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Verslag sponsoring maatschappelijke doelen 2016 
 

De Coöperatie Windenergie Waterland heeft ook in 2016 weer diverse maatschappelijke organisaties 
ondersteund, om zo onze omgeving te laten meeprofiteren van de opbrengsten van onze molens bij 
Marken. Voor 2016 was er in totaal € 20.000 gereserveerd voor sponsoring. Het geld is specifiek bedoeld 
ter ondersteuning van projecten en initiatieven die in de gemeentes Waterland en Edam-Volendam 
zonder winstoogmerk bijdragen aan een betere leefwereld en ons maatschappelijk welzijn. Per project 
werd maximaal 1.000 euro aan subsidie verstrekt. 
 
Op 14 april 2016 werd tijdens een drukbezochte avond in het Mirror Paviljoen bekendgemaakt welke 

maatschappelijke organisaties een subsidie zouden ontvangen en hoe hoog deze zou zijn. Bij de 

bekendmaking werd voor het eerst ook een tegenprestatie gevraagd van de begunstigden. Hen werd 

verzocht om aan CWW terug te koppelen wat er met de gelden ging gebeuren. 

Aan deze oproep is gehoor gegeven door een flink deel van de ontvangers. De terugkoppeling is niet 

tevoren gestructureerd of aan een format gekoppeld, waardoor van een volledig beeld geen sprake is. 

De een schreef ons een mail, de ander nam de resultaten op in het eigen clubblad of zorgde voor 

vermelding van CWW in de persberichten. Zo heeft het sponsortraject flinke impact gehad en zijn de 

molens bij Marken positief in het nieuws gekomen. Hieronder volgt ter illustratie van die impact een 

aantal voorbeelden van de feedback die we ontvangen hebben. 

 “In april 2016 heeft Edams Mannenkoor “Excelsior” haar 95 jarig bestaan luister bijgezet door 

het organiseren van een korenfestival. Een zestal koren uit de regio Zaanstreek  – Waterland 

hebben hieraan medegewerkt. Omdat kosten van kerkhuur incl. verwarming; het huren van een 

goed begeleidingsinstrument; extra stoelen; drukwerk en representatie enz. het normale budget 

van het koor te boven zou gaan, is een bijdrage gevraagd van CWW. 

 

Van het festival is een integrale opname gemaakt door LOVE-TV. Bij de uitzending van die TV-

opname in verschillende blokken van één uur en bij overige publicaties van het evenement is 
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nadrukkelijk melding gemaakt van de bijdragen uit sponsoring en fondsen. “Zonder deze 

bijdragen zou het organiseren van dit soort activiteiten niet meer mogelijk zijn, waarvoor onze 

hartelijke dank.”, aldus het mannenkoor Excelsior 

 

 55 Plus uit Ilpendam nam een mooi stuk op in hun nieuwsbrief. Daarin werd uitgelegd wat er 

met de toegezegde € 500,00 ging gebeuren en werden ook de molens in het zonnetje gezet. 

Dubbel resultaat dus:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De Monnickendammer Visdagen waren drukbezocht. Onze sponsoring was daar zeer welkom en 

werd beloond met een vermelding op de website. 

 

 Afgelopen zomerstop zijn zoals aangeven 4 kleedkamers van S.V. Ilpendam volledig verbouwd 

aan de (energie) wensen van 2016. Niet alleen hebben wij nieuwe waterbesparende 

douchefaciliteiten geplaatst maar ook zullen wij door een splitsing aan te brengen in de nieuw 

aangeschafte energiezuinige CV ketel een hoop energie besparen omdat wij niet meer 

onnodige ruimtes hoeven te verwarmen. Zo werd maatschappelijk gekoppeld aan duurzaam. 

 

 Op vrijdag 24 juni organiseerde Stichting Uit de Kunst, in samenwerking met Stichting Promotie 

Waterland, het jaarlijkse Klapstoelenconcert in de tuin van het Weeshuis in Monnickendam. 

Thema was dit jaar de herdenking van de Watersnoodramp in 1916. Uitvoering door een 

prachtige band uit de regio: Zijlstra. Het concert was mogelijk dankzij ondersteuning van vele 

vrijwilligers en gemeente maar kan niet plaats vinden zonder extra ondersteuning, onder meer 

van de Coöperatie Windenergie Waterland. Het weer was dit jaar niet geweldig, maar de sfeer 

was er niet minder om. Volgend jaar weer! 
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 Gymvereniging Mauritius uit Volendam heeft met onze ondersteuning de free running 

activiteiten op een hoger plan gebracht en is daar zeer tevreden over, blijkt ook uit het artikel 

dat in de online nieuwsbrief verscheen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De Waterlandse Hockey Club uit Monnickendam diende een aanvraag in voor vervanging van 

doelnetten en materialen. De terugkoppeling per mail luidde als volgt: “WHC werd in 2013 

opgericht en heeft inmiddels meer dan 300 leden. De club is op een bijzondere manier aan haar 

accommodatie gekomen. De Gemeente Waterland stelde een lening ter beschikking, waarmee 

via een Stichting het kunstgrasveld en het clubhuis werden gerealiseerd. Dit betekent dat de club 

zonder enige financiële steun van de gemeente bestaat en dat de leden alle kosten van de 

accommodatie dragen. Toch lukt het om de contributie veel lager te houden dan bij andere 

hockeyclubs, waardoor deze leuke sport bereikbaar is voor iedereen. Om dat zo te houden, zijn 

giften zoals deze van CWW super belangrijk. We kunnen hiermee noodzakelijke uitgaven doen, 

zonder dat we hiervoor de contributie 

hoeven te verhogen. Het geld van CWW 

is onder meer uitgegeven aan 

verbetering van de verlichting waardoor 

kinderen de club ’s avonds veilig kunnen 

bereiken en verlaten en voor extra 

stevige doelnetten. Geweldig dat CWW 

ons op deze manier heeft gesteund..!!” 
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 De weggeefwinkel in Edam plaatste twee ‘little free libraries’, waarop CWW prominent 

genoemd werd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Van de website van IJsvereniging Olympia uit Monnickendam:  

Olympia ontvangt bijdrage van CWW 

Bij de Coöperatie Windenergie Waterland heeft onze ijsvereniging begin 2016 een 

verzoek tot sponsoring ingediend voor de aanschaf van loopvlonders, die we in 

willen zetten bij de Lange Brug aan de haven van Monnickendam. Op 14 april 

waren we uitgenodigd in het Mirror Paviljoen, alwaar we een bijdrage van €500,- 

voor dit doel in ontvangst mochten nemen. We zijn de CWW voor deze financiële 

steun zeer erkentelijk en hopen deze loopvlonders komende winter in gebruik te 

kunnen nemen! 
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 Dorpshuis het Trefpunt uit Marken brengt mensen in beweging en ook daar is de sponsoring 

goed terechtgekomen. Zoals ze zelf schrijven: 

Gym 50+ 

“Doe eens lekker wat aan beweging voordat de koffie op tafel komt en geniet daarna gezellig 

samen van de koffie. En ga fit het weekend in. Als je één keer bent geweest, kijk je uit naar de 

volgende keer. Vanaf dit seizoen met leuke nieuwe attributen door sponsoring door Coöp. 

Windenergie Waterland.” 

“Het sponsorbedrag is besteed aan nieuwe lichtgewicht dumbells en zachte noppen ballen. 

Tevens gaan wij nog massagerollers aanschaffen. De nieuwe materialen worden zeer positief 

ontvangen door de docente en de deelnemers van beide cursussen.”, aldus de reactie van het 

Trefpunt. 

 

 Wij hebben als Vereniging Oud Monnickendam € 500 ontvangen voor de aanschaf van een 

computer met toebehoren voor in het museum de Speeltoren. Op die computer worden aan de 

bezoekers onze “verhalen van vroeger” getoond.  Tot nu toe zijn er 35 oud Monnickendammers 

geïnterviewd en die interviews staan erop.  Een groot succes.  Zie ook de website 

www.verhalenvanvroegermonnickendam.nl.   Aan deze bezichtigingsmogelijkheid wordt en is 

uitgebracht aandacht besteed op de websites van de Ver Oud Monnickendam en het museum, 

ook is daar melding van gemaakt bij mailings aan leden en andere geïnteresseerden.  

 

 De Cantorij uit Monnickendam realiseerde twee projecten met steun van de CWW, te weten de  

Johannes Passion 2016 en de Messiah 2016.  
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 Dat het niet altijd lukt, wordt geïllustreerd door het verhaal van het bewonerscomité uit 

Ilpendam: “Via CWW heeft het bewonerscommitee in Ilpendam een eenmalige bijdrage 

gehad van € 1000,-. Dit bedrag was bedoeld als bijdrage aan de stichting van een publiek 

kunstwerk op het gerenoveerde dorpsplein van Ilpendam.  

 

Floor van Dusseldorp, de ontwerper van het plein, had hiertoe een ontwerp gemaakt van 

een ijzeren plastiek, ter grootte van de contour van het voormalige postkantoor dat in 

1988 is gesloopt. De gemeente ondersteunde dit idee van harte.  Aangezien de gehele 

constructie aanzienlijk zwaar zou worden, diende een constructie en 

funderingsberekening worden gemaakt. Hoe dik moesten de metalen balken worden en 

hoe diep moest worden geheid. Vrijwel het geheel bedrag is aan dit onderzoek besteed. 

Aangezien buiten CWW alleen de gemeente met een bescheiden bijdrage is gekomen, 

heeft het bewonerscommitee te langen leste van het plan moeten afzien.“ 

 

 RKAV Volendam heeft vorig jaar een mooi 

sponsorbedrag van € 500,- mogen ontvangen. 

Van dit geld hebben wij voor de jeugd een doel 

incl. net kunnen kopen. Hier zijn wij en de 

jeugd natuurlijk heel blij mee. Op dit moment 

zijn er ruim 1700 leden die allemaal 2 tot 4x in 

de week trainen. Met 7 voetbalvelden hebben 

wij dan ook aardig wat doelen en netten nodig 

in verschillende formaten. Als tegenprestatie is 

er een team vernoemd naar CWW Waterland.  
 

 De SV Marken heeft de subsidie o.m. besteed aan: 

o Verduurzamen van alle kleedkamers op het sportcomplex 

o Spaarzame douche-installatie met sensorknoppen in alle douches aangebracht 

o In de dames- en herentoilet in de kantine kranen met automatische afsluiting 

aangebracht 

 

 Een particulier initiatief vanuit Uitdam tenslotte: “Ik heb voor de toeristen, die vaak 

even een tussenstop maken in ons dorp, een kunststof picknickbank aangeschaft. Vanuit 

mijn raam kan ik namelijk zien dat men altijd op het gras en op een steunrandje van het 

fietspad ging zitten. Na wat onderhandelingen heeft een bedrijf uit Eindhoven de bank 

geleverd voor € 500,- en de bezorgkosten heeft ons dorpshuis gesponsord.  

 

De bank is in het najaar geleverd en staat nu nog in de tuin voor het dorpshuis in 

Uitdam. Hij wordt dit voorjaar omgeruild met de oude bank die ons dorpshuis daar 

zolang heeft neergezet. Er moeten even wat sterke mannen geregeld worden omdat de 

bank 200 kilo weegt. De dijk is nu ook te glad. De oude bank werd/word nog vaak 
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gebruikt maar staat op instorten. Nogmaals bedankt namens de toeristen en natuurlijk 

namens mijzelf.” 

 

En zo eindigt deze bloemlezing uit de feedback van de begunstigden. Het is voor het eerst dat 

we een integrale rapportage maken over de manier waarop CWW met deze sponsorgelden 

bijdraagt aan het maatschappelijk welzijn en een positieve impuls geeft aan het sociaal cultureel 

leven in de gemeenten Waterland en Edam-Volendam.  

Het resultaat mag er zijn. Een mooie illustratie van de waarde die de CWW sponsoring van 
maatschappelijke doelen in en voor Waterland in 2016 heeft opgeleverd. Een lijst waaruit 
andermaal blijkt dat Waterland aan alle kanten leeft, én dat de Coöperatie Windenergie 
Waterland zijn beloften waarmaakt. 
 
Januari 2017 
 
De sponsorcommissie 
Petra Meijssen 
Hans Mars 
Frank Dutman 
 
 

 

 

 

 

 

  



8 
 

BIJLAGE: TOTAALOVERZICHT SPONSORING 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organisatie plaats bedrag doel

1 Broeker Bridge Club Broek in Waterland 250,00€                Mogelijk maken cursussen

2 SV Marken Marken 750,00€                Trainingen door KNVB voor de jeugdleiders

3 Historische vereniging BinW Broek in Waterland 750,00€                Tentoonstelling mogelijk maken (huur van de kerk)

4 RKAV Volendam 500,00€                2 nieuwe doelen

5 Waterlandse Hockey Club Monnickendam 1.000,00€             Vervanging materialen, bouw materiaalhok

6 ZV Waterland Monnickendam 500,00€                Ondersteuning Zwemvierdaagse (herhaling van evenement 2014)

7 Cantorij Monnickendam Monnickendam 500,00€                Ondersteuning Johannespassion

8 Cantorij Monnickendam Monnickendam 500,00€                Ondersteuning Messiah

9 Marker Evenementen Stichting Marken 750,00€                Sportdag met thema water tijdens havenfeesten

10 Hobbyclub Ilpendam Ilpendam 500,00€                Sponsoring van Meezingfestival

11 Andre Peereboom Marken 750,00€                Oefenruimte voor bands op Marken

12 Stichting Monnickerdammer Visdagen Monnickendam 500,00€                Organisatie vanMonnickendammer Visdagen (6 dagen)

13 Heleen de Koning - prive initiatief Uitdam 500,00€                Picknickbank op de dijkvan Uitdam / met CWW bordje!!

14 Vereniging oud-Monnickendam Monnickendam 500,00€                Aanschaf "geontegreerde pc met monitor tbv Waterlandmuseum"

15 Stichting Promotie Waterland Marken 750,00€                Informatiepunt Marken- kantoor professioneler aankleden

16 Stichting Uit de Kunst Monnickendam 500,00€                Klapstoelen concert financieren

17 Gymnastiek & turnvereniging St. Mauritius Volendam 1.000,00€             Aanschaf freeruning materiaal (gericht op drop-outs)

18 Meezingkoor waterland Monnickendam 250,00€                Sponsoring van Meezingfestival

19 Hans Wolff - committee van bewoners Ilpendam 1.000,00€             Kunstwerk voor dorpsplein / vermelding bij kunstwerk

20 Muziekfestival Tuintonen Watergang 750,00€                Tijdens festival: straattheater, acrobatiek of dans op bootjes

21 Ijsvereniging Olympia Monnickendam Monnickendam 500,00€                IJs toegangelijk maken via loopvlonders

22 SV Ilpendam Ilpendam 500,00€                Vervangen van sanitair

23 Chr. Muziekvereniging Juliana Marken 500,00€                Klederdracht van fanfare vervangen - nodig voor betaalde optredens

24 Stichting 55+ Ilpendam Ilpendam 500,00€                Aanschaf beamer + scherm ter ondersteuning bijeenkomsten

25 Sportvereniging Marken Marken 500,00€                Aanpassing- verduurzaming doucheinstallatie

26 Fanfarecorps zuiderwoude Zuiderwoude 836,65€                Aanschaf kleine trom & demper vd trombomisten

27 Weggeefwinkel Edam Edam 800,00€                Bijdrage in algemene kosten  van weggeefwinkel en indirecte kostenvergoeding

28 Dorpshuis Het trefpunt Marken 500,00€                Nwe toestellen v bewegingscursus ouderen

29 Basisschool De Verwondering Monnickendam 500,00€                Opzet Fabschool in Waterland - onderzoeksfase

30 Edammer mannenkoor Excelsior Edam 500,00€                Ondersteuning verenigingskosten/huur accommodatie


