
Notulen jaarvergadering Survivalkmaar 12 november 2019, 19.30 Hoornse vaart 
 
Aanwezig bestuur: Stephan, Yvonne, Susanne, Roy, Nico, Jeffrey (voltallig) 
Aanwezige leden: Jurgen, Leon, Merel, Paula, Bob, Elisa, Ron, Joost, Martijn, Marlijn, 
Sander 
Officiële afmeldingen: André, Friso, Jeroen en Wido 
 
 
Opening en mededelingen 
19.30u Yvonne opent de ALV 
 
Mededelingen: 

● 2 Vlaggen met naam vereniging zijn besteld voor aan de hoge hindernis en een 
andere plek 

● Stef en Yv gaan minder training geven per 1 januari 
● Zittingstermijn Stef en Yv verloopt volgend jaar en zij zullen deze niet verlengen 
● USR is toegevoegd als agendapunt 

 
1. Goedkeuring notulen 2018 
Algemene opmerking: Er is nog geen meerjarenplan opgemaakt voor de vereniging. Door 
de drukte is dit niet gelukt. Men geeft unaniem aan dat een meerjarenplan gewenst is om 
zo een stip op de horizon te plaatsen voor de vereniging.  
De notulen van 2018 zijn unaniem goedgekeurd 
 
2. Kort jaarverslag door de voorzitter 
Nieuwe hindernissen. Bedankt Roy voor het helpen met brainstormen en opzetten van het 
nieuwe gedeelte van de baan. Iedereen dank voor de hulp en speciaal Nico bedankt voor 
alle uren die hij in het klussen heeft gestoken. 
We zijn van 3 touwen tot hier gekomen in vier jaar tijd. Stephans visie wat betreft de baan 
houdt hier bijna op. Roy neemt het gedeelte van de baanbouw op zich en zal dit in de 
toekomst verder oppakken 
 
Leden aantal: We groeien gestaag, helemaal bij de jeugd waar we zelfs een ledenstop 
hebben overwogen, maar op het laatste moment niet hebben uitgevoerd, later hier meer 
over. Nico bedankt voor het op zich nemen van de ledenadministratie.  
38 volwassen leden en 19 jeugdleden. Joost vraagt naar specificatie wat betreft 
rittenkaarten en vaste leden. Dit is ter plaatse uitgezocht. 
 
3. jeugd 
gaat gestaag goed, jeugdstop overwogen ivm niveau en leeftijdsverschillen. Suzanne en 
Ivan ondersteunen en daarom kan dat. Als assistent zijn ze beide om de week aanwezig. 
Bij jeugd worden examens afgenomen, maar ging niet door ivm erge regen. Mocht de 
drukte bij de jeugd toch weer oplopen dan wordt er een nieuw verdeelsysteem 
geïmplementeerd; Opdelen tussen ervaren en onervaren (evt. op basis van diploma) en 
wordt de groep gesplitst in twee uren. Van 10-11 voor de jonkies en van 11-12 voor de 
ouderen. Meerdere runs worden met de kinderen gelopen. Streven is met alle jeugdleden 
heen te gaan. 2-3x per jaar. Ouders zijn nodig en assistenten zijn nodig als te helpen. Lol 
staat voorop.  
Rol ouders aanscherpen bij opletten en grasmaaien.  
 



 
 
4. Kascommissie 
Martijn en Roy hebben de kas gecontroleerd. De kas is goedgekeurd en van het geld dat 
over was zijn nieuwe hindernissen betaald. 
 
5. Verslag penningmeester 
Stephan heeft een prachtige presentatie gemaakt die is rondgegaan omdat de laptop met 
de beamer het niet doet. Is goedgekeurd. 
In de begroting is een post opgenomen van €150 vrij te besteden na aanvraag door ieder 
lid voor een verenigingsactiviteit. Voor goede ideeën kan dit zelfs nog iets hoger worden. 
Ook zijn enkele extra rekeningen geopend om geld voor huur en hindernissen op apart te 
zetten. 
Discussie of er een andere dag te kunnen trainen. We gaan kijken naar de mogelijkheid 
om op een extra dag (maandag) te kunnen trainen. Er zal in de nieuwsbrief een vraag 
worden uitgezet wat betreft de interesse hiervoor. 
Bob en Suzanne vormen de kascommissie voor afgelopen boekjaar. 
 
6. SAR 
De SAR 2019 was geslaagd! Het was wat groter en professioneler dan vorig jaar en daar 
hebben we hard voor gewerkt. Gaan we in 2020 weer een SAR organiseren? Er ontstaat 
een levendige discussie over hoe we verder willen met de SAR: kleinschalig of echt groots 
of richting survivalrun. Suzanne, Paula, Leon en Jeffrey willen zich inzetten om hierover na 
te denken; dan wel SAR dan wel clubkampioenschap. In de nieuwsbrief zal gevraagd 
worden om meer hulp. Er is €100 startbudget opgenomen in de begroting. Uiteraard kan 
voor een clubkampioenschap dit nog verhoogd worden. Een adventure race zou 
zelfvoorzienend moeten zijn. 
 
7. USR 
Wie wil zich als voorzitter in gaan zetten om de USR te gaan organiseren vanuit 
SurvivAlkmaar. In de nieuwsbrief gaat hiervoor een oproep. 
 
8. Rondvraag 

1. Martijn: Officiële opening baan? Die zijn we vergeten. 
 

2. Nico: Er moet sowieso een meerjarenplan opgemaakt worden wat betreft het leden 
aantal. Een commissie met Sander, Bob, Joost en Jurgen gaat eerste stappen 
zetten met het meerjarenplan. Vermelding komt in de nieuwsbrief. Sander, Bob, 
Joost en Jurgen 

 
3. Wat willen we: groeien of blijven zoals we zijn. Reactie Stephan: We gaan hier niet 

over stemmen, dat hebben we vorig jaar gedaan. Uitkomst was toen om natuurlijk 
verloop aan te houden. 

 
4. Leon: Puntje veiligheid. De apenhangs hangen door een lus met een 

brandweerslang. Waarom is hiervoor gekozen? Omdat de constructie het anders 
niet hield. De brandweerslang wordt als glad ervaren. Er ontstaat een discussie 
over hoe dit opgelost moet worden. Conclusie: De bouwploeg gaat er naar kijken.  

 
5. Nico: Takenlijst? Die ligt er maar die kan door meer mensen opgepakt worden. De 

takenlijst zal wederom in de nieuwsbrief worden gezet. 



 
6. Nico: SBB leerbedrijf. Klopt we zijn een officieel leerbedrijf voor stageplekken 

bijvoorbeeld. We gaan hiermee verder. 
 

7. Bob: uitje en gasttraining: Door onverwacht gedoe kon het uitje en gasttraining dit 
jaar niet doorgaan. Voor de gasttraining zal Yvonne weer contact opnemen met 
desbetreffende trainer. Uitje is vooralsnog onduidelijk.  

 
8. Jeffrey: Kleding: inventarisatie nieuwe kleding? Reactie Stephan: Als niemand iets 

aangeeft dat er interesse is gaat er ook geen nieuwe algemene oproep uit. 
Vooralsnog hoor ik drie geïnteresseerden, dat is veel te weinig voor het minimum 
van 10 stuks om te kunnen bestellen. 

 
9. Ron: samen naar de runs? Van te voren weet je niet wie waar heen gaat. Pas bij de 

startlijsten zien we pas wie er allemaal gaat. Dit moeten we beter met elkaar 
afstemmen. Ron gaat hierover nadenken.  

 
10.Leon: Kunnen we niet met z’n allen naar 1 run gaan? Jeffrey pakt dit op voor de 

jeugd maar iedereen mag natuurlijk mee: BUREN! Algemene reactie: als je iets wilt 
organiseer het dan. Vraag desnoods hulp of advies maar voel je verder vrij daarin. 

 
 
Sluiting 21.05u 
 
 
 
 
 


