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1. Opening vergadering 
Terwijl iedereen zich tegoed doet aan het ontbijt wordt de vergadering geopend. 
 
2. Kleine of grote vereniging, wat vind jij 
In de survey (zie hieronder) is door de meesten aangegeven dat ze voorkeur hebben of in 
ieder geval zich prima kunnen vinden in een grote vereniging. Dit is ook de concensus aan 
tafel. De groei mag van de meesten wel vooral natuurlijk plaatsvinden. Er hoeft door het 
bestuur dus niet extra aandacht gegeven te worden aan ledenwerving. 
 

 

 
 
 



3. Stemming: contributieverhoging volwassenen 
Tijdens de vergadering wordt met 9 tegen 1 vóór de contributieverhoging van het 
jaarlidmaatschap naar €200 gestemd. Dit reflecteert ook de uitkomst van de survey. De 
motivatie van het bestuur betreft dat met het huidige ledental er na betaling van de huur 
geen geld overblijft voor onderhoud en nieuwbouw van hindernissen. Het argument dat een 
verhoging niet nodig is als er net als vorig jaar weer enkele duizenden euro’s van sponsors 
komen is irrelevant tot dat daadwerkelijk het geval is. Mocht die situatie zich aandienen, of er 
volgt een plotselinge explosie van het ledenaantal dan zal de verhoging eventueel opnieuw 
ter discussie kunnen staan of in het volgende jaar weer (deels) worden terug gedraaid.  
 
NB: het bestuur gaat zich er wel voor inzetten om verdere verhoging in de komende jaren te 
voorkomen. Lidmaatschapskosten voor de jeugd blijven voor nu gelijk. 

 
 
3b. Stemming: Prijsverhoging 10 rittenkaart 
Al vanaf de invoering van de 10 rittenkaart werd door velen aangemerkt dat de prijs erg laag 
was. In respons daarop en de onverwachte populariteit van dit model wordt voorgesteld om 
de prijs te verhogen naar €60. Met 9 voor en 1 onthouding wordt ook dit voorstel 
aangenomen. In de survey kwam deze uitslag ook terug. Verdere verhoging lijkt onwenselijk 
om wel een prijsvoordeel te kunnen houden tegenover de €5 per keer die het Outdoorpark 
vraagt voor een vrije training.  
 
Voorstel:Er wordt door Leon voorgesteld om verplicht te stellen dat men na een 10 
rittenkaart een jaarlidmaatschap afsluit. Het bestuur zal er over spreken. 
Voorstel: Bestaat er in Alkmaar nog de jeugd sportpas en kunnen we daar misschien iets 
mee. Stephan zal dit nader uitzoeken 

 
 



4. Prioriteiten voor uitgaven 
Veruit de meeste leden zien extra geld het liefste besteed worden aan onderhoud en 
nieuwbouw van de hindernissen. Ook de jeugdafdeling wekt veel sympathie op. 

 
 
5. Inzetbaarheid leden voor vrijwilligerswerk 
Er is veel bereidheid onder de leden om te helpen bij allerhande taken. Goed natuurlijk dat 
velen zich willen bezighouden met de hindernissen. Vele handen maken licht werk tenslotte. 
Voor het schoonhouden van de toiletten wordt voorgesteld een intekenschema te maken. De 
toiletten zijn er nu overigens exclusief voor ons. Grote schoolgroepen zullen er geen gebruik 
meer van maken. 

 
6. Praatje outdoorpark door Maik Boontjes 
Als laatste sluit Maik aan om te vertellen over het outdoorpark en hun plannen en ambities. 
Iedereen vind het erg leuk om Maik eens te ontmoeten zodat er een gezicht is bij het 
outdoorpark. De vraag van hun uit is of er van onze kant leden zijn die zo nu en dan ingezet 
willen/kunnen worden bij grote groepen waarbij dan een activiteit kan zijn om van de 
survivalbaan gebruik te maken. Een enkeling is hier wel voor te vinden. Zodra het relevant 
wordt krijgen we ruim van te voren de vraag. Leuk is wel dat er in de toekomst misschien 
ook op gebied van evenementen samenwerking mogelijk is. 
 
 


