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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 
 

De gemeente reiniging voor het ophalen van ons afval. 
 

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 2014 

 

De Stichting Vakantiebesteding Alkmaar bestond op 31 december 2014 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 
Menno Thirij 

 
JOL Hoefplan: 

Sascha Groenland 
 

JOL Jeugdstad: 

Eddy Klap 
Jelle Oud 

 
JOL Koedijk: 

Frank Smit 
Thijs Visser 

 
Gouden JOL: 

Iris de Boer 
Kim Horseling 

 
JOL Oudieplas: 

Willemijn Repelaer 
Cor Tammer 

 

JOL Oudorperhout: 
Michael Schoen 

 
JOL Rekerhout: 

Ramon Woltheus 
Renée Ooijevaar 
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Activiteiten 2014 

 

 
In 2014 heeft de SVA de volgende vergaderingen en activiteiten gehouden. 

 
11 januari - Nieuwjaarsreceptie 

27 januari – bestuursvergadering 
• De secretaris en de 2e secretaris zijn volgens het schema rooster van 

aftreden in het huishoudelijk reglement herkiesbaar. Er hebben zich bij het 

secretariaat geen nieuwe vrijwilligers aangemeld voor deze functie. Beide 
worden unaniem herkozen. 

• De gemeente heeft ons voor 2014 een waarderingssubsidie van 20.000 
euro toegekend. 

• De VOG is voor vrijwilligersorganisaties nog niet verplicht. Besloten 
wordt de aanvraag van een VOG door de projecten zelf te laten beslissen. Men 

kan deze gratis aanvragen bij de gemeente Alkmaar. Dit kan digitaal, 
schriftelijk of persoonlijk. 

• Het sportbureau en het sportbedrijf zijn samen gegaan, dit heeft voor 
ons geen consequenties. 

• Op de G-Jol na hebben alle projecten hun zaken ingeleverd. Er wordt 
geen leidinggeld uitbetaald als niet alle zaken zijn ingeleverd tenzij het project 

aangeeft een goede reden te hebben. 
• De penningmeester neemt van alle projecten de financiële 

verantwoording door. 

Van alle projecten wordt de financiële verantwoording goed gekeurd. 
As je een auto huurt of leent, zet het eigen risico in het financieel overzicht op 

0. De stichting is niet verzekerd voor schade door of aan motorvoertuigen. 
Er hebben afgelopen jaar kinderen overnacht in het gebouw van de scouting. 

De scouting heeft hiervoor een verzekering afgesloten. Dit geldt echter niet 
voor het terrein rondom het scouting gebouw. Er moet als men kampeert op 

een terrein een kampeervergunning worden aangevraagd bij de gemeente. 
• De aanvraag voor de waarderingssubsidie 2015 moet voor 1 september 

bij de gemeente zijn ingediend. Voor de GJOL  zal een aparte subsidie worden 
aangevraagd, dit zal door de stichting worden gedaan. 

• De jaarverslagen zullen worden gestuurd naar: de dr. Hofsteestichting, 
mw. Waterman en mw. van der Pijl. 

• Volgens Jeanette van Combitex heeft de SVA geen eigen tenten. Alle 
tenten worden door Combitex beschikbaar gesteld (sponsoring). In het 

verleden heeft Rekerhout een tent van de SVA gekregen. Tevens wordt 

opgemerkt dat volgens de notulen en verslagen van de gemeente wel tenten 
zijn aangekocht. Het is niet duidelijk hoe deze zijn aangekocht en hoe oud 

deze tenten zijn. Er zal in de archieven worden gezocht wanneer er tenten zijn 
aangekocht en voor welk project. 

• Rekerhout bestaat dit jaar 30 jaar, zij willen graag een jubileumsubsidie 
aanvragen. 

• De nieuwjaarsreceptie was wederom een groot succes. 
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• Via Hoefplan heeft zich een vrijwilliger gemeld die graag een training wil 

geven hoe om te gaan met kinderen met een rugzakje (ADHD, PDDNos) de 
training is bedoeld voor leiding welke al ervaring hebben. 

 
17 maart – bestuursvergadering 

• Jeugdstad: enkele vrijwilligers hebben het afgelopen jaar de cursus 
verkeersregelaar gevolgd. Het certificaat is één jaar geldig. Dit jaar zullen er 

weer enkele vrijwilligers de cursus gaan volgen. De kosten worden vergoed 
door de stichting. 

Mocht men met kinderen op de fiets ergens naar toe willen, dan is bij een 
ongeluk(je) de schade voor eigen verantwoording als men geen gecertificeerde 

verkeersregelaar(s) heeft. Mocht er schade zijn aan derde dan is deze niet 

gedekt. Voor schade aan derde is de stichting verzekerd bij verzekeraar Zicht 
en is er tevens een aanvullende verzekering bij de gemeente Alkmaar. 

• Bijzonder verlof voor Harold en Eddy zal worden aangevraagd. 
• Er is geen interesse om gezamenlijk informatieboekjes te laten drukken. 

• Bij JOL Oudieplas gaan na september grote veranderingen plaats vinden. 
De projectleider, de plaatsvervangend projectleider en de penningmeester 

willen na de JOL-weken hun functie neerleggen. Zij hebben alle drie een druk 
privé leven en hierdoor nog maar weinig tijd om zich in te zetten voor het 

project. Olga wil wel de functie van secretaris voor de stichting blijven 
vervullen. 

• De coördinator vertrouwenszaken en de plaatsvervangend 
materiaalcoördinator zijn volgens het schema rooster van aftreden in het 

huishoudelijk reglement herkiesbaar. Er hebben zich bij het secretariaat geen 
nieuwe vrijwilligers aangemeld voor deze functie. Beide worden unaniem 

herkozen. 

• I.v.m. mogelijke aanvragen voor een VOG is er eHerkenning 
aangevraagd. Er moet nog getest worden hoe de aanvraag verloopt via de 

Dienst Justis en of de vrijwilliger of het project de kosten zelf moet 
voorschieten. Hoe eventueel de voorgeschoten kosten kunnen worden terug 

gevorderd bij de gemeente Alkmaar. Het is aan de projecten zelf of zij voor 
hun vrijwilligers een VOG willen aanvragen. 

• De contracten van alle vrijwilligers zijn gedigitaliseerd. Het secretariaat 
zal geen kopieën van vrijwilligerscontracten meer bewaren. Het is de 

verantwoording van de projecten om zelf de vrijwilligerscontracten te bewaren. 
Het secretariaat wil wel van alle nieuwe vrijwilligers een kopie van de 

contracten. Deze worden meteen gedigitaliseerd en daarna versnipperd. 
Tevens is er voor elk project een lijst gemaakt met namen, geboortedatum en 

de datum van getekend contract. 
• De subsidie van de GJOL was in 2013 965,00 euro. Dit is bij de 

waarderingssubsidie van 20.000,00 euro geteld. De GJOL deelt mee uit de 

totale subsidie. Het leidinggeld is iets hoger dan bij de andere projecten. 
De reserve is met 914,00 euro afgenomen. Een verlies op de begroting van 

2013. 
De sponsoring van bedrijven/particulieren van Jeugdstad en Oudieplas zijn 

verwerkt. 
Het financieel verslag wordt goedgekeurd. 

• De aanvraag voor de waarderingssubsidie 2015 willen wij voor 1 juni bij 
de gemeente hebben ingediend. Voor de GJOL zal een aparte subsidie worden 
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aangevraagd, dit zal door de stichting worden gedaan. Het oude formulier 
waarin de subsidie wordt aangevraagd zal niet meer worden gebruikt. De 

gemeente heeft ons al enkele jaren een waarderingssubsidie toegekend van 
20.000,00 euro. De subsidie zal via een brief worden aangevraagd. 

• Het startgeld en het leidinggeld blijven gelijk aan de norm gesteld in 
2013. Het materiaalgeld zal iets minder zijn, dit is gerelateerd aan het aantal 

kinderen welke in 2013 hebben deelgenomen aan de JOL. 
• Voor 1 mei aan Johan doorgeven hoeveel containers men nodig denkt te 

hebben om het hout na de JOL-weken af te voeren. 
• De vergunning aanvraag van de projecten moeten voor 1 mei bij Harold 

zijn ingeleverd. 
• Er is een lijst met tenten welke in het verleden door de SVA zijn gekocht. 

Jaren geleden zijn de tenten op verzoek van Jeanet (Combitex) allemaal 

omgewisseld naar standaard maten. Het zal nog lastig worden om te bewijzen 
welke tenten er nu eigendom zijn van de stichting. Tevens zijn de tenten jaren 

geleden aangeschaft en de vraag is of die tenten nog wel in goede staat zijn. 
Jeanet is van mening dat alle tenten haar eigendom zijn. 

• Alle projecten krijgen een uitnodiging voor een training op vrijdagavond 
9 mei. De training gaat over "speciale kinderen"die extra begeleiding nodig 

hebben (extra druk, ADHD, PDDNos). Kinderen die met wat extra aandacht bij 
de projecten kunnen meespelen. 

 
19 mei – bestuursvergadering 

• De voorzitter en de secretaris hebben een klein overleg gehad met 
mevrouw W. van der Pijl, een jaarlijks "bijpraat gesprek". Tevens wilde zij ons 

voorstellen aan mevrouw Carla de Ruiter, die voor de gemeente het account 
van de JOL gaat overnemen. Helaas was mevrouw de Ruiter door 

omstandigheden niet aanwezig. er is afgesproken dat wij na de JOL gaan 

kennis maken. 
• Koedijk zal de ontbrekende contracten naar het secretariaat mailen. 

• De GJOL  geeft aan dat alle contracten van 2013 aangehouden kunnen 
worden. 

• Jeugdstad heeft nog vragen over de alarmkaart en de aanwezige 
EHBO'ers. Zij vullen de alarmkaart en de aanwezige EHBO-ers pas in als zij op 

het veld zijn. Op dat moment is bekend wie van de vrijwilligers de EHBO 
verzorgen en bij calamiteiten evacueren. 

• Niet alle projecten hebben doorgegeven hoeveel containers man nodig 
denkt te hebben om het hout na de JOL weken af te voeren. 

• De GJOL  heeft nog geen indicatie van het budget naar de 
penningmeester gestuurd. 

• Sascha heeft de bonnen voor Bouwens Nederland aangevraagd. De 
aanvraag wordt centraal geregeld. 

• De datums voor de sport en speldag zijn vastgezet. Deze dag(en) 

worden ook dit jaar weer gesponsord door Alkmaar Sport. 
• Alle financiële zaken over 2013 zijn afgewikkeld. 

• Alle projecten krijgen hun financiële verantwoording (bonnen) over de 
afgelopen jaren terug. De penningmeester adviseert deze niet meteen weg te 

gooien, maar deze nog even een tijdje te bewaren. 
• De Dr. Hofsteestichting heeft ons ook dit jaar weer gesubsidieerd met 

1500,00 euro. 
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• De kosten van de brandblussers worden evenals voorgaande jaren 

centraal verrekend. Het is niet bekend of het ook dit jaar weer mogelijk is de 
brandblussers te huren van de BBA. 

• Wij moeten voor onze vrijwilligers een VOG-NP aanvragen. dit is een 
VOG voor natuurlijke personen. De kosten bij een digitale aanvraag bedragen 

24,55 euro. De vrijwilliger moet de kosten eerst voorschieten en declareren bij 
het project. Declaratie bij de stichting is zoals eerder afgesproken niet 

mogelijk. de kosten bij een aanvraag bij het stadsdeelkantoor zijn 30,05 euro. 
Wel moet de vrijwilliger zijn/haar officiële vrijwilligerscontract of een 

intentieverklaring meenemen. tevens moeten zij het formulier meenemen dat 
door de strichting wordt aangeleverd. De aanvrager/vrijwilliger moet zelf fysiek 

bij de balie van het stadskantoor/stadsdeelkantoor de aanvraag indienen. 

Besloten wordt dat de vrijwilliger zelf de VOG bij de gemeente Alkmaar 
aanvraagt. het voorstel om een VOG voor vertrouwenspersonen verplicht te 

stellen wordt afgewezen. 
JOL Bergerhof heeft besloten de aanvraag van een VOG voor alle vrijwilligers 

verplicht te stellen. De gemeente Alkmaar vergoedt alleen aanvragen van 
vrijwilligers als deze zijn ingeschreven in Alkmaar. 

• De vergunningaanvraag is bij de gemeente ingediend. 
• Rekerhout: Van enkele vrijwilligers verloopt het EHBOdiploma. Zij 

moeten zelf regelen dat de EHBO'ers bijgeschoold worden/blijven. De stichting 
vergoedt de kosten niet. 

 
7 juli – bestuursvergadering 

• G.P. Groot heeft de prijs van de huur van de containers  voor het 
vervoeren van het hout iets verlaagd. 

• De subsidie voor de GJOL is aangevraagd. De projectleider heeft contact 

gehad met iemand van de gemeente (naam onbekend) omdat de gegevens 
niet kloppen. Het is niet helemaal duidelijk wat er precies niet klopt of waar er 

iets niet is goed gegaan. De secretaris heeft van het subsidiebureau geen 
stukken ontvangen en de penningmeester heeft nog geen subsidie ontvangen. 

• Het materiaalgeld en het geld voor de toiletten is naar alle projecten 
overgemaakt. 

• De bonnen van Bouwend Nederland worden morgen opgehaald. Zij 
schenken elk project een bon van 100 euro. Dit bedrag kan besteed worden bij 

de Gamma. 
• Er zijn geen financiële openstaande zaken en al het leidinggeld (2013) is 

uitbetaald. Het voorschot zal aan alle projecten worden uitbetaald als zij een 
voorlopige leidinglijst naar de secretaris hebben gestuurd. Geen voorlopige 

leidinglijst ingeleverd betekent geen voorschot. 
• De gemeente heeft de uitbetaling van de subsidie weer in delen 

opgesplitst. Voorgaande jaar werd de subsidie in één keer gestort. Dit jaar kan 

het leidinggeld pas betaald worden als de gemeente alle termijnen gestort 
heeft op onze rekening. Dit zal vermoedelijk pas eind 2014 zijn. 

• Het Sportbureau leent 1 groot springkussen per project uit. Wil men twee 
springkussens, (een kleine erbij) dan kan men deze huren bij het bureau. 

• De vergunning wordt ook dit jaar digitaal verstuurd naar de 
projectleiders. Hierbij wordt ook de informatie over de verzekering en de 

bruikleenovereenkomst verstuurd. Houdt je aan de voorwaarden van de 
verzekering. Zorg dat alle spullen verzekerd zijn. De bruikleenovereenkomst 
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hoeft bij het uitlenen van materiaal niet meer te worden ingevuld en naar de 
stichting gestuurd. Wel kan men het formulier voor eigen gebruik invullen. 

• Leo van Wilgen heeft de lijst met aanvragen gekregen. Er is dit jaar geen 
Gondelvaart voor of tijdens de JOL, dus grote problemen zijn er niet te 

verwachten. 
• De EHBO koffers moeten door het project zelf worden gecontroleerd en 

zo nodig worden aangevuld. 
• De brandblussers worden ook dit jaar gehuurd bij de BBA. De kosten zijn 

5 euro per blusser. Het formulier bij aankomst (huren) en bij het terug 
brengen van de blussers controleren en tekenen. Het kopie bewijs van het 

retourneren van de brandblussers sturen/overhandigen aan Edwin. 
• Peter zal gevraagd worden of hij Jeanette (Combitex) weer wil 

ondersteunen bij het ophalen en terug brengen van de tenten. Ophalen van de 

tenten kan op vrijdag 1 augustus. 
• De afvalcontainers / rolemmers zullen op vrijdag 1 augustus worden 

geplaats door de gemeente. 
• Het gras zal voor de JOLweken worden gemaaid. Als men een "bijzonder" 

verzoek heeft dan kan men zelf contact opnemen met de heer Frits Oudshoorn. 
Harold graag laten weten als je een "bijzonder verzoek hebt. De heer Arie 

Oosterhout (gemeente Alkmaar) zal door Harold geïnformeerd worden welke 
afspraken er met wijkbeheer zijn gemaakt. 

• In te leveren zaken na de JOL: de definitieve leidinglijst met daarop 
aangegeven wie er een contract hebben en onder welke naam, het financieel 

verslag met genummerde bonnen, bijdrage aan het jaarverslag, de 
verzekeringslijst ,een kopie van de nieuwe vrijwilligerscontracten. 

• Er mag geen geïmpregneerd hout worden afgevoerd. Spaanplaat mag 
wel. 

• Vertrouwenspersonen: elk project heeft één of twee 

vertrouwenspersonen. Alle projectleiders hebben per mail het protocol 
gekregen, zij moeten hun vertrouwenspersonen toetsen of deze op de hoogte 

zijn hoe zij moeten handelen bij een melding. Het protocol zal enigszins 
moeten worden aangepast in verband met de regel-wetgeving. In de bijlage 

wordt gesproken over een leeftijd van minimaal 16 jaar voor het drinken van 
alcoholische dranken. Dit moet gezien de nieuwe wet- en regelgeving 18 jaar 

worden. Het protocol zal verder worden aangepast i.v.m. de eerder gemaakte 
afspraak geen telefoonnummers van vrijwilligers op de website te zetten. 

• Vergunningaanvraag: deze is nog niet afgegeven. Deze komt altijd 
minimaal twee weken voor de JOL binnen. De vergunning komt per mail. Deze 

moet aanwezig zijn (hetzij print, hetzij digitaal) op het project als er controle 
komt. 

• Er mogen gemiddeld 10 personen overnachten (bewaking) 
• Laden en lossen op niet toegestane plaatsen zal worden gedoogd door de 

gemeente. 

• De gemeente heeft een digitale cursus voor verkeersregelaars. Er 
kunnen meer projecten/vrijwilligers deelnemen aan de cursus. Helaas niet 

meer voor dit jaar. 
• Zie voor de afstanden tussen de tenten de vergunning. 

• Volgens de vergunning is een gasslang twee jaar te gebruiken, daarna 
moet deze vervangen worden. Op de gasslang staat echter ook een datum tot 

wanneer deze gebruikt mag worden, meestal is een nieuwe gasslang drie jaar 
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te gebruiken. De vergunning zal vermoedelijk aangepast worden dat de 

vermeldde datum op de slang bepalend is. 
• De brandvoorschriften zijn opgevraagd bij de gemeente en alsnog bij de 

vergunning worden verstrekt. 
• Er mogen geen lange ijzeren pinnen in de grond geslagen worden i.v.m. 

mogelijk aanwezige kabels en leidingen. Er is geen garantie dat deze leidingen 
en kabels ook op de vereiste diepte liggen. raakt men een 

middenspanningskabel of gaskabel dan is men aansprakelijk voor de schade, 
ook de schade aan derden (bewoners zonder gas of licht). Houten haringen die 

maximaal 20 cm.  in de grond gaan zijn geen probleem. 
• Er hoeft geen AED aanwezig te zijn op een project. Dit is een advies van 

de GHOR en geen eis vanuit de vergunning. De vergunning is altijd bepalend. 

• Bergerhof vraagt voor al zijn vrijwilligers een VOG aan. Zij hebben 
enkele vrijwilligers welke niet in Alkmaar wonen. De gemeente Heerhugowaard 

vergoedt de aanvragen niet. Digitaal aanvragen is goedkoper dan op papier 
aanvragen. Besloten is in de vergadering van 17 mei dat er niet via de 

stichting digitaal een VOG kan worden aangevraagd. De gemeente Alkmaar 
vergoedt een VOG alleen aan ingezetenen, de gemeente kan ook alleen voor 

ingezetenen een VOG verstrekken. Vrijwilligers die buiten Alkmaar wonen, 
zullen dit zelf met hun gemeente moeten regelen of nadere afspraken met het 

project maken. De stichting vergoedt geen VOG aanvragen. De vrijwilliger 
hoeft in Alkmaar niet te betalen als men een VOG aanvraagt, mits men een 

officieel vrijwilligerscontract en de getekende gestempelde aanvraag van de 
Stichting kan tonen. 

• Jeugdstad heeft geen alternatief /uitwijk mogelijkheid naar een sport of 
gymzaal tijdens slecht weer. Verder zijn bijna alle sport of gymzalen 

beschikbaar op een na voor JOL Hoefplan Harold mailt aan alle projecten de 

voorwaarden voor het gebruik van deze zalen naar de projectleiders. 
4 augustus tot 15 augustus JOL-weken 

20 oktober – bestuursvergadering 
 

• Wijzigingen van vertrouwenspersonen altijd doorgeven aan Ronald. 
• Combitex: Jeanet was heel tevreden over de hulp van Peter Stoop. Hij 

heeft de zaken gecoördineerd betreffende het halen en brengen van de tenten 
bij Combitex. 

• De voorzitter (Harold), coördinator verzekeringen (Eddy) en de materiaal 
coördinator (Chris)  zijn volgens het schema rooster van aftreden in het 

huishoudelijk reglement herkiesbaar. Besloten wordt de (her)verkiezing naar 
de volgende vergadering te verzetten. Vrijwilligers voor deze functies kunnen 

zich aanmelden bij Harold of Olga. 
• Wij kunnen ons aanmelden bij de stichting Specsavers Steunt. Deze 

stichting helpt lokale goede doelen en maatschappelijke initiatieven. Deelname 

is kosteloos en het Nederlandse publiek maakt uiteindelijk de keus door te 
stemmen op zijn/haar favoriete goede doel. 

• Er is bij de vrijwilligers van JOL Hoefplan veel vraag naar een verkorte 
EHBOcursus/training gericht op kinderen. En gericht op zaken die je bij de JOL 

tegen komt, spijker in de voet, verstuikte enkel, klap met een hamer op de 
duim enz.) Bij EHBO vereniging de Mare wordt voor 2 avonden en een groep 

van 15 personen 450 euro exclusief BTW in rekening gebracht. Thijs heeft 
ervaring met de verkorte EHBOcursus van het Rode Kruis, 4 avonden van 3 
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uur. Kosten pp ca  €50,-  Het diploma wordt erkend door het Rode Kruis. Hij 
zal bij het Rode Kruis informeren wat de mogelijkheden zijn voor de JOL. Dit 

lijkt vooralsnog interessanter. Koedijk en Oudieplas hebben ook interesse in 
een training. 

• Korte evaluatie JOL 2014 per project 
Hoefplan:  

 Leuke JOL. De eerste dag kwamen er 172 kinderen, waarvan 50 kleuters. Het 
terrein is te klein om zo veel kinderen te ontvangen en helaas heeft men stop 

op het aantal kinderen moeten instellen Jeugdstad:  
Jeugdstad: 

Het thema was super helden. Zij hadden gemiddeld 340 kinderen. Er hebben 
zich weinig incidenten voor gedaan. De oudste kinderen zijn met het dagje uit 

naar Nemo geweest en de jongste kinderen naar het sprookjes bos. 

Een  deel van de oude leiding heeft bedankt als vrijwilliger. Jeugdstad heeft  op 
proef enkele 14 jarigen als "leiding" aangenomen.  

Sascha vertelt dat zij ook enkele 14 jarigen als "leiding" hebben. Deze draaien 
niet meer dan 3 dagen per week mee om zo voldoende begeleid te kunnen 

worden. Ze zijn wel ’s avonds welkom maar worden uiterlijk om 22.00 uur 
naar huis gestuurd. 

Helaas was het erg slecht weer tijdens de afsluitavond. 
Bergerhof: 

Thema het verre Oosten. Zij hadden gemiddeld 180 kinderen. Bij de 
voorinschrijving heeft men al gemeld dat er niet meer kinderen konden worden 

aangemeld. Er zijn aanvragen op een wachtlijst gezet, de tweede JOL-week is 
er altijd een kleine terugloop. De workshop Judo, Taikwando was een groot 

succes. Ook de rondvaart, de speurtocht en het uitje naar de kaasmarkt waren 
een succes. 

Zij hebben de 14 jarige "leiding" aan een volwassen leiding gekoppeld. 

Koedijk: 
Thema op een onbewoond eiland. Gemiddeld 178-224 kinderen.  

De 14 jarige "leiding" heeft de hele week goed gedraaid. Tijdens de Bonte 
avond bleef iedereen droog in de partytenten. 

Oudieplas: 
Het thema Olympische Spelen. Dit jaar hadden zij voor de eerste keer een 

kleuter project. Dit is heel goed bevallen en men wil volgend jaar weer 4 t/m 5 
jarigen een fijne JOL geven. Er was onderling een goede harmonie, goede 

teamvorming. 
Er waren veel aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers, deze werden meteen in 

het team opgenomen. 
De nieuwe coördinator activiteiten heeft een geweldig programma met zijn 

team neer gezet. 
Rekerhout: 

Thema Feestje. Zij vierden hun 30 jarig bestaan/oprichting. Het was een super 

jaar, goed team, alles is perfect gelopen. Ook zij hebben afscheid moeten 
nemen van meerdere vrijwilligers welke al jaren meedraaien. Gemiddeld 

130/140 kinderen per dag. Als uitje zijn zij naar de Goudvis gegaan met alle 
kinderen.  

Helaas was er een incident wat heel goed is opgelost door de leiding van 
Rekerhout. 
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Er is ruzie ontstaan bij twee kinderen. Eén ouder heeft aangifte gedaan van 

mishandeling, deze aangifte is niet in behandeling genomen door de politie. De 
ouders van beide kinderen hebben na de ruzie geen contact opgenomen met 

de projectleiding zodat zij hierin geen bemiddelende rol hebben kunnen spelen.  
GJOL: 

Een goed jaar. Zij hadden 36 kinderen, de voorgaande jaren waren dit  30 
kinderen. Zij hadden meer kinderen in de 12 + leeftijd, dit is voor hen het 

laatste JOL -jaar. 
Het was een mooie week, zij hebben gedraaid van 10.00-14.00 uur. Als uitje 

zijn zij naar de speeltuin geweest. 
Zij ontvangen alleen kinderen welke een indicatie hebben voor speciaal 

onderwijs. 

• In het  Huishoudelijk Reglement is opgenomen wat voor de uitbetaling 
van het leidinggeld is bepaalt en dit is een goede leidraad wat verantwoord kan 

zijn. Een projectleider is echter verantwoordelijk en beslist uiteindelijk of hij 
vindt dat hij verantwoord het project kan draaien met het aantal vrijwilligers 

waarover het project beschikt. 
• Het aantal leidinggevende dat in aanmerking komt voor leidinggeld, 

wordt bepaald door het aantal betalende kinderen op een project. Boven de 
aanwezigheid van een projectleider, materiaalbeheerder en een 

penningmeester wordt er per 10 kinderen één leidinggevende vergoed per dag. 
Indien een project als kleuterproject aangemerkt wordt, dan wordt voor het 

kleutergedeelte per 5 betalende kinderen één leidinggevende vergoed. Per 
project wordt maximaal zes leidinggevende in de leeftijd van 15 t/m 17 een 

vergoeding betaald. Om een verantwoord project te kunnen draaien is het 
minimale aantal leidinggevende één leidinggevende per 15 kinderen, waarbij 

de basis bezetting van 6 leidinggevende altijd het absolute minimum is. De 

projectleider moet zelf bepalen of het verantwoord is om door te gaan. Het 
advies is om één leidinggevende op 10 kinderen (6+) aan te houden. 

• De uitgifte en inname van de tenten is goed verlopen. Jeanette was heel 
relaxed en tevreden. 

• De materiaal coördinator heeft persoonlijk contact gehad met de heer 
Balvers. 

• Er mag geen geïmpregneerd hout worden afgevoerd. Spaanplaat mag 
wel. 

• Er was wat onduidelijk bij het inleveren van de tenten. Er werd aan de 
inleveraars van de GJOL om bonnen gevraagd. De GJOL heeft op zaterdag zijn 

tenten ingeleverd en de 2 baliemedewerkers waren vermoedelijk niet op de 
hoogte van de gemaakte afspraken met Jeanet. 

• Edwin geeft het advies de vuilniscontainers op donderdag te laten 
aanleveren. Dit kan je aangeven in het overzichtsschema. Bij Hoefplan en de G 

Jol  zijn de containers vrijdagochtend al opgehaald, terwijl het project nog 

draaide. De gemeente heeft ze, na telefonisch overleg, weer terug gebracht bij 
Hoefplan, maar het is niet heel handig.  

• Het leidinggeld zal eind november worden uitbetaald mits de volgende 
zaken zijn ingeleverd: 

De definitieve leidinglijst. Hierop moet staan: naam, adres, welke dagen 
aanwezig en wanneer het vrijwilligerscontract is getekend/ingeleverd 

Het financieel verslag. Met genummerde, originele bonnen. Verslag mag per 
mail, bonnen bij de penningmeester inleveren.  
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Bijdrage aan het jaarverslag. Max. 6 pagina's A4 inclusief de foto's.  
De verzekeringslijst.  

Contracten. Alle nieuwe vrijwilligers en lijst vervallen en gewijzigde contracten. 
Als mensen van naam veranderen, door trouwen/scheiden, dan dit ook even 

doorgeven voor het overzicht.  
De definitieve leidinglijst. Met daarop aangegeven wie er een contract hebben 

en onder welke naam. Als mensen van naam veranderen, door 
trouwen/scheiden, ook als mensen bedankt hebben als vrijwilliger, dit ook op 

de lijst vermelden. Vrijwilligers ook met hun achternaam vermelden. Alleen 
van nieuwe vrijwilligers hoeft een contract te worden ingeleverd. 

Kinderlijst. Hoeveel kinderen er zijn geweest, kleuters apart opgeven. 
 Alle zaken moeten voor 1 november zijn ingeleverd. 

• Er is nog geen nota van de BBA en G.P. Groot ontvangen. 

• Jeugdstad heeft de "Stichting" Vrienden van Jeugdstad opgericht. 
• Verkoop van alcoholhoudende dranken en nuttigen van alcoholische 

dranken is tijdens de JOL verboden op het JOL terrein. Dit staat in het 
Huishoudelijk Reglement en in de verleende vergunning. De gemeente verleent 

ook niet een sociaal hygiënisch diploma voor de JOLen  een drankvergunning 
daar het een kinderproject betreft. 
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Financien 2014 

SVA 2014 balans 
      

 
31-12-14 31-12-13 

  
31-12-14 31-12-13 

activa € € 
 

passiva € € 

       overige vorderingen 
   

reserve 5.738 4.937 

Rente  70 196 
    Materiaal projecten   39 
 

overige schulden 
  

 
70 235 

 
Sena 500 1.000 

liquide middelen 
   

Bankkosten  37 33 

Bank rekening courant 1.045 505 
 

Leidinggeld  990 990 

Bank spaarrekening 7.000 7.000 
 

Nieuwjaarsreceptie 850 780 

 
8.045 7.505 

  
2.377 2.803 

 
    

  
    

 
8.115 7.740 

  
8.115 7.740 

       

       SVA 2014 verlies en winst 
      

       inkomsten 2014 2013 
 

uitgaven 2014 2013 

 
€ € 

  
€ € 

       Subsidie Gem Alkmaar  21.000 20.965 
 

Uitgaven projecten 22.627 15.146 
Overige inkomsten 
Projecten 13.989 15.962 

    Kaartverkoop  6.376 6.302 
 

Materiaalkosten 8.068 17.204 

Gift Dr. Hofsteestichting 1.500 1.500 
 

Nota afval GP Groot 2.066 2.826 

Donatie 1.400 440 
 

WC's en electra 1.720 1.364 

    

Opslagkosten huur 
container 0 521 

    
Geluidsinstallaties 1.195 1.155 

    
Leidinggeld 6.540 6.750 

    
Stichtingskosten 398 777 

    
Nieuwjaarreceptie 850 340 

       negatief resultaat     914 
 

positief resultaat 801   

       Totale inkomsten 44.265 46.083 
 

Totale uitgaven 44.265 46.083 
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JOL Jeugdstad 
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JOL Hoefplan 
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JOL Bergerhof 
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JOL Koedijk 
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Jol Oudorperhout 
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JOL Oudieplas 
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Gouden JOL 
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JOL Rekerhout 
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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 

Gouden Jol www.goudenjol.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 

 


