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Bedankt! 

 

Dankzij de inzet van alle vrijwilligers en de talloze sponsors zijn de projecten 
weer geslaagd. 

Wij willen daarom ook iedereen bedanken die zijn steentje heeft bijgedragen. 
Zonder de hulp van al deze mensen was er geen JOL geweest! 

 
In het bijzonder willen wij de volgende mensen/bedrijven/instanties bedanken: 

 
De gemeente Alkmaar voor hun jaarlijkse subsidie. 

 
De Dr. Hofstee stichting voor hun gift. 

 
Het Sportbureau Alkmaar voor de sportieve bijdrage. 

 
Alle leveranciers van het hout voor onze timmerdorpen 

 

Stadswerk072 voor hun diensten. 
 

Alle bedrijven die (spel) materialen gesponsord hebben. 
 

Het sportbedrijf Alkmaar voor het beschikbaar stellen van gymzalen als 
slechtweer locatie. 

 
Alle vrijwilligers die zich weer hebben ingespannen om alle kinderen een 

geweldig leuke JOL te bezorgen! 
 

 
 

 
 

 

 
 

Namens alle kinderen in Alkmaar, die ook dit jaar weer genoten hebben van de 
JOL activiteiten: bedankt allemaal! 
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Stichting Vakantiebesteding Alkmaar 

 

De projecten van de JOL in Alkmaar wordt ondersteund door de Stichting 

Vakantiebesteding Alkmaar (SVA) 
 

Voorzitter: 
Harold de Pater 

Houtmanstraat 9 
1817 EK Alkmaar 

Tel: 072-5200688 

voorzitter@jolalkmaar.nl 
 

Penningmeester: 
Johan Gunst 

Schermerweg 16 
1821 BH Alkmaar 

Tel: 072-5111547 
penningmeester@jolalkmaar.nl 

 
Secretariaat: 

Olga Mahn 
Koevoetstraat 5 

1825 MH Alkmaar 
Tel: 072-5616406 

secretariaat@jolalkmaar.nl 

 
 

www.jolalkmaar.nl 
Algemeen e-mailadres: info@jolalkmaar.nl 

 
 

De SVA is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41240854. 
 

Financiële bijdragen zijn welkom op bankrekening NL 14 RABO 0161 7808 65 
t.n.v. Stichting Vakantiebesteding Alkmaar. 

 
 

 
 

 

Dit verslag is samengesteld door: 
 

Sascha Groenland 
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Doel van de stichting 
vakantiebesteding Alkmaar  

Het doel van de stichting vakantiebesteding Alkmaar, zoals vermeld in de 

statuten: 
  

De Stichting stelt zich ten doel: 

a het organiseren van kindervakantieactiviteiten voor de (Alkmaarse) 
jeugd; 

b het verlenen van diensten of het verstrekken van adviezen aan derden 
op het gebied van kindervakantieactiviteiten; 

c leidinggevenden kennis en vaardigheden op het gebied van 
kindervakantie-activiteiten bij te brengen door het organiseren van 

praktijkgerichte spel-, sport- en schminkcursussen; 
d belangenbehartiging van de deelnemers, als bedoeld in lid 2 onder b 

en c met inachtneming van de grote mate van zelfstandigheid van de 

desbetreffende projecten. 
2 Begripsomschrijvingen: 

a Onder kindervakantieactiviteiten wordt verstaan: 
 alle spel-, sport- en creatieve activiteiten, alsmede andere bezigheden 

die door of namens de projectleiding worden georganiseerd en op 
verantwoorde wijze aan de deelnemende kinderen worden 

aangeboden. 
b Onder jeugd wordt verstaan: 

 kinderen die de leeftijd van ten minste vier en ten hoogste dertien jaar 
hebben bereikt. 

c Onder leidinggevenden wordt verstaan: 
 (1) medewerkers; personen die minimaal de zestienjarige leeftijd 

hebben bereikt en onder leiding staan van een projectleider; 
 (2) tienerhulpen; personen van vijftien jaar en onder leiding staan 

van een projectleider; 

 (3) projectleiders; personen die over voldoende praktische ervaring 
en leidinggevende capaciteiten beschikken en als zodanig 

eindverantwoordelijkheid dragen en moeten afleggen over de 
projecten. 

d Onder projecten wordt verstaan: 
de activiteiten die plaatsvinden op openbare terreinen of in accommodaties, die 

door of namens de gemeente of derden in overleg met het Stichtingsbestuur 
tijdelijk ter beschikking worden gesteld. 
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Bestuur SVA in 2015 

 

De Stichting Vakantiebesteding Alkmaar bestond op 31 december 2015 uit de 
volgende bestuursleden: 

 
Voorzitter: 

Harold de Pater 
Secretaris: 

Olga Mahn 

Penningmeester: 
Johan Gunst 

Materiaal commissie: 
Chris Steenmeijer 

Edwin Dussel 
 

Namens de projecten: 
 

JOL Bergerhof:  
Greetje Steernberg 

Rosalien Vermeulen 
 

JOL Hoefplan: 
Sascha Groenland 

 

JOL Jeugdstad: 
Eddy Klap 

Jelle Oud 
 

JOL Koedijk: 
Frank Smit 

Thijs Visser 
 

JOL Oudieplas: 
Willemijn Repelaer 

Ari Fijan 
 

JOL Oudorperhout: 
Menno Hietberg 

Jos Schaper 

 
JOL Rekerhout: 

Ramon Woltheus 
Renée Ooijevaar 
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Activiteiten 2015 

 

In 2015 heeft de SVA de volgende vergaderingen en activiteiten gehouden. 
 

17 januari Nieuwjaarsreceptie 
 

26 januari – bestuursvergadering 
 Er wordt een EHBOcursus aangeboden voor 50 euro pp voor 4 avonden van 

3 uur. Men moet zelf de locatie regelen. 
 Alle zaken voor de jaarafrekening zijn ingeleverd door alle projecten, behalve 

Oudorperhout. Er is hulp aangeboden maar, deze wordt niet aangenomen 
door de projectleider. Zolang de zaken niet afgewikkeld zijn, krijgt het project 

geen geld van de stichting. 
 De nieuwjaarsborrel was wederom geslaagd. 

 De voorzitter is bij het overleg voor de Westfriese Huttendorpen geweest. Hij 
heeft diverse ideeën opgedaan. Hij kreeg tevens een tip over een goedkope 

verzekering. 

 Tijdens de nieuwjaarsborrel hebben we een cheque ontvangen van 3250,00 
euro van de Stichting Metaal-en Elektro-opleidingen Alkmaar. 

 De Gouden Jol draait dit jaar maar 1 dag, de tweede woensdag en zij gaan 
naar de speeltuin. In 2016 verhuist deze JOL naar de gemeente Langedijk en 

vormen daar een eigen stichting met ondersteuning van de gemeente 
Langedijk. 

 De voorzitter, materiaalcoördinator en de coördinator verzekeringen worden 
met unanieme stemmen herkozen. 

 Het sportbureau stelt ook dit jaar weer materialen beschikbaar. 
 Het protocol hoe te handelen bij vermoedens van seksueel misbruik wordt 

besproken De wijzigingen worden goedgekeurd. 
 Er wordt geïnformeerd of het een probleem is als we het entreegeld verhogen 

van 50 eurocent naar 1 euro per dag en dan geen extra meer vragen voor de 
speciale dagen. Op dit moment wordt het nog niet nodig gevonden. 

 De subsidie aanvraag zal worden geregeld. 

 JOL Koedijk heeft een eigen geluidsinstallatie. 
 De gemeente stelt de gymzalen (bij scholen) gratis ter beschikking. 

Particuliere organisaties moeten meestal betaald worden. 
 De Bergerhof draait waarschijnlijk nog in de Bergermeer. Het wachten is op 

de aansluiting en het gebouwtje dat op de nieuwe locatie neergezet moet 
gaan worden. 

 
16 maart – bestuursvergadering  

 Er hebben zich 3 projecten aangemeld voor de EHBOcursus. De kosten 
bedragen wel 100,00 euro pp. Als de vrijwilliger een aanvullende verzekering 

heeft afgesloten dan kan men de kosten via deze verzekering terugkrijgen. 
De projecten zullen de aanmeldingen heroverwegen, zij denken dat niet alle 

jonge vrijwilligers een aanvullende verzekering hebben afgesloten. 
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 De verhoging van het entreegeld zal op de agenda 2016 worden gezet. 
 Oudorperhout heeft nog niet zijn jaarafrekening ingeleverd en zal geen geld 

krijgen van de stichting. 
 Koedijk draait dit jaar 10 jaar. Zij hebben een subsidie bij de gemeente 

aangevraagd. Deze meldde dat zij hiervoor niet in aanmerking komen omdat 
zij al 22 jaar bestaan. 

 Volgens de archieven is er sprake geweest dat het project Koedijk in 1991 
zou gaan draaien, dit is niet doorgegaan en het project is in 2000 opnieuw 

opgestart. Alleen als men via officiële papieren (notulen, krantenberichten) 
kan bewijzen dat een project een jubileumjaar heeft kan men een 

jubileumsubsidie bij de gemeente vragen. Er is in de archieven van de 
gemeente niets terug te vinden wanneer Hoefplan (Alkmaar West) is 

opgericht, in de notulen van 24-4-1990 is wel terug te vinden dat Alkmaar 

West 25 jaar bestaat. 
 De secretaris heeft contact gehad met de voedselbank. Zij hebben ongeveer 

150 kinderen ingeschreven staan welke in aanmerking kunnen komen om 
gratis 14 dagen met de JOL mee te doen. De voedsel bank heeft de afgelopen 

jaren een enorme hoeveelheid non-food van verschillende bedrijven 
gekregen. Wij mogen deze spullen komen uitzoeken. 

 Er zal bij de BBA geïnformeerd worden of er dit jaar weer brandblussers 
geleend/gehuurd kunnen worden à 5 euro per blusser. Voor 2014 heeft de 

BBA geen rekening gestuurd. 
 De schenking van de stichting Metaal- en Elektro opleidingen in Alkmaar is 

niet meegenomen in de begroting. Een deel van dit bedrag kan gebruikt 
worden om de eventuele kosten te dekken van de kinderen welke zich hebben 

aangemeld via de voedselbank. 
 Er is een positief saldo en een kleine reserve door de schenking. 

 Er is geen leidinggeld aan JOL Oudorperhout betaald, tot op heden heeft de 

SVA geen stukken ter verantwoording over 2014 ontvangen. Het ontbreken 
van de stukken heeft tot gevolg dat Oudorperhout in 2015 zo niet kan 

draaien. Als Oudorperhout niet met een plan komt waaruit blijkt dat de 
afspraken zullen worden nagekomen in 2015 zal er geen geld beschikbaar 

worden gesteld, geen vergunning worden aangevraagd enz. 
 De financiële verantwoording per project wordt doorgenomen en goed 

gekeurd. 
 De Gouden JOL neemt geen materialen mee naar Langedijk. 

 Het "diploma" verkeersregelaar is alleen geldig tijdens de JOL-periode.  
 De VOG is gratis voor vrijwilligers welke in Alkmaar wonen. Het is op dit 

moment niet mogelijk een VOG via de digitale weg aan te vragen. Het is ook 
mogelijk als men de vrijwilliger om welke reden dan ook geen 

vrijwilligerscontract wil geven, een VOG aan te vragen via een 
intentieverklaring. Deze verklaring kan je via het secretariaat krijgen. 

 Voor de Gouden JOL zal dit jaar geen subsidie aangevraagd worden. Zij 

hebben via de VSA een royale schenking gekregen, het is moeilijk om een 
aanvraag voor subsidie bij de gemeente te verdedigen. Voor de Gouden JOL 

is een aparte aanvraag nodig. 
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18 mei – bestuursvergadering 

 Er is ongeveer 1700 euro te besteding van de donatie Stichting Metaal- en 
Elektro opleidingen in Alkmaar. Geopperd wordt om een ijscowagen langs alle 

projecten te laten gaan en alle kinderen een ijsje te geven. 
 Er hebben zich geen vrijwilligers aangemeld voor de EHBOcursus. Men vindt 

de cursuskosten aan de hoge kant. 
 Er is op dit moment maar één inschrijving via de voedselbank binnen 

gekomen. De coördinator van de voedselbank heeft uitgelegd dat de mensen 
heel veel problemen hebben hun hoofd boven water te houden en daarom 

niet zover vooruitdenken. De mogelijkheid bestaat dat er nog aanmeldingen 
komen. Er is uitgelegd dat bij een erg late aanmelding kinderen niet geplaatst 

kunnen worden voor het dichtstbijzijnde project. De secretaris gaat in juli 

langs de twee uitgifte punten om te kijken of er nog aanmeldingen zijn en 
aan de hand daarvan kijken of het nog mogelijk is een kind bij een project te 

plaatsen. 
 Hoefplan heeft een aanname stop bij 150 kinderen. Bergerhof heeft vanwege 

een te kort aan vrijwilligers een aanname stop bij 120 kinderen. 
 Koedijk heeft al 120 ingeschreven kinderen, zij hebben geen stop. 

 De slechtweer locaties zijn geregeld. 
 De Gouden JOL draait één dag, hier is waarschijnlijk geen vergunning voor 

nodig. 
 Het is niet meer mogelijk om via Alkmaar Sport onbeperkt materialen te 

vragen. Er wordt voor alle projecten een standaardpakket gemaakt. Het is 
wel mogelijk om extra materialen te lenen/huren. Tevens zullen er richtlijnen 

worden gegeven hoe de materialen te gebruiken en hoe deze in te leveren. 
 De dr. Hofsteestichting heeft ons ook dit jaar weer 1500 euro gedoneerd. 

 Het startgeld voor alle projecten is 450 euro per week. De begroting is niet 

aangepast op de afspraken die met JOL Oudorperhout zijn gemaakt. 
Oudorperhout heeft zijn verantwoording ingeleverd en een stappenplan 

gemaakt voor 2015. Er zal een nieuw overzicht gemaakt worden en het 
materiaalgeld in deze begroting mee te nemen, het startgeld en het wc-geld 

aan te passen. 
 De aanvraag van hekken zal door de materiaal coördinator worden geregeld, 

hieronder vallen niet de hekken voor Bergerhof. 
 Het maaien van het gras moeten de projecten zelf regelen via wijkbeheer. 

 Er wordt geïnformeerd of Bergerhof een vergoeding kan krijgen nu zij zelf 
zorgen voor de afvoer van hout. Afvoer van hout wordt evenals het geluid uit 

de algemene middelen betaald. Sommige projecten regelen zelf hun geluid, 
zij krijgen hiervoor ook geen vergoeding. 

 De vergunningaanvraag is naar de gemeente verstuurd. Er zijn geen vragen 
betreffende de verguning. 

 Sinds 1 januari 2015 is het aanvragen van een VOG voor vrijwilligers welke 

een vrijwilligerscontract hebben bij alle gemeenten gratis. 
 

6 juli – bestuursvergadering 
 Oudorperhout heeft zijn voorlopige leidinglijst nog niet ingeleverd. 

 Er hebben zich vier kinderen ingeschreven via de voedselbank. 
 Er kunnen weer brandblussers geleend/gehuurd worden bij de BBA. De BBA 

is overgenomen door een ander bedrijf. 
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 De kosten om alle kinderen via een ijscowagen een ijsje te geven zijn erg 
hoog. Besloten wordt om elk project 250,00 euro te geven en men kan dit 

bedrag naar eigen bevinden besteden. 
 De voorzitter, penningmeester en de secretaris hebben een klein 

overleg/kennismakingsgesprek gehad met mevrouw Carla de Ruiter. Carla 
neemt de account over van Willy van der Pijl. Het is gesprek was voornamelijk 

informatief. Carla is uitgenodigd om een kijkje te nemen op een project. 
 Alle contacten met de gemeente zoals subsidieaanvraag, 

vergunningaanvraag lopen via de voorzitter. 
 Van de 16 vertrouwenspersonen waren er op de informatieavond 5 aanwezig, 

dit is een zeer magere opkomst. 
 Als nieuwe leiding zich aanmeldt tijdens de JOL-weken dit aan de coördinator 

melden. Deze kan checken of de persoon voorkomt op een lijst met personen 

die wij niet bij de projecten wensen.  
 Er wordt een vertrouwenspersonen whatsapp groep aangemaakt. Alle 

vertrouwenspersonen en de coördinator kunnen elkaar door gebruik van deze 
groep informeren over verdachte personen en personen die de toegang tot 

het terrein is geweigerd. Dit om te voorkomen dat een persoon gaat shoppen. 
 Het is belangrijk dat ook de vrijwilligers op de hoogte zijn van de inhoud van 

het protocol en vooral pagina 15. Deze gaat over het handelen bij 
vermoedens: wat wel en wat niet te doen. De vertrouwenspersonen van een 

project zal dit uitleggen aan iedere leiding en deze bladzijde ter inzage 
ophangen/neerleggen. 

 Het voorstel van de vertrouwenspersonen om een legitimatie te vragen bij 
een intake-gesprek zal aan de projecten zelf worden overgelaten. Veel 

projecten werven hun vrijwilligers binnen hun kennis en vriendenkring. 
Aanbevolen wordt om bij onbekende te vragen een legitimatie te tonen. 

 Het dringende advies van de vertrouwenspersonen en de coördinator om voor 

alle vrijwilligers een VOG aan te vragen wordt niet aangenomen.  
 Het is aan de projecten zelf of zij voor hun vrijwilligers een VOG willen 

aanvragen. 
 De helft van de voorschotten is uitbetaald: start - materiaal en toiletgeld. De 

tweede helft van de voorschotten wordt deze maand uitbetaald + 250,00 
euro. 

 Alleen JOL Koedijk heeft gereageerd op de vraag welke materialen zij willen 
lenen van het sportbureau. De secretaris gaat ervanuit dat de andere 

projecten geen extra materialen willen lenen en van alle materialen zoals 
genoemd in het standaardpakket gebruik willen maken. Wijzigingen zijn niet 

meer mogelijk. 
 De voorzitter zal bij Leo van Wilgen informeren wat de kosten zijn van de 

huur van de geluidsapparatuur. Leo zal proberen de apparatuur voor aanvang 
van de JOL te brengen. Dit kan zijn op vrijdag, zaterdag of zondag, er is geen 

schema zodat men moet afwachten op welke dag het materiaal gebracht 

wordt. 
 De bruikleenovereenkomst hoeft bij het uitlenen niet meer gebruikt te worden 

en naar de stichting te worden gestuurd. Deze overeenkomst heeft geen 
enkele invloed op de aansprakelijkheid bij schade. Maak goede afspraken bij 

uitlenen en/of lenen. Wel kan men dit formulier voor eigen gebruik invullen. 
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Spreek altijd eerst je eigen WA verzekering of je glasverzekering aan. Meldt 

altijd de schade aan de verzekeringscoördinator Eddy, hij zal adviseren hoe 
en wat te doen. 

 De meeste projecten hebben hun vuilcontainers één dag eerder aangevraagd 
en laten deze na het weekend laten ophalen. Er is een afspraak met de 

gemeente gemaakt dat deze elke dag worden geleegd. Mocht dit niet gedaan 
worden, meldt dit aan Edwin hij zal contact opnemen met de gemeente. Er is 

verzocht door dhr. Balvers of niet elk project afzonderlijk hierover wil bellen 
met de gemeente. 

 De EHBO koffers moeten door het project zelf worden gecontroleerd en zo 
nodig worden aangevuld. 

 De containers voor het afvoeren van het hout zijn aangevraagd bij G.P. Groot. 

 In te leveren bij zaken na de JOL: De definitieve leidinglijst (NAW en 
aanwezigheid). Het financieel verslag met genummerde bonnen. Bijdrage aan 

het jaarverslag (Max. 6 pagina's A4 inclusief de foto's). De verzekeringslijst. 
Een kopie van de nieuwe contracten.  

 De definitieve leidinglijst met daarop aangegeven wie er een contract hebben 
en onder welke naam.  Alle zaken moeten voor 1 oktober zijn ingeleverd. 

 De vergunningaanvraag is door de gemeente in behandeling genomen. De 
vergunning komt al enkele jaren ongeveer 14 dagen voor aanvang van de 

JOL binnen. De vergunning wordt ook dit jaar digitaal verstuurd naar de 
projectleiders. 

 De lagere school 't Baken heeft een sponsorloop gelopen voor Oudieplas. Zij 
hebben 2000,00 euro opgehaald. 

 Bergerhof: de JOL weken worden gehouden op dezelfde locatie als de 
afgelopen 2 jaar. 

 Het is nog steeds niet duidelijk in welk jaar Hoefplan is opgericht. In de 

archieven van de gemeente en de SVA is hierover weinig tot niets terug te 
vinden. In het jaar 1966 is in de gemeentearchieven/notulen voor het eerst 

iets te lezen over Alkmaar West. Zij vieren volgend jaar hun 50-jarig bestaan. 
 

3 augustus tot 14 augustus JOL-weken 
 

14 september – bestuursvergadering 
 De discussie over de verhoging van het entreegeld wordt doorgeschoven naar 

de volgende vergadering. 
 Peter was aanwezig bij het ophalen van de tenten in overleg met de 

beheerder van Combitex is hij weer weggegaan. Hij werd wel gemist, er 
waren wat "aanvaringen". Volgend jaar zal er doorlopend iemand aanwezig 

zijn. 
 In te leveren stukken: alles moet digitaal worden aangeleverd. De 

verzekeringslijst is een lijst waarop alle waardevolle materialen staan, de plek 

waar dit is opgeslagen en de aard van de opslag. 
 Verzekeraar Zicht heeft een risicoanalyse gedaan. Zij maken een 

samenvatting. 
 Geld en waardepapieren zijn niet verzekerd via de SVA. 

Via de gemeente wordt ook een verzekering aangeboden. Veel organisaties 
gebruiken deze als primaire verzekering. Heeft deze een aanvullende functie of 

is dit een vangnet verzekering. 
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 De penningmeester en de secretaris zijn bij de gemeente geweest voor een 
uitleg over het nieuwe beleid inzake de subsidie. Er gaat pas in 2017 iets 

veranderen, maar het is allemaal nog niet duidelijk. 
 Korte evaluatie JOL 2015 per project   

 Oudorperhout: Wisseling in het projectteam. Ze zijn begonnen met een 
kleine groep leiding, ongeveer 15 man. In de loop van de JOL is veel oud-

leiding weer aangehaakt en ze eindigden met ongeveer 30 man. Geen 
kleuters gedraaid, gemiddeld 62 kinderen per dag. Ze hebben anderhalve 

week gedraaid. Financieel is alles goed afgerond.Verzocht wordt wel om alle 
nieuwe leiding door te geven aan Ronald. Het is wel de bedoeling dat hij dan 

ook een reactie hierop geeft. Positief of negatief. 
 Oudieplas: De plaatsvervangend projectleider heeft halverwege de JOL een 

stapje terug gedaan. Ze werken nu ook met een nieuw team. Er is een nieuwe 

vrijwilliger weggestuurd om zijn gedrag. Dit is ook doorgegeven aan 
coördinator vertrouwenspersonen. Ze hebben een stop gezet op het aantal 

kleuters bij 30. Er waren 170 kinderen mee op het uitje. 
 Koedijk: Het was een heftige JOL. Terwijl Frank met een kind naar de dokter 

was wegens een heftige reactie vanwege een noten allergie, zijn er door de 
warmte tijdens de laatste dag wat mensen “out” gegaan. Er is zelfs een 

ambulance hierom op het terrein geweest. De voorzitter wil volgende keer 
graag op tijd geïnformeerd worden, voordat de krant belt om te vragen wat 

er aan de hand was. De EHBO training heeft wel zijn vruchten afgeworpen. 
 Rekerhout: De opbouw ging supersnel. Er was een leuke fakir show tijdens 

de bonte avond/rommelmarkt. Verder alles prima. 
 Jeugdstad: De burgemeester is langs geweest en ze zijn op het 

jeugdjourmaal geweest. Er zijn 9 nieuwe vrijwilligers, die gekoppeld waren 
aan een mentor. 

 Hoefplan: Veel jonge, nieuwe leiding. Het is heel goed gegaan. Stop op het 

aantal kinderen bij 150, dat kan volgend jaar iets meer. Er zijn veel bomen 
omgewaaid in het park. 

 De vertrouwenspersonen hebben voorgesteld om ieder project voor hun 
vrijwilligers een VOG aan te laten vragen. Dit laten we over aan het project 

of ze dit wél of niet verplicht willen stellen. Wél wordt voorgesteld om een 
VOG verplicht te stellen voor alle bestuursleden van de SVA. Dus alle 

projectleiders en afgevaardigden van de projecten, de penningmeester, 
voorzitter en ander bestuursleden. Dit voorstel wordt na stemming 

aangenomen.  
 Johan Gunst wordt unaniem herkozen als penningmeester van de SVA. 

 In te leveren zaken na de JOL: Definitieve leidinglijst. Kinderlijst beheerder. 
Financieel verslag. Bijdrage voor het jaarverslag. Verzekeringslijst Alle 

nieuwe vrijwilligerscontracten en lijst vervallen en gewijzigde contracten.   
 Koedijk vraagt of JOL Koedijk volgend jaar een andere week kan draaien 

i.v.m. de gondelvaart. Harold zegt dat we dat eerder gevraagd hebben, maar 

de gemeente geeft daar geen toestemming voor. Het antwoord is dus nee. 
 Via de voedselbank hebben zich 4 kinderen bij Koedijk aangemeld, 1 van 16, 

1 van 17, 1 van 3 en een baby van 3 maanden.  
 Rekerhout heeft 2 aanmeldingen gehad. Volgens het contact dat de secretaris 

heeft gehad met de voedselbank is het voor de betrokkenen heel moeilijk om 
te plannen. Misschien moet er een extra uitleg op papier bij wat de JOL is en 

voor welke leeftijd.  We gaan het volgend jaar nogmaals proberen. 
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  Volgend jaar viert Jol Hoefplan dat zij 50 jaar bestaan of voor de 50e keer 

draaien. Het thema is Feest! 
 De voorzitter vraagt of er ruimte zal zijn voor een nieuw project? Misschien, 

bijvoorbeeld in de Vroonermeer of in de Oosterhout. Er moeten van tevoren 
goed afspraken gemaakt worden met de mensen die het gaan doen, over de 

verwachtingen naar elkaar. Er zou dan een extra subsidie bij de gemeente 
aangevraagd moeten worden. De huidige subsidie wordt niet verhoogd met 

een extra project.  
 Ook dit jaar zal er weer een nieuwjaarsreceptie georganiseerd worden.  
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JOL Oudieplas 
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JOL Bergerhof 
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JOL Oudorperhout 
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JOL Koedijk 
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JOL Rekerhout 
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JOL Jeugdstad 
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De JOL op internet 

 

Natuurlijk hebben alle projecten inmiddels een eigen website waar alle 
informatie van het betreffende project te vinden is. 

 
 

 

SVA – JOL Alkmaar www.jolalkmaar.nl 

JOL Bergerhof www.jolbergerhof.nl 

JOL Jeugdstad www.joljeugdstad.nl 

JOL Koedijk www.jolkoedijk.nl 

JOL Oudieplas www.joloudieplas.nl 

JOL Oudorperhout www.joloudorperhout.nl 

JOL Hoefplan www.jolhoefplan.nl 

JOL Rekerhout www.jolrekerhout.com 

 


