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1. Evaluatie 2016-2017 
Eerste volledige seizoen van SurvivAlkmaar is goed verlopen waarin we op meerdere 
manieren naar een goed werkende sportvereniging hebben toegewerkt. Een forse 
uitbreiding van de faciliteiten dankzij sponsorgeld, meer structuur en duidelijkheid in de 
trainingen en de start van een jeugdafdeling.  
 
Een afvaardiging van het bestuur probeert bij iedere vergadering van het SONN (regio 
overleg survivalverenigingen) aanzweig te zijn. Deze zijn twee keer per jaar en een zeer 
goede bron voor om te kunnen leren van andere verenigingen en op de hoogte gehouden te 
worden waar zij mee bezig zijn en waar de bond mee bezig is. 
 
Een afvaardiging van het bestuur probeert ook bij de ALV’s van de bond te zijn. Deze zijn 
ook twee keer per jaar. Een belangrijke ontwikkeling is dat in de toekomst de bond een 
trainerscursus en certificaat verplicht wil stellen voor alle trainers bij verenigingen. Dit wordt 
dan gefaseerd ingevoerd over een periode van waarschijnlijk 5 jaar om verenigingen de tijd 
te geven hieraan te voldoen. 
 
2. Financieel 
Jaar afgesloten met een licht positief resultaat wat ons in staat stelt om ook dit jaar 
nogmaals de faciliteiten uit te breiden. Vanaf het volgende seizoen zal de focus komen te 
liggen op het aanleggen van een spaarpot voor activiteiten, trainerscursussen en 
onderhoud. 
 
In het midden van het seizoen is penningmeester voor de financiële en ledenadministratie 
overgestapt van rommelige excel sheets naar een professioneel pakket van Conscribo. Dit 
wordt door de bond aangeboden tegen een gereduceerd tarief en maakt het geheel een stuk 
overzichtelijker. 
 
Penningmeester verzoekt om een kascommissie. Jeffrey en Sander stellen zich hiervoor 
beschikbaar. Door hen zal de boekhouding gecontroleerd worden. 
 
3. Jeugd 
In april begonnen en nu een enthousiast groepje. Recent voor het eerst als groep naar een 
wedstrijd geweest wat goed werd ontvangen en de plannen zijn om dit 2 tot 3 maal per jaar 
te gaan doen. Voor de jeugd van 15-17 jaar bestaat de mogelijkheid bij bewezen 
vaardigheid en kunde om zelfstandig te trainen ook bij de volwassenen mee te doen. 
 
Regelmatig komt ook al de vraag of woensdagmiddag trainen een optie kan zijn. Dit gaat 
besproken worden in het komende gesprek met Alkmaarsport. Roy, Merel en Jeroen staan 
open om dan training te geven. 
 



Een goede vraag van Martijn is of er gedragsregels zijn vanuit de bond omtrent het training 
geven aan jeugd gezien de ophef van recente jaren van misbruik etc. Voorzitter zal dit 
navragen bij de bond. 
 
4. Brainstorm 
Stephan kreeg in gesprek met een vriend diens ideeën over de vereniging van de toekomst 
mee. Een deel hiervan was een andere contributiestructuur. De gedachte is dat er een 
relatief hoge basiscontributie is en dat men door het uitvoeren van vrijwilligerstaken korting 
krijgt op de contributie. 
 
Op deze vergadering wilde stephan dit idee in de groep gooien om te horen wat iedereen 
ervan denkt. 
 
Over het algemeen stond men hier negatief tegenover omdat het veel onduidelijkheid brengt 
waar een vast contributietarief wel die duidelijkheid brengt. Ook wordt de administratieve last 
als zeer hoog ingeschat wat ook een tegenargument is. Vrijwilligerswerk zou net zo goed op 
een andere manier beloond kunnen worden. 
 
5. Toekomst 
Geldigheid van nieuwe 10 rittenkaarten gaat naar 6 maanden. 
 
Proeftrainingen worden geclusterd op 1 moment per maand. Voorlopig zal dat nog op een 
donderdagavond zijn maar het is niet uitgesloten dat in de toekomst hier een uitbreiding van 
plaatsvindt naar een eigen moment en misschien zelfs tot een volwaardige basiscursus 
zoals ook andere verenigingen wel doen. 
 
Bestuur zou het leuk vinden als er meer sociale activiteiten ontstaan. Dat hoeven geen grote 
evenementen te zijn waar allerlei organisatie aan vast zit. Stel je wilt gaan hardlopen in de 
duinen en het lijkt je wel leuk als er wat anderen mee gaan. Of een keer in de groep gooien 
wie er mee wil naar obstacleskillz (roy). Of een keer barbecuen op het terrein (nico). 
Gewoon leuk, zonder verplichtingen of sociale druk om aanwezig te zijn. 
 
Komend jaar willen we proberen een ingang te krijgen bij verschillende obstacleruns en 
eventueel andere evenementen als dat zin heeft waarbij we dan een hindernis bouwen en 
onze vereniging kunnen promoten. Chris, Suzanne en Roy zullen zich hier samen met 
Stephan mee gaan bezighouden.  
 
6. Rondvraag 
Sander en Stephan zullen samen een opzet gaan maken om de bouwplannen te 
structureren in fasen zodat ook zonder stephan bij wie wel alles in zijn hoofd zit maar waar 
het niet zo makkelijk uit komt mensen kunnen gaan bouwen. 
 
Chris stelt voor een spandoek te maken om op te hangen bij survivalruns/obstacleruns en 
andere evenementen om meer bekendheid te genereren. Hier moet dan wel meer informatie 
op staan als op de huidige banners. Stephan zal dit nader uitzoeken betreffende de kosten. 


