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Financiën 
Het zegt veel dat in het jaarverslag van de vereniging over het seizoen 2009-2010 de 
aanhef “Financiën” luidt. Ook dit jaar was niet eenvoudig, een speciaal woord van 
waardering is op zijn plaats voor onze penningmeester. Zij heeft weer vele touwtjes 
aan elkaar moeten knopen, wat regelmatig niet is meegevallen. Met name het 
Dagelijks Bestuur heeft diverse activiteiten ontplooid om de financiële  zaken te 
regelen. Van contacten met de gemeente, de bank, etc. Helaas nog zonder dat dit tot 
werkelijk structurele oplossingen heeft geleid.  
Nogmaals een woord van dank richting de club van honderd, die dit jaar een 
belangrijke donatie heeft gedaan. 
Deze problematiek heeft veel energie gekost en mogelijk is uw bestuur daardoor niet 
altijd in voldoende mate aan alle beleidsdoelstellingen toegekomen. 
In de ledenvergadering zal de penningmeester de stand van zaken verder toelichten. 
Tegen het eind van het seizoen werd de vereniging, en met name ook het eerste 
zaterdag voetbalteam opgeschrikt door het plotseling overlijden van Michiel 
Veenstra. Michiel was een trouwe supporter en vrijwilliger van onze vereniging. De 
impact van zijn overlijden was enorm. 
Er gaat echter ook veel goed binnen de vereniging. De lijst met activiteiten was weer 
lang dit jaar en sportief zijn er veel goede dingen gebeurt, waarvan een vroege 
promotie van ons damessoftbalteam naar de hoogste klasse wel het hoogtepunt is.  
 
 
Bestuurssamenstelling vanaf november 2008 
 Voorzitter    Alex Beek  ) 
 Secretaris    Marius de Boer ) dagelijks bestuur 
 Penningmeester    Evelien de Rover  ) 
 Voorzitter Voetbal   René de Ruiter 
 Voorzitter Honk/Softbal  Eric Simons 
 Bestuurslid PR en Sponsering Cor van Vliet, vanaf de jaarwisseling 

opgevolgd door Sander Apeldoorn 
 Bestuurslid Kantinezaken  Rob Bijl 
 
Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar met de volgende zaken bezig gehouden: 
 
Accommodatie 

• Electra voor de hal 
Met behulp van de club van honderd is er een extra kabel aangelegd voor 
onze hal. Dit was dringend noodzakelijk omdat gezamenlijk gebruik van de 
lichtinstallaties op de voetbalvelden en het licht in de hal regelmatig tot 
overbelasting leidde, met lichtuitval tot gevolg. Dit gaf tussen de gebruikers 
forse ergernis en heeft bij uw bestuur wel eens de verzuchting opgeleverd: 
“Hadden we maar nooit aan die hal begonnen”. 

• Er is een plan opgesteld om het interieur van de Dug Inn aan te pakken. Voor 
de uitvoering worden fondsen geworven. 

• Onder leiding van Ritso is het onderhoud aan de buitenkant van de Dug Inn 
opgepakt en is een plan gemaakt om de containers te vervangen door de 
schuur die ons door de gemeente beschikbaar is gesteld(Verplaatsing van de 
schuur). 



 
Vrijwilligers en bezetting bestuur 

• Sander Apeldoorn wordt voorgedragen als bestuurslid sponsorzaken als 
opvolger van Cor van Vliet. Cor  was door zijn drukke baan onvoldoende in 
staat om invulling te geven aan deze bestuurstaak. Via deze weg willen we 
Cor nogmaals bedanken voor zijn inzet in de afgelopen jaren.  

• Het bestuur heeft voor een andere vergaderstructuur gekozen. De agenda van 
de bestuursvergadering was altijd zo vol dat diverse punten niet of 
onvoldoende besproken werden. Het DB komt nu circa eens per zes tot acht 
weken bijeen met een bestuurslid of een afdelingsbestuur. Deze wijze van 
werken levert meer op en de bijeenkomsten duren korter. 
 

Communicatie 

• De website is vernieuwd en deze vernieuwing wordt breed als een grote 
verbetering beleefd. De website ziet er fris uit en de hanteerbaarheid is 
uitstekend. Een speciaal woord van dank aan de website commissie en onze 
beheerder Michael van der Horst. 

• De digitale nieuwsbrief is samen met de vernieuwde website gelanceerd. 
Frequentie van verschijning kan nog verbetering en daar wordt aan gewerkt. 

• In het najaar is ons laatste clubblad verschenen. Velen zullen met weemoed 
terugdenken aan dit orgaan wat vele jaren in verschillende uitvoeringen is 
verschenen. 

• In september heeft RTV Alkmaar een radio-uitzending van het sportcafé vanuit 
ons clubhuis verzorgt. Hierin een levendige discussie over diverse 
sportonderwerpen 
 

Alcmaria en de winter 

• Het seizoen 2009-2010 liet zich kenmerken door een behoorlijk strenge winter 
met veel sneeuw. Dit had tot gevolg dat de buiten-accommodaties niet meer 
bruikbaar waren en zelfs de kunstgrasvelden niet bespeeld mochten worden. 
Uiteraard bood de hal uitkomst en zelfs diverse profploegen kwamen hiervan 
gebruik maken. 

 
De hal 

• Ondanks dat het een aparte stichting is, hier toch een enkel woord over de 
hal.  
Door de verhuur aan onder andere de Loot-school en anderen zijn de kosten 
 die de vereniging aan de exploitatie moet bijdragen meegevallen. Wij hopen      
deze verhuur komend jaar te continueren, maar hebben nog geen 
toezeggingen. 

• De luchtvochtigheid in de hal is erg hoog en er is geen verwarming. Het 
bestuur heeft onderzocht of er mogelijkheden zijn dit op een betaalbare 
manier te verhelpen. Helaas moeten we melden dat dit tot op heden niet is 
gelukt. 

• Verhuur van de buitenwand van de hal voor reclame doeleinden is nog niet 
gelukt. 

 
 
Wat activiteiten: 

• Elke maand de klaverjasavond onder leiding van Sjaak en Rinus;  



• Mix softbaltoernooi op 1 Oktober met weer veel deelnemers 

• Op 31 oktober was er een rommelmarkt in de Dug Inn. 

• Diezelfde dag bezocht Wolter ZKroes de kabouters 

• 2 december het Sinterklaasfeest voor de jeugd 

• 1 Januari onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie  

• De midwinterborrel/afdelingsbijeenkomst voor de honk/softbal op 15 januari 

• 6 maart vrijwilligersavond. Het thema dit jaar Black en White. We verheugen 
ons al op de komende keer, hulde aan de feestcie. 

• Speciale aandacht voor de familiedag op 13 mei. Weer met vele 
sportactiviteiten en een  feest ter afsluiting. 

• Maart / april / mei schoolvoetbal op ons complex. Alcmaria heeft de 
organisatie geheel op zich genomen. De commissie onder leiding van Jaap 
Jan verdient een grote pluim.  

• Jeugkamp 4-5-6 juni. 
 

Ledenaantal per 30-6-10 
 

• Voetbal      2009         2010 
Ereleden                 5   5 

 Leden van verdienste             8   8 
 Niet spelende leden                                              110           98 
 Zondag-senioren           155         119 
 Zaterdag-senioren               42           52 
 A-B-C junioren              91         105 
 D-E-F pupillen           121         123 
 Dames/meisjes              32           37 
           Kabouters               7           10 

571         558 

• Honk en Softbal 
Ereleden                      1   1       
Leden van verdienste                 4   4 
Niet spelende leden              36          32 
Heren senioren             77          65 
Dames senioren          60          48 
Jeugdleden                             96         115 

 274         265 
Voornemens 2010/2011 

• Verbeteren financiële positie 

• Beleidsplan HSB vaststellen 

• Statuten actualiseren 
 

september ’10 
Marius de Boer, secretaris. 
 
 
 

 


