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BIJLAGE 
 
 
 

INFORMATIE GEDECOREERDEN GEMEENTE WATERLAND 

 

 

Mevrouw G. van de Graaf-Ploeger te Broek in Waterland 

 
Mevrouw Van de Graaf is sinds 1999 actief als vrijwilliger. Zij heeft zich bezig gehouden met de volgende 
activiteiten. 
 
1999 – heden:   lid van de Technische Commissie Gymvereniging Sparta 
Mevrouw Van de Graaf is 17 jaar geleden begonnen als vrijwilliger toen haar kinderen lid werden van de 
club. Ondanks dat haar kinderen al jaren geleden gestopt zijn heeft zij haar vrijwilligerstaken met veel 
plezier en enthousiasme voortgezet.  
Mevrouw Van de Graaf wordt echt de spil van de vereniging genoemd. Haar takenpakket is zeer divers. Zij 
helpt mee met de organisatie van evenementen, zoals het Sinterklaasfeest en het Sparta-evenement. Ook 
de organisatie van wedstrijden is bij haar in goede handen: zij regelt de juryleden, EHBO-inzet, vrijwilligers 
en presentjes voor de juryleden. Acht keer per jaar is zij aanwezig bij de bestuursvergaderingen.  
Verder onderhoudt zij de contacten met de ouders van de leden alsook met basisschool ‘De Havenrakkers’ 
en de gemeente over de bezetting en de huur van de zaal. Ook bij de overige gymverenigingen in het rayon 
is ze een bekend gezicht. 
 
Mevrouw Van de Graaf is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
 

Mevrouw J.A.M. van der Lee te Ilpendam 

 
Mevrouw Van der Lee is sinds 1985 actief als vrijwilliger. Zij heeft zich bezig gehouden met de volgende 
activiteiten: 
 
1986 – heden:  secretaris technische zaken bij gymvereniging Ilpenstein 
Mevrouw Van der Lee is al jaren volop actief bij gymvereniging ‘Ilpenstein’ te Ilpendam. Zij regelt de 
wedstrijden voor zowel de eigen vereniging als voor het rayon Waterland-Zaanstreek. Dit houdt in dat ze de 
juryleden regelt en de organisatie op de dag zelf voor haar rekening neemt. Ook regelt zij de aanwezigheid 
van leiding, EHBO-inzet, de catering en de teltafel. Ze schrijft de leden in en zorgt ervoor dat op de avond 
voor de wedstrijd alle toestellen geplaatst worden, samen met de door haar gezochte vrijwilligers. 
Ook het regelen van de trainers voor de vereniging, het verzorgen van de contracten en het coördineren 
van de begeleiding en de lessen behoren tot haar taken. Zij vertegenwoordigt de rayonvergaderingen en 
onderhoudt de contacten met de andere verenigingen in het rayon. 
Sinds 2009 geeft mevrouw Van der Lee les aan een groep senioren op de woensdagavond. Een jaar later 
is de nieuwe gymzaal gebouwd, mevrouw Van der Lee heeft alle contacten onderhouden met de gemeente 
en met de aannemer.  
De overige bestuursleden benadrukken dat zij met haar enthousiaste en behulpzame persoonlijkheid goud 
waard is voor de gymvereniging. 
 
Mevrouw Van der Lee is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
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Mevrouw M. Schoon-Klok te Broek in Waterland 

 
Mevrouw Schoon is sinds 1969 actief als vrijwilliger. Zij heeft zich bezig gehouden met de volgende 
activiteiten: 
 
1969 – 1974:  redacteur clubblad voetbalvereniging SDOB 
1970 – heden:   bestuurslid Kleindiersport Vereniging Broek in Waterland en omstreken 
Zij is gestart met het vervaardigen van de catalogus voor de kleindiersport tentoonstelling, een taak die zij 
tot heden nog steeds uitvoert. Zes jaar later is zij toegetreden tot het bestuur van KDS; zij heeft de functie 
van secretaris vervuld tot 2014. Tevens verzorgt zij al 40 jaar het clubblad van de vereniging.  
Naast haar werkzaamheden als secretaris heeft mevrouw Schoon-Klok sinds 2002 ook de functie van 
penningmeester op zich genomen. Om de vereniging digitaal verder op weg te helpen heeft zij hiertoe een 
computercursus gevolgd, waardoor zij nu al 10 jaar in staat is om de website van de vereniging te 
onderhouden.   
Haar verdere activiteiten voor de vereniging bestaan uit het onderhouden van contacten met het 
rayonbestuur waarvan ze ook al jaren secretaris is; het verzorgen van de jaarlijkse loterij, inclusief het 
regelen van sponsors en donateurs èn het organiseren van keurmeesters om de dieren te keuren tijdens de 
diverse tentoonstellingen. 
1974 – 1979:  lid oudercommissie basisschool De Havenrakkers 
1979 – 1986:  redacteur orgaan De Broeker Gemeenschap  
 
Mevrouw Schoon-Klok is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
 

De heer J. Schipper te Marken 

 
De heer Schipper is sinds 1987 actief als vrijwilliger. Hij heeft zich bezig gehouden met de volgende 
activiteiten: 
 
1993 – heden:  opstapper reddingstation Marken 
De heer Schipper is een zeer trouw en ervaren opstapper van het station. Hij is regelmatig aanwezig als er 
uitgevaren moet worden voor een reddingactie. Ook is hij een steun en toeverlaat voor de schippers en de 
jonge aankomende opstappers.  
Bij oefeningen met de reddingboten is de heer Schipper altijd actief en enthousiast. Hij kan zijn kennis en 
ervaring goed overbrengen. Maar ook bij de bijkomende activiteiten die plaatsvinden op een reddingstation, 
zoals het onderhoud van de boothuizen, vaartuigen en reddingmiddelen stelt hij zich altijd beschikbaar. 
Bij de publieksactiviteiten, die noodzakelijk zijn in het kader van fondsenwerving en donateurswerving, 
zoals de jaarlijkse Reddingbootdag, de ontvangst van zeer trouwe redders aan de wal en het geven van 
voorlichting aan jongeren is de heer Schipper altijd bereid zijn medewerking te verlenen. 
De heer Schipper heeft tot heden deelgenomen aan 324 acties, waarbij 503 mensen veilig aan wal werden 
geholpen. 
2006 – heden:  penningmeester plaatselijke commissie reddingstation Marken/St. Marker 
Reddingstation 
1976 – heden:  (bestuurs)lid Christelijke Muziekvereniging 'Juliana' te Marken  
 
De heer Schipper is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 


