JAARVERSLAG 2015
Het jaar 2015 is alweer het vierde beheer-en exploitatie jaar geweest van
de aalsmeerse Watertoren door de Stichting Beheer Watertoren Aalsmeer.
Om zoveel mogelijk bezoekers uit Aalsmeer en onbegrensde regio kennis
te laten maken met dit unieke rijksmonument zijn er in 2015 een groot
aantal activiteiten geweest, die een goede tot zeer goede belangstelling
trokken.
In eerste instantie de zondagse openstellingen, waarbij de bezoekers het
binnenwerk van de watertoren konden bekijken en naar boven konden
klimmen om te genieten van het fraaie en weidse uitzicht.
Door méér openstellingsuren te organiseren konden een record aantal
belangstellenden worden ontvangen.
Voorheen was de watertoren alleen tijdens het laatste weekend van de
maand geopend: in de loop van dit jaar is gekozen voor de 2 en de 4e
zondagmiddag van de maand en dit is een schot in de roos geworden.
Vele groepen werden ontvangen dit jaar, aan wie een uitleg werd
gegeven over de vroegere werking van de watertoren en waarbij de
ontvangst altijd werd afgesloten met de beklimming naar de trans.
Nog méér groepen van basisscholen uit Aalsmeer en buur-gemeenten
kwamen naar de watertoren toe voor het project ‘’Horen in de Toren’’:
een cultureel project onder auspiciën van Cultuureducatie Amstelland en
met medewerking van S.B.W.A. vrijwilligers.
Tijdens het grootste vuurwerk in het kader van ‘’Vuur en Licht’’ stond de
watertoren centraal en voor het eerst werden de eerste vuurwerk
verrassingen afgestoken vanaf de trans. Duizenden mensen stonden langs
de oever naast de watertoren om dit spektakel te aanschouwen.
Een enorm aantal fietsers, die deelnamen aan de Ride for the Roses reden
over de Boulevard-de-Roses langs de watertoren, waar zij begeleid
werden door ritmische muziek en aangemoedigd werden door een
enthousiast publiek.

De september kunstroute trok veel belangstelling van familieleden van de
kinderen, die hun kunst hadden tentoongesteld binnen de watertoren.
Dit jaar was er geen expositie door een aalsmeerse kunstenaar in de
watertoren.
Tijdens de opening van monumentendag zong het Aalsmeerse
mannenkoor “Con Amore” in de watertoren: hierbij werd geprofiteerd van
de fraaie akoustiek binnen.
Gegevens over de afgelopen 4 jaren geven onderstaand beeld:
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Regelmatig is er afstemming geweest met de gemeentelijke organisatie
over onderhoudszaken. Uiteindelijk zijn de gewenste werkzaamheden
uitgevoerd door de eigenaar (=gemeente).
(Nog) niet uitgevoerd is de vervanging van de ADSL naar glasvezel.
Voor wat betreft het binnenschilderwerk is afgesproken dat de eigenaar dit
gaat opnemen binnen een M.O.P. (=Meerjaren Onderhouds Plan).
De schoonmaak werd regelmatig uitgevoerd door de vrijwilligers van de
Stichting. Het buitenterrein werd bijgehouden door de gemeente,
aangevuld door vrijwilligers van de Stichting.
Financieel kon het jaar positief worden afgesloten: de grote investeringen,
zoals de 2e termijn van de kosten van de panelen en het ontwikkelen en
implementeren van een professionele website konden dit jaar gefinancierd
worden in één keer. Naast de inkomsten uit de activiteiten kon nog steeds
een beroep gedaan worden op een groot aantal donateurs.
Alle informatie en activiteiten konden vanaf september structureel
vermeld op de nieuwe website van de watertoren:
www.aalsmeer-watertoren.nl
Daarnaast is er een nieuw mail adres gekomen en een facebook pagina.
Eind mei kwam de droeve tijding, dat Dirk van Leeuwen plotseling was
overleden. Hij heeft jarenlang de watertoren op de kaart gezet en heel
veel energie en tijd gestoken in de vele activiteiten in en rond de
watertoren. Tijdens zijn afscheid is hier vanuit verschillende kanten aan
gememoreerd.

Het samenstelling van het stichtingsbestuur en de groep vrijwilligers is dit
jaar onveranderd gebleven.
Dank gaat naar een ieder, die zich ook dit jaar weer belangeloos heeft
ingezet voor de activiteiten in en rond ‘’onze’’ watertoren!

Dick de Kuijer
voorzitter S.B.W.A.

