
Verslag van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 17 november 2009. 
 

1. Opening. 

In ons clubhuis “In de Krocht” opent voorzitter Alex Beek om klokslag 20.00 uur de 

vergadering en heet de circa 60 aanwezigen van harte welkom. Afberichten zijn ontvangen van 

Hans Alferink, Marcel Combee, Francisco Hazel, Ype Hoekstra, Peter Horbach, Jos Mouwes, 

Harry Nauta, Dick v.d. Pol, Edwin Roobeek, René Steens en Peter Zentveld. 

Hij vraagt de vergadering even stil te staan bij de overledenen in het afgelopen verenigingsjaar, 

te weten mevrouw Gré Struijs-Mak en de heren Tinus Kaal, Wim Muller, Nico Gerritsen, Theo 

van Twuijver, Hans Spachtholz, Siem v.d. Velde en Frits van Dijk. 

 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 4 november 2008. 

De notulen worden door de vergadering zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

3. Jaarverslag secretaris. 

Dit verslag krijgt ook de zegen van de vergadering. 

 

• Stand van zaken Voetbal, toegelicht door de voorzitter voetbal, René de Ruiter. 

  

 Zondag. De zondagsenioren brachten 6 teams op de been. Het eerste bleef derdeklasser, het 

tweede degradeerde en de lagere elftallen hebben een gemiddeld seizoen achter de rug. Vanaf het 

nieuwe  seizoen hebben we een nieuwe shirtsponsor, te weten Ulteam Horeca. 

 Zaterdag. De zaterdagsenioren kwamen met 2 teams uit en waren goede middenmoters. 

 Jeugd. Bij de jeugd waren 17 teams actief en beschikten we over 15 kabouters. Hier een 

spectaculaire stijging van het aantal leden in de categorieën D, E, F jeugd en kabouters, waardoor 

we met 6 extra  teams nu uitkomen met 23 teams en 25 kabouters. Een ledenstop voor de 

allerjongsten dreigt, maar dient te worden voorkomen. Rondom trainer Marcel Combee is een 

enthousiaste groep geformeerd. Op  zaterdagochtend lopen gemiddeld 250 voetballertjes op ons 

complex in de rondte. Het afgelopen seizoen werden 3 pupillenteams kampioen. 

 Het damesvoetbal is volop in ontwikkeling. Dankzij de tomeloze inzet van Ron Stoop en 

eega heeft dit geleid tot het kampioenschap + promotie naar de hoofdklasse.  

 

 Jeugdopleidingsplan. Er zijn 26 jeugdtrainers aangesteld, waarvan 6 op basis van een 

vrijwilligersvergoeding. Gehele training en begeleiding zijn gericht op plezier/ontwikkeling. De 

individuele speler  staat boven belang team. Opleiden gaat boven prestatie. Alle trainingen 

worden afgewerkt volgens het circuitmodel. 

 We trachten doorstroming te bevorderen tot uiteindelijk selectievoetbal. We willen ze laten 

voetballen op eigen niveau zodat alle spelers, ook die uit de lagere regionen, behouden blijven 

voor de club. 

 De selectieteams moeten zo hoog mogelijk voetballen zodat individueel niveau zal 

verbeteren, wat belangrijker is dan kampioenen op lager niveau.  



 “ Voetballen doe je samen” – gedragsegels voor clubs onderling en leden: waarden & 

normen !!! 

  

 Activiteiten. Zaalvoetbaltoernooi / A.V. jeugdtoernooi / Van Til penaltybokaal / 

Sinterklaasfeest / familiedag / ouderkindwedstrijd / nieuwjaarswedstrijd / diverse toernooien in 

het land / b-junioren  toernooi in Hasselt (België) / trainingen en wedstrijden AZ / 

wedstrijd goeddoel: Volendam – amateur all stars met Alcmarianen met aansluitend feest / 

schoolvoetbal. 

  

 Toekomst.  

- Wedstrijdsecretariaat digitaliseren / snellere communicatie mogelijk via website en 

beeldschermen op ons complex. 

- Doorstroming eigen jeugd in alle geledingen. 

- Behouden van leden, met name de overgaande oudere jeugd naar de senioren. 

- Groei aantal jeugdleden zodat op alle leeftijdsniveaus met minimaal 3 teams wordt 

gespeeld. 

 

 

• Stand van zaken Honk-/Softbal, toegelicht door voorzitter Eric Simons, ad interim.  

 

  

• Aanvaarding van voorzitterschap met dank aan Arja de Waal. 

o Erik Simons stelt zichzelf kort voor: ik ben sinds 1994 zowel als voetballer als 

softballer Alcmariaan. Ik speel nog in VE1. Daarnaast kom ik uit een sportief gezin 

en heb voornamelijk getennist en gebasketbald. Als 37-jarige Alkmaarder leef ik 

met mijn Jacqueline en 2 jonge zoontjes in de Spoorbuurt. Mijn beweegreden om 

actief te worden binnen de vereniging is omdat ik vind dat jezelf de vereniging bent 

en dus moet bijdragen. Het is een bovendien een leuke uitdaging.  

• Het jaar 2009 

o Speciale dank gaat uit naar Hans Arends die zich 36 jaar heeft ingezet als trainer en 

coach binnen de afdeling. Hans wordt in het zonnetje gezet met een mooie bos 

bloemen. Hij blijft gelukkig wel actief als groundsman. 

o Verder worden Roddy van Aanholt, Dave Tromp en Fred Bos bedankt voor hun 

inspanningen 

o Bestaande leden worden verwelkomd in hun (nieuwe) functie als vrijwilliger, 

commissieleden en trainers worden verwelkomd. Het zijn Martine Polder, 

Annemarie vd Kamer, Mike de Zwart, Dennis Blom, Erik Brussel, Frans van 

Dusschoten, Jeffrey Visser, Sandra Nieuwveen en Dolf Treurniet 

o Ik excuseer me voor eventuele omissies als gevolg van mijn recente aanstelling 

o AV heeft in 2009 4 jeugdkampioenen mogen feliciteren 

o H1 is helaas gedegradeerd, maar kan met een frisse start opnieuw gaan opbouwen 

o SBD1 heeft haar doelstelling behaald en gepromoveerd, wat voor 2010 betekent dat 

we voor de laatste stap staan van het ambitieuze (beleids)plan naar het hoogst 

haalbare: de hoofdklasse 



o Alcmaria Victrix is hofleverancier van Jong Oranje(SB) 

o De breedtesport is de basis van waaruit we moeten werken in de toekomst. Deze is 

nu zo breed dat we in alle mogelijke categorieën minimaal 1 team hebben. 

o Het ledenaantal is met ca. 7,5% gestegen, we naderen de 300 

o Het door AV georganiseerde EK voor cadetten softballsters kan worden 

samengevat met de volgende hoogtepunten: 

� Een buitengewone prestatie van de hele vereniging 

� Bijzondere samenwerking met de voetbalafdeling 

� MVP van het toernooi was Kim Buizer, een Alcmariaan 

� Fantastische PR voor AV 

� Het heeft scoreborden opgeleverd op de velden 

� Ingang naar sponsoren en leveranciers 

o Er is een min of meer formele samenwerking tot stand gekomen met de omliggende 

verenigingen 

o Annemiek de Rover heeft een combinatiefunctie, waarbij zij fulltime betaald wordt 

om te werken voor zowel de gemeente als binnen Alcmaria 

o Door de verschillende activiteiten bestaat er een hechte, warme band met de 

Gemeente Alkmaar 

• 2010 e.v. speerpunten 

o Voor het damessoftbal is promotie naar de hoofdklasse het doel. Voorafgaand 

daarop dient de vereniging zich daarop voor te bereiden in financiële en 

organisatorische zin 

o De introductie van de nieuwe spelvorm Bee Ball ter vervanging van het peanutball 

met mede als doel het spel aantrekkelijker en actiever te maken voor de 

allerjongsten 

o Organisatie 

� Het herformuleren van het beleidsplan voor de afdeling. Het is al deels 

beschikbaar via en door Mike de Zwart, Fred Bos en Giovanni 

� Bezetting en taakverdeling van alle medewerkers en vrijwilligers. Dit met 

het oog op volledige bezetting, helderheid en dus een soepele 

“bedrijfsvoering” 

� Ik doe een oproep voor een budgetbewaker en een 

honkbalvertegenwoordiger, maar tegelijkertijd aan een ieder om iets bij te 

dragen aan de vereniging 

� Verder heeft de aandacht; een jaarplanner met alle activiteiten, de 

activiteiten zelf, ledenwerving en begeleiding van nieuwe leden 

o Ten aanzien van de financiën is het credo: “ Hand op de knip, kosten omlaag, 

opbrengsten omhoog”. Laten we onszelf als netwerk gebruiken voor het benaderen 

van nieuwe sponsoren 

o De traditionele midwinterborrel zal niet alleen dienen tot een gezellig samenzijn, 

maar ook als jaarvergadering zodat alle afdelingsleden ook hun zegje kunnen doen 

over specifieke honk- en softbalzaken in aanvulling op de ALV 

• Tot slot 

o Jeroen de Vries heeft samen met de vereniging een actie opgezet waarbij tegen 

inlevering van de bonnetjes van zijn slagerij de vereniging 5% retour ontvangt 
o De Dug-Inn is dringend toe aan onderhoud, maar zal in het verlengde daarvan worden 

gepimpt naar een nog mooier onderkomen voor onze afdeling. 

 



 

4. Mededelingen / Ingekomen stukken. 

      Geen mededelingen. Ingekomen stuk van Peter Horbach dat zal worden behandeld bij 

agendapunt 9. 

 

5. Verslag penningmeester 2008/2009. 

Om met de deur in huis te vallen, zo begint Evelien de Rover, en om jullie behoefte te 

bevredigen kan ik vertellen dat we kampen met een exploitatietekort van ruim 25.000 euro. Zij 

liet daarop een langdurige stilte vallen om het tot de vergadering te laten doordringen. 

Zijn er nog vragen of zal ik een toelichting geven, hervatte ze haar betoog. Uit de toelichting 

bleek dat een gebrek aan sponsorinkomsten en tegenvallende opbrengst van reclameborden een 

gegeven is. Daarnaast viel de energierekening veel hoger uit wat te maken had met een te lage 

schatting van het gebruik in de afgelopen tijd. Dat is nu rechtgetrokken. En dan ons aller 

Alcmaria Nieuws: te hoge drukkosten versus te weinig inkomsten uit advertenties. De 

broekriem moet aangehaald worden. 

Ook staat er nog voor 3.200 euro aan contributieverplichtingen open. Zij bedankte Bert Bruin, 

Jaap-Jan Nannis en Jan de Wit die zich met het innen van achterstallige contributies bemoeid 

hebben en gaf een pluim aan allen die in onze clubhuizen voor een flinke winst zorgden. 

Om de situatie het hoofd te bieden en uit deze dip te geraken vroeg zij de vergadering 

toestemming om een extra kredietfaciliteit aan te vragen. Na discussie ging de vergadering met 

een verruiming tot maximaal 25.000 euro akkoord. 

Ook de gewenste contributieverhoging van 5 %, gelijk aan de indexering, werd aangenomen. 

Wel bleek dat bij de inning van de eerste termijn van de voetbalcontributie al met deze 

verhoging rekening was gehouden. Bij het niet akkoord gaan door de vergadering zou dat dan 

met de tweede termijn verrekend worden. 

Het bestuur wil graag toe naar betaling via een machtiging waarbij meerdere leden uit een 

gezin, op dringend verzoek van Dick Bakker, coulant behandeld worden bij de inning. Bovenop 

de verhoging van 5 % wil het bestuur de leden van de honk- en softbalafdeling eenmalig 10 

euro extra laten betalen als gevolg van het feit dat de kosten voor deze afdeling beduidend 

hoger zijn dan voor de voetbal. Dit voorstel wordt na stevige discussie over het 

gelijkheidsprincipe (we zijn toch allen lid van deze club) met 5 tegenstemmers aangenomen.  

De Stichting van onze hal heeft te maken gehad met onvoorziene uitgaven. De lening is niet 

verlaagd. Wel is de exploitatie van de hal gunstig geweest door verhuur aan derden. Zoals altijd 

messcherp vraagt Johan Gunst: “ Billijkt dit wel dat de contributieverhoging in het verleden 

(voor de hal) in tact blijft?” Gezien onze financiële positie moet die verhoging in het licht van 

“Het Kwartje van Kok” maar de geschiedenis in gaan als “Het Getover van de Rover”. 

 

6. Verslag kascontrolecommissie. 

Namens zijn kompanen Rop Grim en Ronald Goosen spreekt Johan Gunst van een keurig 

verzorgde administratie. De cijfers kunnen de toets der kritiek doorstaan. Met applaus wordt 



zijn verzoek om décharge te verlenen aan de penningmeester gehonoreerd. Rop Grim verlaat 

statutair de commissie en wordt opgevolgd door Frank van Dijk. 

 

7. Vaststelling begroting 2009/2010. 

Na een kleine toelichting vraagt Dick Nauta zich af of we met een voorzichtige begroting te 

maken hebben. Dat wordt door het bestuur beaamd. Sjors Mulder vraagt of er nog extra 

inkomsten uit de Grote Clubactie te verwerven zijn. Wie weet. 

Evelien belooft dat met deze begroting het tekort in 2 jaar weggewerkt zal zijn. Reden voor de 

vergadering om de begroting goed te keuren. 

 

8. Benoeming bestuursleden. 

Het bestuur heeft met veel genoegen Eric Simons voorgedragen als voorzitter van de afdeling 

Honk- en Softbal. Dat vindt in de ogen van de vergadering genade. Cor van Vliet en Rob Bijl, 

die beiden aftredend en herkiesbaar zijn, worden opnieuw benoemd. 

 

 

Pauze: 21.15 tot 21.30 uur. 

 

9. Communicatie in de vereniging. 

Cor van Vliet geeft aan dat, het is al eerder vermeld, dat het Alcmaria Nieuws veel geld aan 

drukkosten en verspreiding kost. De inkomsten uit advertenties dekken deze kosten totaal niet 

en het voorstel van de commissie communicatie is dan ook dat de verspreiding, zoals die 

gebruikelijk was, te stoppen. 

Het nieuws kan voortaan via de website tot de leden komen en twee keer per jaar zal er een 

uitgebreid papieren nieuws verschijnen: in maart bij het begin van het honk- en softbalseizoen 

en in augustus bij het begin van het voetbalseizoen. Ook hier wat discussie, mede door de 

ingezonden brief van oud-voorzitter Peter Horbach (helaas verhinderd) en de kanttekeningen 

van de redacteur van ons orgaan, Piet v.d. Vliet. Beiden onderstreepten dat het blad toch een 

belangrijk communicatiemiddel was en dat de website als nieuw medium niet optimaal 

functioneert. De commissie gaf aan de website snel te verbeteren. 

Uiteindelijk geen tegenstemmers zodat het voorstel is aanvaard. 

 

10. Jubilarissen. 

Altijd weer een mooi en memorabel moment om terug te kijken op onze historie.  

 

60 jaar – Rob Bakker, vaak te zien bij thuiswedstrijden van ons eerste elftal en altijd vergezeld 

van Alle de Boer. Samen lang actief geweest tot in de lagere seniorenelftallen. Onlangs nog 

gevraagd voor een optreden bij de veteranen, maar dat laat het lijf niet meer toe. Staat op positie 

8 in de strijd om het oudste lid en doet er fysiek alles aan om een aanval op de koppositie in zijn 

voordeel te beslechten.  



50 jaar – Adrie Huisman, actief tot aan de lagere elftallen. Geniet bekendheid als de opvolger 

van het koppel Bonsema/Bonsema dat de klaverjasdrives organiseerde, maar beroemd als 

hartenjager op onze wekelijkse clubavonden. Vormde legendarische combines met o.a. Mo 

Prins, Wil Naber en Ron van Ingen. 

40 jaar – Marjan Wentink, heeft altijd de hoop gehad om dit jubileum als spelend lid te halen en 

warempel speelt ze het spelletje nog altijd met veel plezier nu in dames vier! In die 40 jaar kon 

je het zo gek niet bedenken of zij heeft de functies wel vervuld. 

Dick Nauta, Harry Nauta, vader en zoon. Of eerst zoon en daarna vader, omdat hij gestrikt werd 

als jeugdleider door John van Veen. Dick nam het voorzitterschap voor een reeks van jaren op 

zijn schouders en tot de dag van vandaag is hij nog altijd zeer betrokken bij onze club. 

 

25 jaar – Diana Speets, begonnen bij de afdeling handbal en daarna overgestapt naar de 

softbaljeugd. Ze speelt nog steeds in dames 3 /4. Ook jarenlang actief geweest als assistent 

coach bij de softbaljeugd.  

Francisco Hazel, begon bij de honkbalpupillen. Hij speelde in de periode 1992 tot 2000 in het 

eerste honkbalteam ruim 200 wedstrijden. Tegenwoordig niet meer actief te bewonderen tot 

groot verdriet van zijn fans. 

 

11.  Rondvraag. 

Een aantal vragenstellers wordt in de gelegenheid gesteld om aan waarheidsvinding te doen. 

Michael v.d. Horst: Wat is de houdbaarheid van een vat bier? Indien er 4 dagen verstrijken is 

het beter om met flesjes te werken, aldus kenner bij uitstek Rob Bijl. 

Ed Bakker heeft de behoefte om in de toekomst over de jubilarissen iets uitgebreider te 

verhalen. Hij geeft het bestuur te kennen –alvorens extern krediet aan te vragen- dat de 

kaspositie van de Club van Honderd mogelijkheden biedt.  

Sjaak Goudsblom: Hoeveel kilo oud papier wordt er ingezameld? Wordt gepubliceerd. Veel lof 

zwaait hij toe aan Ron en Trudy Stoop voor hun inspanningen voor et meisjesvoetbal. 

Petra-Jose Arends vraagt naar de halbezetting. Deze wordt door het bestuur ingevuld. Zij heeft 

het gevoel dat er niet voldoende uren aan de h/s-afdeling zijn toegewezen. Eric Simons pareert 

dat gevoel met de mededeling dat het proces te laat in gang is gezet door de verantwoordelijken 

van deze afdeling. Dat moet volgend jaar beter. 

Arja de Waal, slager Jeroen de Vries geeft van alle bestedingen in zijn winkel op vertoon van de 

bonnetjes een bedrag ter hoogte van 5% van het saldo aan onze club. Restaurant De Buren volgt 

dit goede voorbeeld. 

Martin Bos: Waar blijft de loodgieter om de toiletten goed te laten functioneren. Er gaat 

kostbaar water verloren. Heeft de aandacht van het bestuur. 

 

12. Sluiting. 

Om 22.30 uur is de vergadering ten einde.                       

        Notulist Peter Gerritsen 

  



 
 


