.00-17.00 uur
openstelling 13.00-17.00 uur
openstelling 13.00-17.00 uur

openstelling 14.00-17.00 uur (herfstvak. extra)
groepsbezichtiging en uitzicht (Rensink)
openstelling 13.00-17.00 uur
openstelling 13.00-17.00 uur

Huwelijksfeest (Jongkind) (14.00-16.00-21.00)
openstelling 13.00-17.00 uur
openstelling 13.00-17.00 uur

81214 bijeenkomst bussenclubs Ned.
271214 openstelling 17.00 -21.00 uur
TOTALEN
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JAARPROGRAMMA 2015
Gerelateerd aan de basisdoelstelling van de Stichting liggen er
onderstaande plannen voor het jaar 2015:
Ieder laatste weekend van de maand openstelling voor
publiek(uitgezonderd de “slechtvalk-maanden”)
Incidenteel-bijvoorbeeld tijdens kleine en grote
schoolvakanties- extra openstelling voor publiek
Gelegenheid geven voor groepsbezichtigingen al of niet
gecombineerd met groepsactiviteiten met beperkt gebruik
van horeca voorzieningen
Cultuurprojecten voor leerlingen van de basisscholen uit de
gemeenten Aalsmeer en Amstelveen i.s.m. cultuureducatie
Onderdeel zijn van arrangementen t.b.v. scholieren en
particulieren ism. Fort Kudelstaart, Historische Tuin en
Rondvaart westeinder.
Kunsttentoonstellingen als extra tijdens de
openstellingsuren. Kunstenaars worden aangetrokken door
S.B.W.A. en/of i.s.m. K.C.A.
Gelegenheid geven om de watertoren als trouwlocatie te laten
fungeren voor belangstellende bruidsparen
“Vuur en Licht op het water’’: combinatie activiteit met de
organisatie hiervan incl. neven activiteiten op buitenterrein

