
Notulen ALV SurvivAlkmaar 15 november 2022 

Aanwezig: Leon, Jeffrey, Marlijn, Judith (kascommissie), Pim, Yvonne, Stephan, Andre, Adri 

(kascommissie), Jurgen  

Aanwezige bestuursleden: Sander, Martijn, Joost 

 

Besproken agendapunten: 

 Notulen ALV 2021 zijn vastgesteld. Geen aanpassingen van de leden.   

 Financieël verslag 2021-2022. Martijn heeft het financiële jaarverslag toegelicht waarbij o.a. is 

stilgestaan bij ledenaantal, compensatie Coronamaatregelen vanuit AlkmaarSport, uitgaven 

nieuwbouw en onderhoud, IJsjesrun etc. (zie financieël jaarverslag voor volledig overzicht). 

Stephan wordt bedankt voor het waarnemen van Martijn tijdens zijn absentie.  

 Begroting 2022-2023. Martijn heeft de begroting van het aankomend jaar toegelicht (zie 

begroting 2022-2023 voor volledig overzicht). Yvonne vraagt zich af of er indien er toch een SAR 

wordt georganiseerd deze kosten neurtraal moeten zijn. Martijn meldt namens het bestuur dat 

deze inderdaad kosten neutraal zal moeten zijn. Stephan vraagt zich af of de reservering voor 

nieuwbouw/onderhoud voor het jaar 2022-2023 al aan een specifiek project zijn toegeschreven. 

Martijn geeft aan dat er nog geen specifiek project is aangewezen door de bouwcommissie. 

Andre vraagt zich af of de reservering bij debet moet staan. Martijn neemt dit volgend jaar mee 

bij het financieel verslag onder activa.  

 Kascommissie. Judith, Zeger en Adri hebben dit jaar de kascommissie gevormd. Adri vertelt dat 

de boekhouding er netjes uitziet. Kascommissie adviseert bestuur decharge te verlenen.  

 Decharge bestuur: In de daaropvolgende stemming wordt het advies decharge te verlenen 

overgenomen door alle aanwezige leden (leden van de kascommissie, bestuur en Stephan 

onthielden zich van stemming). Decharge is daarmee verleend.  

 Voorstel vergoeding trainers. Sander geeft Judith het woord. Judith vertelt dat het om meer 

gaat dan alleen een trainersvergoeding en licht de plannen van de jeugdcommissie toe met 

speciale aandacht  voor doorgroeimogelijkheden voor de jeugd (zie document Judith voor 

volledig overzicht van plan). Achterliggend doel van de plannen is opleiden van toekomstige 

(jeugd)trainers en behouden van leden. Yvonne vraagt welke waarborgen er zijn om het 

meetrainen van jeugdleden veilig te houden. Jurgen deelt deze zorgen. Judith geeft aan 

opnieuw met de jeugdcommissie maatregelen te overwegen om te zorgen voor de veiligheid. 

Sander vertelt dat hij diverse leden gepolst heeft en geen bezwaren heeft gehoord tegen 

eventueel meetrainen van jongere leden. Ook onder bij de ALV aanwezige leden worden geen 

bezwaren kenbaar gemaakt tegen het meetrainen van (gekwalificeerde) jeugdleden in de avond.  

 Sander licht het voorstel vergoeding training toe. Het idee of om trainers per training 5 euro te 

betalen als toegemoedkoming van voor de training gemaakte kosten (bijv. brandstof voor de 

auto). Aan de hand van de intekenlijst voor trainers zal verrekening plaatsvinden. Geen van de 

aanwezige leden heeft bezwaar.  

 Herbenoeming Joost als secretaris. Er zijn geen andere kandidaten. Alle aanwezig leden 

(exclusief bestuursleden – deze onthielden zich van stemming) stemmen in met herbenoeming.. 



 Sander stelt termijn aanpassing voor van penningmeester en voorzitter. In plaats van een 

termijn van 3 jaar naar een termijn van 2 jaar. Dit om te voorkomen dat het volledige bestuur na 

6 jaar kan stoppen. Alle aanwezige leden (exclusief bestuursleden) stemmen in.  

 Sander doet zijn 'state of the union’ en blikt terug op de doelen die 2 jaar geleden bij het 

aantreden van huidig bestuur zijn gesteld. Enkele punten zijn blijvende aandacht voor het 

stimuleren van een verenigingscultuur. Er komt een speciale commissie voor de IJsjesrun waarin 

Paula, Sander, Marlijn, Jeffrey, Stephan (namens bouwcommissie) en Tom (AlkmaarSport). 

 Yvonne stelt voor een enquete te houden onder de leden uit te zetten om de behoeften 

omtrent training te inventariseren. Overleg tussen bestuur en trainerscommissie volgt om 

vragen en vorm van enquete af te stemmen.  

 Jurgen stelt voor de inschrijflijst opnieuw te introduceren om voor de leden inzichtelijk te maken 

wie wanneer gaat trainen. Dit om te voorkomen dat leden alleen op de baan staan. Tevens is 

het voor de trainers prettig om te weten hoeveel leden er komen. Marlijn geeft aan dat zij 

weinig ziet in een verplichte inschrijving. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid niet in je 

eentje te trainen. Na discussie is besloten dat de inschrijflijst opnieuw beschikbaar komt op de 

website zodat de leden die er gebruik van willen maken dit kunnen doen. Verder kunnen de 

trainers vragen of de leden zich willen opgeven zodat ze een inschatting kunnen maken van het 

soort training dat ze willen geven. 

 Rondvraag. Leon: komt er een clubkampioenschap op 7 juli (dag voorafgaande aan IJsjesrun). 

IJsjesrun commissie denkt na over een combinatie. Leon: er is relatief vaak zwerfafval. Bestuur 

zegt toe bij Alkmaarsport na te vragen of er afvalbakken geplaatst kunnen worden. Judith: voor 

de examens van de jeugd zijn een entertouw en indianenbrug nodig.  

 Vergadering is om 21.30 uur afgesloten.  

 


