
 

JAARVERSLAG 2014 
 
 
De mensen, die direct betrokken waren bij deze doelstelling zijn de 
bestuursleden: 
voorzitter:   Dick de Kuijer 
secretaris:   Alma de Jong 
penningmeester:  Gert Jan Smith 
bestuurslid:  Ria Bouwman 
bestuurslid:  Herman Scholten 
en 6 vrijwilligers beschikbaar t.w. 
Karin Bouwman – Wim Been – Rob Langelaan – Peter Hogeweg - Jan 
Brouwer, in de loop van het jaar aangevuld met Ageeth de Kuijer. 
Bij een paar acties werden familieleden zelfs ingeschakeld. 
 
Het bestuur vergaderde 5 maal dit jaar en hierbij werden de komende 
activiteiten organisatorisch voorbereid en de voorbije acties geëvalueerd. 
Tevens werden er ideeën gevormd, waardoor er nog meer mogelijkheden 
zouden komen om de watertoren te gaan gebruiken voor het Aalsmeerse 
en regionale publiek. 
 
Dit jaar was het 20 keer 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 meeste keren was dit in de weekenden van 13.00 tot 17.00 uur en 2 
maal was er ‘s-avonds de gelegenheid. 
 
Begin mei was er een tentoonstelling over de slechtvalken, georganiseerd 
door de plaatselijke werkgroep. Hiervoor was een prima belangstelling. 
 
De slechtvalk periode (februari tot half juni) kon verkort worden, doordat 
er schermutselingen waren ontstaan tussen de valken en er helaas geen 
nieuwe slechtvalkjes gemeld konden worden dit jaar. 
 
2 Huwelijken werden afgesloten in de watertoren dit jaar en er konden 6 
losse groepen verwelkomd worden, die onder leiding van bestuursleden 
een uitleg kregen en vergezeld werden naar boven. 
 



Tezamen met de plaatselijke V.V.V. organisatie werd een arrangement 
ontwikkeld, dat bestaat uit een rondvaart, een beklimming van onze toren 
en een diner. Een eerste groep uit Bennebroek maakte hiervan gelijk al 
gebruik. 
 
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 werden optredens vanuit de organisatie Crown Theater 
toegevoegd, hetgeen deze avond nog mooier maakte. 
 
De K.C.A. kunstroute was ook een topper: ruim 600 belangstellenden dit 
september weekend. Twee kunstenaars exposeerden op de begane grond 
en 2 basisscholen op de eerste verdieping. 
 
Heel apart was de georganiseerde meeting door V.U. medewerkers uit 
Amsterdam. Een vergadering werd gecombineerd met drankjes en 
uiteraard een beklimming naar boven. 
 
Minder geslaagd (qua belangstelling) was de eerste avond openstelling en 
een avond met een optreden van een shanty koor. 
 
Totaal werden 2.452 bezoekers geregistreerd (2012: 1953 (=bijgesteld) 
Dit betreft alle bezoekers: degenen, die alleen het interieur of 
tentoonstellingen bewonderden alsmede degenen, die naar boven 
klommen voor het uitzicht. Een overzicht wordt vermeld onder in dit 
jaarverslag. 
 
Per einde van dit jaar kon geconstateerd worden, dat de financiële situatie 
van S.B.W.A. gezond is. Er wordt gespaard voor inventarisstukken voor de 
begane grond en de eerste verdieping, waardoor er betere mogelijkheden 
komen om exposities te (laten) organiseren. 
De inkomsten bestonden uit donaties (circa 80 donateurs), huren, baten 
vanuit trouwerijen en de entreegelden. 
 
Genoemde plannen, vermeld in het jaarverslag 2012, zijn in 2013 
verwezenlijkt: 
*ontwikkeling arrangement i.s.m. plaatselijke V.V.V.  
*vaste tentoonstelling en beeldvertoningen van de slechtvalken 
*activiteiten i.s.m. K.C.A. (de kunsttentoonstelling). 
*vernieuwd flyer materiaal, nu vanuit S.B.W.A. 
 
Activiteiten, die nog in de planning staan zijn: 
*inrichting eerste verdieping t.b.v. exposities e.d. 
*contacten met Nederlands Waterleiding museum t.b.v. expositie 
*contacten met de Bovenlanden t.b.v. expositie 
*vernieuwing van de website 
 
 



 
De contacten met de gemeente (=eigenaar) verliepen stroef qua 
uitvoering van de afspraken. 
Na veel geduld en vertraging zijn uiteindelijk fraaie vlaggenmasten en een 
stevige vitrinekast geplaatst.  
Ook werden de verwarmingselementen vervangen op de begane grond. 
Per einde december liep nog steeds de afronding van de vervanging van 
de tijdklok van de buitenverlichting.  
Getracht is dit jaar om de elektrakosten voor de verlichting te beperken 
voor de gemeente (lees: gemeenschap) door kortere perioden aan te 
houden. 
Tevens zijn de binnenlampen door S.B.W.A. vervangen door energie 
zuinige spaarlampen. 
 
Het nieuwe jaar 2014 belooft weer een actief jaar te worden voor 
S.B.W.A. en de direct betrokkenen gaan er met enthousiasme tegenaan! 
Op de agenda staan reeds trouwerijen, de vuurwerkshow, veel 
openingstijden, de kunstroute, educatieve projecten voor leerlingen van 
het basisonderwijs Amstelveen/Aalsmeer en acquisitie zal worden gedaan 
om nog méér groepen te kunnen verwelkomen. 
Het motto is dan ook ”hoe méér mensen kunnen genieten van onze 
unieke Aalsmeerse watertoren, hoe beter’’ 
 
Aalsmeer, 4 februari 2014 
Dick de Kuijer. 
 
 
Een overzicht van de activiteiten in 2013: 
DATUM	 ACTIVITEIT	in	jaar	2013	 BEZOEK	
260113	 avondopenstelling	en	uitzicht	 35	
270113	 openstelling	en	uitzicht	 15	
50513	 tentoonstelling	slechtvalkwerkgroep	 100	

250513	 trouwerij	v.d.	Wal	 65	
290513	 trouwerij	Maarsen	 55	
220613	 bezoekers	fam.	Albers	(Sous	Terre)	 10	
260613	 groepsbezichtiging	en	uitzicht	(UitdenBogaard)	 21	
280613	 groepen	basisscholen	Aalsmeer	 140	
290613	 openstelling	en	uitzicht		 9	
290613	 openstelling	en	uitzicht	avond	(incl.	optreden)	 20	
300613	 openstelling	en	uitzicht	 49	
60713	 openstelling	en	uitzicht	 95	
70713	 openstelling	en	uitzicht	 106	

100713	 groepsbezichtiging	en	uitzicht	(shanty	koor)	 7	
270713	 openstelling	en	uitzicht	 34	
280713	 openstelling	en	uitzicht	 129	
10813	 groepsbezichtiging	en	uitzicht	(zeilschool)	 24	

100813	 openstelling	en	uitzicht	 54	



110813	 openstelling	en	uitzicht	 85	
170813	 VVV	arrangementsonderdeel	(Bennebroek)	 8	
240813	 openstelling	en	uitzicht	 51	
250813	 openstelling	en	uitzicht	 131	
70913	 Licht	en	Water	(o.a.	vuurwerk)	 150	

200913	 Scholen	bezoek	kunsttentoonstelling	 100	
210913	 openstelling/uitzicht/tentoonstellingen	 158	
220913	 openstelling/uitzicht/tentoonstellingen	 515	
41013	 meeting	VU	medewerkers	 22	

261013	 openstelling	en	uitzicht	 77	
271013	 openstelling	en	uitzicht	 91	
231113	 openstelling	en	uitzicht	 25	
241113	 openstelling	en	uitzicht	 22	
11213	 groep	Heemskerk	 10	

291213	 openstelling	en	uitzicht	 39	

	 	
		

	 	
		

	 	
		

	
TOTALEN	 2452	

	
	

	 	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


