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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: 06-53 30 35 51 

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 2016 

De Stichting Vakantiebesteding Alkmaar bestond op 31 december 2016 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:  
Lien Kroon 

Rosalien van Reenen 
Kathleen Worwood 

 
JOL Hoefplan: 

Sascha Groenland 
 

 
 

JOL Jeugdstad: 
Eddy Klap 

Jelle Oud 
 

JOL Koedijk: 
Lianne van Staten 

Wouter Masteling 
 

JOL Oudieplas: 
Willemijn Repelaer 

Ari Fijan 
 

JOL Oudorperhout: 
Jelle Griek 

Johan Wighert 

 
 

JOL Rekerhout: 
Ramon Woltheus 

Renée Ooijevaar 
 

 
JOL Speelstad 

Michel Hurks 
 

 
 





Activiteiten 2016 

In 2016 heeft de SVA de volgende vergaderingen en activiteiten gehouden. 
 

9 januari Nieuwjaarsreceptie 

 
25  januari – bestuursvergadering 

• Er zal geen verandering plaats vinden in de verzekering voor de materialen 
en de vrijwilligers. 

• Drie vrijwilligers van Bergerhof hebben het plan om een nieuw project op 
te gaan starten. Er wordt een uitleg gegeven over het plan van aanpak. 

Zij willen in de eerste week van 15 t/m 19 augustus gaan draaien. De 
maximale kinder opvang is ongeveer 100 tot 120 kinderen van 6 t/m 12 

jaar. Zij willen onder de paraplu van de SVA gaan starten en meeliften op 
de voorzieningen van de stichting zoals: vergunningaanvraag, afvoeren 

afval, lenen van tenten, startgeld en leidinggeld. 
•  - Er is een vereniging opgericht: de naam is JOL Speelstad. De akte is al 

gepasseerd bij een   
•  notaris. 

• - Er is contact geweest met de gemeente Alkmaar: zij zijn zeer positief 

over een nieuw  
•  project. De gemeente heeft de eindbeslissing over de locatie. 

• - Er komen drie locaties in aanmerking: Vroonermeer, Nollen-Oost en 
Alkmaar Daalmeer  

• (oude locatie van buurthuis Argus). 
•  In de Vroonermeer starten in 2016 de bouwplannen voor een nieuwe 

woonwijk en valt af. 
•  In de Nollen Oost hebben enkele omwonende protest bij de gemeente 

ingediend tegen    
•  een JOLproject in hun buurt. Er zal te veel geluidsoverlast zijn en er 

groeien wilde bloemen    
•  op het terrein. Er is ook een groep bewoners welke het toejuichen als er 

een JOL in hun  
•  woonwijk zal komen, deze groep wordt steeds groter aldus Menno en 

Marjon. De heer Frits   

•  Oudshorn heeft hen tevens de Nollen Oost geadviseerd als locatie voor 
een nieuw project. 

•  De Daalmeer is samen met de Nollen Oost een optie. 
•  Er wordt gevraagd waarom men niet in Overdie een project gaat starten. 

Dit is in het    
•  verleden  geprobeerd. Overdie is een lastige wijk, in het verleden zijn er 

meerdere   
•  problemen met de wijkbewoners geweest, waardoor een JOL project 

helaas moest   
•  afhaken. 

• Op de vraag wat men gaat doen als de Stichting hen niet wilt steunen is 
de vertegenwoordiger van Speelstad duidelijk. Hij zal geen nieuw project 
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starten onder de JOLnaam. De statuten van de vereniging JOL Speelstad 
zullen dan moeten worden aangepast. 

• NB: de naam JOL is niet beschermt en kan door iedereen gebruikt worden. 
• De voorkeur van de drie oprichters gaat uit naar de Nollen Oost en als 

tweede locatie Daalmeer. 
• Oudorperhout ziet liever niet dat er een project gestart wordt in de Nollen 

Oost. Zij krijgen veel kinderen uit die regio. Afgelopen jaar had men in 
totaal ongeveer 60 kinderen en willen dit kindertal uitbreiden. Een nieuw 

project zo vlak bij zal een bedreiging kunnen zijn voor het voortbestaan 
en de opbouw van Oudorperhout. 

• Oudieplas merkt op dat als zij ook sponsoren in de Mare gaan werven de 

spoeling wel erg dun wordt. Rekerhout heeft daar ook zijn sponsoren. De 
vertegenwoordiger van Speelstad zegt andere sponsoren te hebben en 

niet in de Mare een sponsorloop te gaan houden. Hij schrijft voornamelijk 
sponsoren aan. Tevens neemt men geen sponsoren mee van JOL 

Bergerhof. Wel zal "Speelstad" collecte gaan lopen voor Jantje Beton in de 
Nollen Oost en de Vroonermeer.  

• De genodigden verlaten de vergadering. 
• Harold legt uit dat de stichting dit jaar geen start-leiding en materiaalgeld 

kan betalen aan een nieuw project. De subsidie van de gemeente is 
€20.000,00 euro en is bedoeld voor 6 projecten, deze is voor 2016 al 

toegekend. Alleen de basisbehoeften kunnen worden betaald uit de 
subsidie. Er vallen nu 7 projecten onder de stichtingen. Ook voor 2017 zal 

het heel lastig worden om extra subsidie bij de gemeente te verkrijgen. 
De extra subsidieaanvraag voor 2017 zal heel goed moeten worden 

onderbouwt. 

• De GJOL heeft de afgelopen jaren subsidie gekregen uit een ander potje. 
• Materiaal en houtafvoer moeten zij zelf regelen. Wel kunnen zij gebruik 

mee liften op de aanvraag van een vergunning en de 
vrijwilligersverzekering bij de gemeente Alkmaar.  

• Koedijk merkt op dat zij wel gebruik mogen maken van "hun" tent(en). Zij 
hebben een eigen tent aangeschaft en zullen geen tent(en) meer hoeven 

lenen bij Combitex. 
• - Er wordt een rondje gedaan zodat alle aanwezigen hun mening kunnen 

geven: 
• Bergerhof heeft geen probleem als dhr. Thirij een nieuw project start. 

Bergerhof heeft 32 vrijwilligers en een goede flow. 
• Rekerhout merkt op dat Speelstad wel erg lijkt op Jeugdstad. Dit wordt 

beaamd door meerdere bestuursleden. Ziet liever geen project in de 
Vroonermeer. Zij krijgen kinderen uit deze regio. Argus en Nollen Oost is 

geen probleem. 

• Oudorperhout locatie Daalmeer is geen probleem. Wil geen nieuw project 
zo dicht bij hun locatie. Merkt op dat het aanmatigend is om een vereniging 

op te richten onder de naam JOL zonder dat dit eerst besproken is met het 
bestuur van de stichting.  

• Meerdere bestuursleden zijn onplezierig verrast door deze gang van zaken. 
• Koedijk heeft geen problemen met en nieuw project.  
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• Oudieplas heeft de voorkeur voor Daalmeer. Zij hebben een enorme 

toeloop van kinderen. Locatie Daalmeer zal voor hen wat lucht geven, zij 
moeten nu kinderen weigeren.. 

• Jeugdstad en Hoefplan hebben geen voorkeur voor een locatie. Zij zijn 
mede van mening dat de naam Speelstad wel erg veel lijkt op Jeugdstad 

en het voorbarig is een vereniging op te richten. 
• Geen één project heeft garantie dat zij op een terrein een JOL mogen 

draaien. De gemeente Alkmaar heeft hierin de laatste stem. Er kan altijd 
iets tussen komen. 

• Alle leden willen graag dat de subsidie wordt aangepast aan 8 projecten. 
Alleen als er extra subsidie zal worden verstrekt dan kan "Speelstad" mee 

delen in 2016. 

• Besloten wordt:  
• - Het plan van aanpak naar alle projecten te sturen zodat deze het plan 

met hun achterban    
•   kunnen bespreken. Niet elk project heeft het plan van aanpak gekregen. 

• - De voorzitter: een gesprek met de gemeente aanvraagt. 
• - In de volgende vergadering op 14 maart gestemd zal worden of er een 

nieuw project onder    
•   de paraplu van de stichting gestart en gesteund kan worden. 

• - De voorzitter: de drie oprichters van deze besluiten op de hoogte stelt. 
• Er is een discrepantie tussen de definitieve leidinglijst en de 

aanwezigheidslijst. Het komt voor dat op de aanwezigheidslijst meer 
vrijwilligers staan vermeldt dan op de definitieve leidinglijst. Van de 

aanwezigheidslijst is er regelmatig geen vrijwilligerscontract van de 
vrijwilliger aanwezig. 

• Alle in te leveren zaken zijn ingeleverd. vandaag is het leidinggeld van 

Koedijk en Oudorperhout overgemaakt. Bij beide waren eerder de 
vrijwilligerscontracten niet compleet/aanwezig bij het secretariaat. 

• Het agendapunt vertrouwenszaken, info, voorstel en beleid wordt wegens 
afwezigheid van de coordinator doorgeschoven naar de volgende 

vergadering. 
• Besloten voor alle bestuursleden een VOG aan te vragen. 

• De financielestukken zijn vandaag naar alle projecten gemaild. In de 
vergadering van 14 maart zullen deze worden behandeld/vastgesteld. 

• De verzekering van de gemeente Alkmaar is uitgebreider. De ervaring van 
de verzekeringscoordinator is dat de verzekeringsmaatschappij Zicht erg 

snel is in het regelen van de schade. Om deze reden wordt de verzekering 
bij Zicht gehandhaafd en hebben we als backup altijd de verzekering van 

de gemeente Alkmaar. 
• Het formulier voor de verantwoording financien kan bij de penningmeester 

gevraagd worden. Er wordt aangeboden eventueel samen te komen voor 

een uitleg: Hoe vul je het formulier in en om eventuele vragen te 
beantwoorden. 

• Koedijk wil in 2016 graag op dinsdag starten met de JOL in verband met 
de Gondelvaart. De opbouw is op zaterdag en zondag voor de JOL. Zij 

draaien de laatste week van de zomervakantie. De gemeente staat niet 
open voor een andere/afwijkende JOLweken. 
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14  maart – bestuursvergadering  
• Er heeft zich geen vrijwilliger aangemeld bij beide materiaal beheerders 

om toezicht te houden bij het ophalen en inleveren van de tenten bij 
Combitex.    

•  Combitex gaat volgens horen zeggen verhuizen naar de St. 
Maartensvlotbrug. De stichting  

• heeft hiervan geen bericht gekregen, het is nog onduidelijk waar wij onze 
tenten eventueel    

•  moeten afhalen in augustus, maar dat zal tegen die tijd duidelijk zijn.. 
• Helaas is de contactpersoon bij de voedselbank onverwacht overleden. Er 

is een    condoleancekaart gestuurd namens de SVA.  

• Na 27 april weten de nieuwe vertegenwoordigers wat er over is van de 
verkoop op de vrijmarkt en kunnen wij komen  "winkelen".   

• De voorzitter en de secretaris hebben een evaluatie gesprek gehad met de 
gemeente Alkmaar.   Er zijn de nodige bezwaren binnen gekomen bij de 

gemeente. Helaas zijn deze bezwaren  rechtstreeks naar de wethouder 
gestuurd en niet altijd eerst met het betreffende project  besproken al dan 

niet via de politie. De meeste klachten betreffen de geluidsoverlast met  
name de omroepen via een microfoon vinden de klagers het meest 

storend. Er kan een  een geluidsmeting worden gedaan door de gemeente. 
Het geluid mag niet meer dan 70 DB zijn tot een meter van de  gevel van 

de dichtstbijzijnde woning. Van Bergerhof zijn de meeste klachten binnen 
gekomen, zij zitten ook midden in  een woonwijk. In de vergunning moet 

worden vermeldt op welke tijden er muziek ten gehore zal worden  
gebracht.  

• De gemeente Alkmaar heeft als voorkeur voor de plaats van het nieuwe 

project, het terrein waar eerder buurthuis Argus was gevestigd 
(Sperwerstraat, wijk Daalmeer). 

• Eén van de doelen van de stichting is het stimuleren van kinderspelen. Het 
oprichten van een nieuw project valt hier zeker onder. 

• Het mailtje welke de projectleider van Jeugdstad aan alle projecten heeft 
verstuurd valt onder eigen titel. Jeugdstad is tegen de naam Speelstad 

van het nieuwe project, dit is besproken in een algemene vergadering van 
het project en is in haar notulen vastgelegd. 

• Er worden een aantal voorwaarden gesteld: 
• - Er is bezwaar tegen de naam Speelstad, graag vernemen wij onderwelke 

naam zij verder     willen gaan (na overleg met bestuur. 
• - Sponsoring mag niet ten koste gaan van andere projecten 

• - Er kan geen aanspraak gemaakt worden op enige financiele 
ondersteuning vanuit de SVA,  zolang de huidige projecten nog bestaan 

en/of de gemeente en/of derden geen extra gelden ter beschikking stellen. 

Dit betekent o.a. geen startgeld, leidinggeld, kosten gemaakt  voor 
houtcontainers, afvalcontainers, muziekinstallatie, verzekering enzovoort. 

• - Zij dienen zich te houden aan het Huishoudelijk Reglement, met 
uitzondering van die delen     waar op de financiele ondersteuning 

gerekend kan worden (niet volledig) zoals is gesteld in  Artikel 14 
(financien), Artikel 17 (leidinggeld per project), Artikel 23 (verzekering) 

en Artikel  24 ) aanvullende bepalingen) 
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• - Er dient rekening en verantwoording afgelegd te worden aan de stichting, 

met betrekking   tot de leiding, jaarverslag en de financiele 
verantwoording. 

• - De kosten voor het afvoeren van gebruikt hout zijn voor rekening van 
het nieuwe project. De communicatie naar alle partners is gekanaliseerd, 

dit geldt voor ale projecten: 
• - De materiaal coordinator maakt afspraken met Combitex. 

• - De materiaal beheerder maakt afspraken met stadswerk. 
• - De secretaris maakt afspraken met het Sportbureau. 

• - De voorzitter maakt afspraken met de gemeente aangaande de 
vergunningen en met het Sportbureau aangaande het gebruik van de 

gymzalen. 

• - De voorzitter, de penningmeester en de secretaris maken samen 
afspraken aangaande de subsidie van de gemeente. 

• Als onderdeel van de SVA kan het nieuwe project verwachten: 
• - De vergunningaanvraag wordt geregeld bij de gemeente Alkmaar, mits 

ontvankelijk  ingevuld conform het aanvraag formulier. 
• - Als onderdeel van de SVA zijn zij erkend als vrijwilligersorganisatie bij 

de gemeente Alkmaar bij de Raetsheren van Orde. Aanvullende 
verzekering dienen zij zelf te verzorgen. 

• - De komende 5 jaar kunnen zij de tenten gebruiken die voorheen voor 
Koedijk bestemd  waren. 

• - Een inspanningsverplichting om vanuit de SVA extra subsidie aan te 
vragen omdat er een extra project is bij gekomen. De subsidie van de 

gemeente is een waarderingssubsidie en is bestemd voor 6 projecten. De 
kosten gemaakt door wijkbeheer worden nog niet inrekening gebracht, er 

wordt rekening gehouden dat dit in de toekomst wel eens kan gaan 

gebeuren. 
• - Tevens een inspanningsverplichting om evtentueel dranghekken en 

andere diensten die door stadswerk geleverd worden te regelen. 
• - Zij worden uitgenodigd voor alle bestuursvergaderingen van de SVA. 

• - Alle overige ondersteuning die ook aan alle overige projecten wordt 
aangeboden. 

• Besloten wordt niet te stemmen over de naam Speelstad maar alleen of 
wij als bestuursleden een nieuw project willen opstarten. 

• De aanwezige projectleiders en de drie bestuursleden hebben stemrecht. 
Tevens wordt er besloten niet schriftelijk te stemmen maar bij 

handopsteking. 
• De projectleiders van Jeugdstad en Rekerhout hebben schriftelijk 

gestemd. Zij hebben geen bezwaar tegen een nieuw project. 
• Er wordt unaniem belsoten dat er een nieuw project kan worden gestart. 

• De vertegenwoordiger van Bergerhof geeft aan na de stemming, alleen 

geen bezwaar te hebben tegen het nieuwe project omdat er dan meer 
kinderen naar de JOL kunnen. Het nieuwe bestuur van Bergerhof heeft een 

zeer matige overdracht gekregen.  
• NB: Ondanks bedenkingen van JOL Jeugdstad bij de snelheid van de 

naamkeuze kunnen zij toch verder onder de naam JOL Speelstad. 
• De coördinator vertrouwens zaken is terwijl hij onderweg was naar de 

vergadering opgeroepen vanwege een crississituatie. Er is iets mis gegaan 
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tijdens de aanvraag van de VOG's. Eind maart zal de secretaris de 
aanvraag nogmaals doen. 

• Het Sportbureau zal uiterlijk volgende week laten weten of zij ons ook dit 
jaar weer willen sponsoren. Hoefplan bestaat dit jaar 50 jaar en zij willenb 

voor de kinderen in de wijk iets organiseren. 
• Het financieëlverslag van 2015 wordt goed gekeurd. Er is een positief 

saldo. In 2015 is er 315 euro ingeteerd op de reserve. In 2019 zal er door 
de jaarlijkse tekorten geen reserve meer zijn. De waarderingssubsidie van 

de gemeente is niet toereikend om de kosten te dekken. Er wordt 
gestreefd om 2000,00 euro vast te houden als reserve. Dit is een gezonde 

reserve, er kunnen zich altijd onverwacht onkosten voordoen. 

• - Het startgeld wordt verminderd met 25,00 euro per week (is nu 425,00 
per week).  

• -  De bijdrage voor de toiletten blijft gelijk.  
•  - Het leidinggeld blijft gelijk aan 2015.  

•  - Het materiaalgeld blijft gerelateerd aan het aantal kinderen.  
•  - Voor het vervoer van afval is minder begroot. In 2015 is er minder 

afvoer geweest dan    
•   begroot. 

•   - De bijdrage van de Dr. Hofsteestichting is wel opgenomen in de 
begroting. Het is nog niet  

•   zeker of zij ook dit jaar weer een bijdrage willen verstrekken van 1500,00 
euro. 

•  - Het entreegeld blijft 0,50 cent per kind per dag. Een verhoging bij een 
te sterk oplopend te  

•   kort aan financiën wordt achter de hand gehouden. 

• Er wordt al enkele jaren de afspraken door verschillende projecten om hun 
verantwoording betreffende leidinglijsten, aanwezigheidlijsten enz. 

volgens de gemaakte afspraken niet na gekomen. Het voorstel een project 
met 10,00 euro per week te korten als niet alle stukken correct en op tijd 

zijn ingeleverd wordt in de volgende vergadering voorgelegd als besluit. 
• De Dr. Hofsteestichting zal weer verzocht worden om een bijdrage van 

1500,00 euro, tevens zal gevraagd worden om een extra bijdrage t.b.v. 
het nieuwe project. 

• De voorzitter, penningmeester en de secretaris vragen de subsidie voor 
2017 bij de gemeente aan. Er zal een extra subsidie/meer subsidie worden 

gevraagd in verband met het nieuw te starten project. 
 

23  mei – bestuursvergadering 
• De vergunning is bij de gemeente aangevraagd. 

• De subsidie aanvraag voor 2017 moet deze zomer worden aangevraagd. 

De voorzitter en de penningmeester gaan hierover nog een gesprek met 
de gemeente voeren. 

• Er is voor alle bestuursleden die ingeschreven staan bij de Kamer van 
Koophandel een VOG aangevraagd. 

• Alkmaar Sport sponsort ons ook dit jaar weer. Wij mogen dezelfde 
materialen gebruiken als voorgaande jaren en mogen voor het vervoer de 

auto gebruiken van Alkmaar Sport. De sport en speldagen zijn bekend en 
aan iedereen doorgegeven. 
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• De voedeselbank heeft ons allerlei spelletjes gesponsord. Deze zijn 

verdeeld over alle projecten. De inschrijfformulieren zijn achtergelaten bij 
de voedselbank met een duidelijke uitleg en leeftijdsgrenzen erop. 

• De Dr. Hofsteestichting heeft 1500,00 gedoneerd. Helaas is er geen extra 
donatie t.b.v. het nieuwe project. 

• Bouwend Nederland heeft weer kadobonnen aangeboden voor alle 
projecten. 

• De website www.jolalkmaar is vernieuwd. Er staan geen contactgegevens 
van de projecten meer op, alleen maar een link naar de websites van de 

projecten. Zo kan ieder project zelf zijn gegevens up-to-date houden. 
• Er wordt een bijeenkomst georganiseerd voor alle vertrouwenspersonen. 

• Voor alle vertrouwenspersonen en plaatvervangend projectleiders zal ook 

een VOG worden aangevraagd. Besloten wordt iedere twee jaar voor alle 
bestuursleden, vervangend projectleiders en vertrouwenspersonen een 

nieuwe VOG aan te vragen. de projecten mogen zelf beslissen of zij een 
VOG voor alle vrijwilligers willen aanvragen. 

• Er is door JOL Speelstad een open brief aan iedereen gestuurd. Menigeen 
is onaangenaam verrast over deze manier van communiceren. Er is vanaf 

het begin duidelijkheid geweest over wat er wel en niet kan. De SVA heeft 
een inspanningsverplichting aangegaan om Speelstad op organisatorisch 

gebied te helpen. Zolang er geen extra subsidie wordt toegezegd, is er 
geen geld voor het project beschikbaar. De afspraken en toezeggingen 

zoals gedaan in de vorige vergadering blijven van kracht. 
• Er zijn elk jaar projecten die hun verantwoording te laat inleveren. 

Afgesproken wordt dat er een sanctie komt te staan op te late inlevering. 
Het kost een project  10,00 euro per week bij te laat inleveren. Er kan van 

afgeweken worden als er een goede reden voor is, mist dat de 

penningmeester of de secretaris daar van op de hoogte is. 
• De brandblussers zijn geregeld. De tijden van het ophalen van de tenten 

moeten nog op elkaar worden afgestemd. 
• Hoefplan vraagt de normale entreeprijs met een toeslag voor een T-shirt 

voor de kinderen. 
 

4  juli – bestuursvergadering 
• De originele VOG moet worden ingeleverd. Tot 12 augustus is een 

kopie/scan voldoende. 
• Alle vergunningaanvragen zijn naar de voorzitter gemaild. 

• Via de voedselbank zijn er 4 inschrijvingen gekomen. 
• Maik Boontjes van Alkmaar Sport legt uit wat zij zo allemaal doen.  

• Alle aanwezigen krijgen een bruikleenovereenkomst en een handleiding 
hoe de nieuwe bus te gebruiken. De heer Boontjes informeert of wij een 

gezamenlijke sport en speldag willen houden. Dit is in het verleden één 

keer gedaan. Het is een hele organisatie 1000 kinderen in de sporthal, 
sommige projecten moeten busvervoer regelen.  De MTB clinic was enkele 

jaren geleden erg leuk, op dit moment is er bij de kinderen geen animo 
voor. Misschien wel weer over een paar jaar.  

• Wij hebben geen stagiaires. 
• Het protocol "Hoe te handelen bij (een vermoeden) van suksueel 

misbruik"wordt unaniem aangenomen. 
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• Er is een bijeenkomst geweest van alle vertrouwenspersonen. Niet ieder 
project heeft een afgevaardigde gestuurd. De volgende zaken zijn 

besproken in het overleg: 
• - Aanname nieuwe leiding tijdens de JOL:  in/binnen vliegers eerst 

screenen. Er wordt opgemerkt dat het lastig is als men te weinig 
vrijwilligers heeft en dan eerst voor de nieuwe mensen een VOG aan te 

vragen. Niet genoeg leiding betekent geen JOL draaien. 
• - Aanbevolen wordt voor alle vrijwilligers een VOG aan te vragen. 

• - De nieuwe vrijwilliger vragen zich te legitimeren. Een kopie van het 
legitimatiebewijs vragen mag niet. 

• - Naam, adres van de nieuwe vrijwilliger naar de coördinator van de 

vertrouwenspersonen door te bellen tijdens de JOLweken. Hij heeft een 
lijst met vrijwilligers die om wat voor reden dan ook niet welkom zijn bij 

de JOL. 
• - Er wordt een groepsapp aangemaakt: de vertrouwens kunnen elkaar via 

deze app snel informeren. 
• - De coördinator wil een voorstel doen waarbij een gedragscode bij het 

Huishoudelijk Reglement toegevoegd wordt. 
• De voorzitter en de penningmeester hebben een gesprek met de gemeente 

gehad over de subsidie aanvraag van 2017. Wij krijgen nu een 
waarderingssubsidie van 20.000,00 euro. Als wij boven dit bedrag een 

aanvraag willen doen gelden er andere regels en verantwoording. Een 
goede motivatie is van belang bij een aanvraag. De gemeente zal ons 

informatie sturen over deze regels en verantwoording. Er is een 
aanvullende subsidie gevraagd voor 2016. Er is geen belofte gedaan vanuit 

de gemeente. Er is tevens geen bezwaar geuit vanuit de gemeente als er 

een reserve wordt gevormd. Men adviseerde om een beroep te doen op 
de participatiegroepen in de wijken. 

• De vergunningaanvraag is verstuurd, door onbekende oorzaak niet bij de 
gemeente aangekomen. Half juni is de aanvraag opnieuw verstuurd en 

deze is in behandeling bij de gemeente. De secretaris stuurt de vergunning 
digitaal naar alle projecten. De vergunning komt meestal twee weken voor 

aanvang van de JOL binnen. 
• In te leveren zaken voor en tijdens de JOL: 

• -  Voorlopige leidinglijsten. 
• - Nieuwe contracten vrijwilligers. 

• Gymzalen: 
• - Koedijk: de Rietschoot is niet in beheer bij Alkmaar Sport, zij moeten 

zelf een afspraak maken met de beheerder/stichting. 
• - Jeugdstad: als slechtweer lokatie is in verband met zomerijs IJshal de 

Meent geen optie. De sportzaal (Oosterhout) in de Vondelstraat is te ver 

lopen voor de kinderen. De heer Boontjes denkt dat er een mogelijkheid 
is om bij slecht weer onder de kap van de 400 meterbaan te schuilen. Men 

kan buitenom de baan bereiken. De voorzitter gaat na bij de heer John 
Kager of de 400 meter baan wel kan. 

• - Muziek: De muziekinstallatie zal op zijn laatst 12 augustus worden 
gebracht. In verband met de Gondelvaart is het mogelijk dat de heer van 

Wilgen de muziekinstallatie in het tussenliggende weekend ophaald. 
• - Overnachting en kampvuren: zelfde regeling als voorgaande jaren. 
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• Meatriaal beheer: 

• - De overzichtslijsten zijn compleet. 
• - De brandblussers zijn besteld onder dezelfde voorwaarden. 

• - Combitex gaat verhuizen naar St. Maartensvlotbrug, wanneer de 
verhuizing plaats vind is onbekend, het is niet duidelijk waar de tenten 

moeten worden terug gebracht, mogelijk moet dit naar de St. 
Maartensvlotbrug. 

• - Een vrijwilliger zal het halen en brengen van de tenten bij Combitex in 
goede banen leiden. Ophalen van de tenten in Noord Scharwoude. 

• - De afvalbakken zullen niet op vrijdag worden weggehaald. 
• - Als men het veld extra gemaaid wilt hebben, moet men zelf contact 

opnemen met het wijkbeheer van de groenvoorziening. 

• - Speelstad moet, als men geen twee containers voor de houtafvoer nodig 
heeft, zelf G.P. Groot bellen om dit te annulerten. 

• In te leveren zaken na de JOL: 
• - Definitieve leidinglijst (NAW + aanwezigheid). 

• - Financieel verslag met genummerde bonnen. 
• - Bijdrage jaarverslag. 

• - Verzekeringslijst. 
• - Kopie nieuwe vrijwilligerscontracten. 

• - Definitieve leidinglijst met aangegeven welke vrijwilligers een contract 
hebben en onder welke naam en welke vrijwilligers er bedankt hebben. 

• Oudieplas heeft hamers gesponsord gekregen, zij hebben hamers genoeg. 
Speelstad kan de hamers gebruiken. 

• Bij Boels moet  men verplicht voor vier weken een dixi/toilet huren. Zij 
draaien maar één week. WC-Leek wordt door enkele projecten 

aanbevolen. De stichting regelt al enkele jaren niet meer de toiletten voor 

alle projecten. 
• Zij vragen of Oudieplas als de inschrijving bij hen vol zit de kinderen door 

te sturen naar Speelstad. 
• Bergerhof: In het stadspark kunnen zij geen septictank gebruiken, er is 

geen watervoorziening en geen elektra. Zij twijfelen over de lokatie. De 
voorzitter zal bij een wijziging contact opnemen met mevrouw Waterman, 

de vergunning zal bij een wijziging moeten worden aangepast. 
• Hoefplan heeft bijna 150 inschrijvingen. Aan Jeugdstad is gevraagd geen 

kleuters meer door te sturen daar de inwoners van de wijk de Hoef zelf 
voorrang hebben en zij praktisch vol zitten. 

 
15  augustus tot 26 augustus JOL-weken 

 
12  september – bestuursvergadering 

• Naar aanleiding van de vraag van Alkmaar Sport is besloten geen 

gezamenlijke sport en speldag te houden. Dit is logistiek niet mogelijk. 
• Het bestuur heeft bij de gemeente voor volgend jaar een andere 

subsidieaanvraag gedaan dan dit jaar. Dit om te proberen meer geld te 
krijgen voor nieuwe projecten. Het is nog niet duidelijk of die subsidie ook 

toegekend wordt. 
• Voor de volgende vergadering moeten de volgende mensen herkozen 

worden: secretaris, plaatsvervangd secretaris, plaatvervangend 
penningmeester, plaatsvervangend materiaal coordinator, coordinator 
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vertrouwenszaken. Als er tegen kandidaten zijn, kunnen deze zich 
aanmelden bij het secretariaat, uiterlijk tot twee wewken voor de 

bestuursvergadering  
 

Korte evaluatie JOL 2016 per project      
• Oudorperhout:  65 kinderen. Ze hebben 1 dag vrijgegeven inverband 

met de warmte. Er is een boom omgewaaid op het terrein. Het afbreken 
zaterdag ging moeizaam. Er was wat onduidelijkheid over een container, 

die wel of niet besteld is. Er was tijdens de laatste vergadering voor de 
JOL niemand van het project aanwezig, terwijl daar juist de laatste zaken 

doorgesproken worden.  

• Oudieplas:  150 kinderen. Er is een stop op de inschrijving gezet, er 
waren ouders die dit niet begrepen of wilde begrijpen. Dit heeft wat gezeur 

opgeleverd. Zij hebben een vreemde man weggestuurd die chemische 
sneeuw aan de kinderen stond uit te delen. Er is een vrijwilliger 

weggestuurd die vuurwerk in het kampvuur heeft gegooid. Tijdens het 
afbreken was er gedoe met een chauffeur van Stadswerk die de 

afvalcontainer niet meegenomen heeft. Hij wilde niet wachten tot de 
container naar de auto gebracht werd. 

• Koedijk:  250 kinderen. Korte JOL door de Gondelvaart. Er zijn problemen 
geweest met bewoners die door de groep kinderen heen wilde rijden, 

terwijl de weg afgezet was. Er is daarbij over de voet van één van de 
leiding gereden. Er wordt aangegeven dat bij het Horizon College een 

opleiding is voor beveiligers. Misschien kan je daar wat mensen van 
"lenen"om te helpen als verkeersregelaar. 

• Jeugdstad:  385 kinderen. Wethouder Elly Konijn is langs gekomen. 

• Hoefplan:  170 kinderen. Leuke JOL. De speciale dag is op verzoek vab 
busbedrijf Bak verplaatst. 

• Bergerhof: 200/210 kinderen. Het was vernieuwend in het stadspark. Zij 
hebben een leuke JOL gehad. Zij zijn naar II Primo voor het uitje geweest 

en hebben de groep verdeeld. Er is een sponsorslinger opgehanden tijdens 
de slotavond. Volgend jaar wordt het terrein iets anders ingedeeld. 

 
• Bergerhof had via meneer Piet Schot hout aangeboden gekregen. Dit heeft 

heel wat problemen opgeleverd. Tip voor volgend jaar: ga niet met deze 
meneer in zee. 

• Koedijk had hout gekregen via Beelen, die het hout ook weer zou afvoeren. 
Dit heeft een paar dagen langer geduurd. De gemeente heeft hierover 

geklaagd en gedreigd dat het op kosten van het project afgevoerd zou 
gaan worden. Beetje vreemd, want het hout lag op particulier terrein. 

• Uitje volgend jaar misschien even met elkaar afstemmen op welke dag we 

het uitje gaan plannen en waar je naar toe gaat. Nu zouden er 3 projecten 
op dezelfde dag gaan, waarvan twee zelfs naar dezelfde lokatie. 

• Alle voorschotten zijn overgemaakt, sommige wat later omdat de 
rekeningnummers niet bevestigd waren. De rekening voor de huur van de 

geluidsapparatuur is ontvangen. 
• Alle in te leveren zaken moeten voor 1 oktober 2016 worden ingeleverd. 

Als er problemen zijn, dit even melden. 
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• De kinderlijsten zijn niet de namen van de kinderen, maar hoeveel 

kinderen er per dag aanwezig waren. Eventueel uitgesplitst in kjleuters (4-
5 jarige) en oudere kinderen. 

• De secretaris stuurt de lijst met vrijwilligerscontracten van vorig jaar naar 
alle projecten. 

• Voor de verzekering is alleen een lijst nodig van de locaties waar een 
project materiaal heeft opgeslagen en een geschat bedrag per locatrie. Er 

hoeven geen uitgebreide inventarisatielijsten te worden doorgegeven. Er 
worden nog wat richtlijnen op papier gezet. 

• Er wordt gevraagd of de brandweer nog bedankt moet worden of een 
cadeau moet krijgen namens de projecten. De meeste projecten hebben 

hen zelf bedankt, een bedankje namens allen is niet nodig. 

• De projectleider van Koedijk vertelt dat hij stopt na 10 jaar. De 
plaatsvervangend projectleider neemt het stokje over. 

• Ook dit jaar zal er weer een nieuwjaarsreceptie georganiseerd worden.  
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Financien 2016 

 

 

 

 
  

       
SVA 2016 verlies en winst       

       
inkomsten 2016 2015  uitgaven 2016 2015 

 € €   € € 

       
Subsidie Gem Alkmaar  20.000 20.000  Uitgaven projecten 21.525 25.913 
Overige inkomsten 
Projecten 17.446 20.685     
Kaartverkoop  6.871 6.557  Materiaalkosten 10.133 11.202 

Gift Dr. Hofsteestichting 1.500 1.500  Nota afval GP Groot 2.796 2.075 

Gift SMEA 0 3.250  WC's en electra 3.384 2.497 

Donatie 0 500  Geluidsinstallaties 1.100 1.040 

    Leidinggeld 6.811 7.197 

    Stichtingskosten 1.413 516 

    Nieuwjaarreceptie 950 870 

       

    

bestemmingsreserve 
SMEA 0 1.500 

negatief resultaat   2.295 318  positief resultaat     

       

Totale inkomsten 48.112 52.810  Totale uitgaven 48.112 52.810 
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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 Jeugdstad 

  



Jaarverslag 2016 31 / 61 

 
 

 

 

  



 
 

32 / 61 Stichting Vakantie Besteding 

Alkmaar  

 

 

 
 

 

  



Jaarverslag 2016 33 / 61 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

34 / 61 Stichting Vakantie Besteding 

Alkmaar  

 

 
 

 

 

 



Jaarverslag 2016 35 / 61 

 

 

 

 
  



 
 

36 / 61 Stichting Vakantie Besteding 

Alkmaar  

 

 
  



Jaarverslag 2016 37 / 61 

 
 

 
 

 



 
 

38 / 61 Stichting Vakantie Besteding 

Alkmaar  

 

JOL Hoefplan 
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JOL Rekerhout 
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JOL Speelstad 
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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.nl 

JOL Speelstad www.jolspeelstad.nl 

 


