
Notulen ALV SurvivAlkmaar 9 november 2021 

Aanwezige leden: Bob, Zeger, Judith, Roy, Leon, Yvonne, Jeffrey, Paula, Nico, Marlijn, Ralph, Rafael. 

Aanwezige bestuursleden: Sander, Joost, Stephan (interim penningmeester) 

 

Verslag  

- Sander (VZ) neemt agenda door voor de avond. 

- Notulen laatste ALV 10 juni 2021 zijn vastgesteld.  

- Jaarverslag. Sander benoemt per commissie enkele hoogte en diepte punten van het afgelopen 

jaar. 

o Bestuur 

 Overname bestuur en WBTR proof maken van de vereniging. 

 Ziekte Martijn en interim penningmeester Stephan. 

 Corona maatregelen en verruiming trainingstijden 

 Eerste ervaringen met de commissies en coördinatoren   

o Commissie training 

 Invoering van introductie trainingen voor aankomende leden 

 ATS cursus gevolgd door Toor en Leon 

 Samenwerking met Suomi en survivalvereniging Edam bij het organiseren van de 

BTS cursus in de eigen regio 

 Proeftraining Leon smaakt naar meer. 

o Commissie Jeugd 

 Toename jeugdleden 

 Nico heeft aangekondigd binnenkort te stoppen met geven van jeugdtrainingen 

 Ijsjesrun was groot succes 

o Commissie PR  

 Website is geüpdatet  

 Volgend jaar worden 2 evenementen georganiseerd: één sportief en één met 

een sociaal karakter 

o Commissie bouw 

 Aanleggen elektriciteit en nieuwe lichtmasten 

 Meerdere succesvolle bouwdagen waarbij onderhoud en nieuwe hindernissen 

- Sander praat de leden bij over plannen renovatie/nieuwbouw zwembad. Bestuur heeft contact 

met AlkmaarSport en AlkmaarSport houd bestuur op de hoogte.  

- Rafael vraagt zich af of bij verhuizing ook de verenigingsstructuur kan veranderen. Sander legt uit 

dat de renovatie/nieuwbouw plannen nog goedgekeurd moeten worden door gemeenteraad en 

dat het daaropvolgende traject jaren duurt. Voorlopig dus geen wijzigingen in vooruitzicht. 

- Presentatie financieel verslag door Stephan. Geen vragen van de leden.  

- Presentatie begroting voor het aankomende jaar door Stephan. Geen vragen van de leden.   

- Kascommissie (Ralph en Marlijn) heeft afgelopen jaar (2021-2020) en voorgaande jaar (2020-

2019) bekeken. Ralph ligt punten van aandacht toe vanuit de kascommissie (1) credit storting 

AlkmaarSport (in verband met compensatie huur Corona) is nog niet volledig en (2) er missen 

betalingen voor broeken die zijn uitgegeven in 2019.  

- Stephan geeft een toelichting op bovenstaande punten van de kascommissie. Een credit storing 

vanuit AlkmaarSport volgt binnenkort. Hierover is contact geweest met AlkmaarSport en zijn 



afspraken gemaakt. Bij de uitgifte van broeken in 2019 zijn niet alle broeken betaald. Er is niet 

meer te herleiden wie wel en niet betaald heeft. Er is een verliespost van ongeveer 300 euro.   

- De kascommissie adviseert de leden decharge te verlenen. 

- Alle aanwezige leden stemmen in met voorstel van de kascommissie om het bestuur decharge te 

verlenen.  

- Sander blikt vooruit naar het komende jaar 

o Training organiseren voor volwassenen op dinsdag en warming up op donderdag. 

o Werven nieuwe jeugdtrainers met aankomend vertrek van Nico heeft prioriteit. Er 

worden diverse ideeën geopperd.    

o Yvonne vraagt zich af hoeveel slapende leden er zijn. Paula loopt met PR commissie 

ledenbestand door en neemt contact op met leden die al een tijd niet zijn geweest. 

o Commissie PR maakt aankomend jaar plan voor sponsoren. 

o Commissie bouw maakt plan voor onderhoud en nieuwbouw. 

- Vragen 

o Nico geeft als input aan dat ledenadministratie niet soepel verloopt en dat het 

afstemming vereist. De verdeling van taken is niet duidelijk en het proces niet goed 

omschreven.  Sander en Joost zeggen toe op korte termijn samen met Nico en andere 

betrokkene de verdeling van taken en het proces te evalueren en aan te passen. 

o Marlijn merkt op dat de leden administratie bij een iemand te beleggen kwetsbaar is. Het 

liefst wil je 2 leden die de administratie bijhouden. 

o Rafael vraagt naar de veiligheid van spullen nu bijna iedereen de code van de kluis heeft. 

Sander en Joost geven aan hierover na de gaan denken. 

o Mededeling Bob: Nico pakt binnen de bouwcommissie klein onderhoud op en heeft 

hierover afstemming gehad met Bob over deze verdeling van taken.  

o Nico: wil het bestuur contact wil opnemen met AlkmaarSport om vuilnisbakken te laten 

leggen. 

Afsluiting ALV 

 

 


