Jaarverslag 2020 van de Stichting oude gemaal de Rondehoep
De activiteiten van de stichting zijn in 2020 sterk beïnvloed door de maatregelen die werden
afgekondigd vanwege de Corona (COVID-19) pandemie. Vergaderen kon slechts beperkt
plaatsvinden en open dagen voor publiek konden niet worden gehouden.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestond in 2020 uit:
-Dhr. H. Hoogenhout namens het DB van AGV, lid, tot 27 mei
-Dhr. J.E.F. Landman, oud medewerker van Waternet, secretaris/penningmeester
-Dhr. A.P.M. Spils namens het DB van AGV, voorzitter
-Mevr. M.C. van der Weele namens B&W van Ouder-Amstel.
Op 27 februari hebben de voorzitter en de secretaris een thema-avond van Beschermers Amstelland
over waterbeheer in Amstelland bijgewoond. Het bestuur vergaderde eenmaal en wel op 27 mei.
Door de voorzitter werd terug en vooruit geblikt. De jaarstukken over 2019 werden vastgesteld. De
vergadering stond voorts in het teken van de beëindiging van het bestuurslidmaatschap van de heer
Hoogenhout. Vanwege Corona is door de Nederlandse Gemalenstichting geen Deelnemersdag
gehouden.

Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers bedroeg in totaal 9 personen. In groepjes van 3 tot 5 werd onderhoud
gepleegd aan het gemaal. De jaarlijkse Vrijwilligersdag van de Nederlandse Gemalenstichting ging
vanwege Corona niet door.

Website
In 2020 is de website van de stichting overgezet op WordPress. De site is hierdoor toegankelijker en
makkelijker actueel te houden.

Werkzaamheden aan het gemaal
In 2020 werd 5 maal een klussendag gehouden. De grootste klus was het opheffen van koelwater
lekkage bij een van de smeerstiften in de wand van de compressor. De lekkage werd ontdekt na het
proefdraaien van de motor in het voorjaar. De feitelijke reparatie is gebeurd in de fabriek bij Saedt.
Voorts is het glijlager van de poelies van de waterpomp vernieuwd. De waterpomp kreeg een nieuwe
aandrijfriem. Door de gemeente en Waternet is voor een toekomstig toilet een rioolbuis aangelegd
tussen het schapenhok en de pompput. Tenslotte is vermeldenswaard dat het veiligheidsventiel op
de drukvaten is gereviseerd.
J.E.F.Landman, secretaris

