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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 2017 

De Stichting Vakantiebesteding Alkmaar bestond op 31 december 2017 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 

 
JOL Koedijk: 

Thijs Visser 
Lianne van Staten 

Wouter Masteling 
 

JOL Oudieplas: 
Ari Fijan 

Olga Mahn 
 

JOL Oudorperhout: 
Jelle Griek 

Johan Wighert 
 

 

JOL Rekerhout: 
Ramon Woltheus 

Steven Neeven 
 

JOL Speelstad 
Michel Hurks 
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Activiteiten 2017 

In 2017 heeft de SVA de volgende vergaderingen en activiteiten gehouden. 

7 januari - nieuwjaarsreceptie 

 

23  januari – bestuursvergadering 
In te leveren zaken na de JOL: De beheerders van de betreffende zaken 

worden gevraagd om te kijken wat er nog ontbreekt en de desbetreffende 
projecten een reminder te sturen. 

Kinderlijst: hiermee wordt bedoeld het aantal aanwezige kinderen per dag, evt. 

gesplitst in kleuters en oudere kinderen. 
Leidinglijst: hiermee wordt bedoeld de aanwezige leiding per dag. 

• We hebben weer een gezellige nieuwjaarsborrel gehad. Met dank aan de 

organisatoren. 

• Een aantal bestuursleden moeten volgend het rooster van aftreden opnieuw 

benoemd worden. Iedereen heeft zich herkiesbaar gesteld.  

- Secretaris – Olga Mahn 

- Plv. secretaris – Sascha Groenland 
- Plv. penningmeester – Eddy Klap 

- Plv. materiaalcoördinator – Edwin Dussel 
- Coördinator vertrouwenszaken -  Ronald Gunst 

Alle bestuursleden worden met unanieme stemmen herkozen. 

• De verzekering coordinator legt uit dat de in te leveren verzekeringslijst 

veranderd is. Hij wil de volgende zaken weten voor de verzekering: Wat is 

de waarde van de opgeslagen spullen per locatie, waar liggen ze 

opgeslagen, en wat is de bouwaard van deze locatie. Er hoeft dus geen 

uitgebreide inventaris lijst te worden ingeleverd. De verzekering is tegen 

nieuwwaarde, maar hoe meer “spullen” hoe hoger de te betalen premie 

wordt. Zet daarom alleen “dure” en onmisbare zaken op de lijst. Materialen 

die bij iemand thuis zijn opgeslagen, vallen over het algemeen onder je 

eigen verzekering en hoef je dus niet op te geven. 

Let op: Materialen die in zeecontainers of voertuigen zijn opgeslagen, 
kunnen niet worden verzekerd. 

• We hebben nog geen info van het sportbureau ontvangen, voor zover we 

weten. In principe heeft ieder project interesse, we zien alleen niets in een 

gezamenlijke dag.De secretaris wordt gevraagd om contact op te nemen om 

uit te zoeken óf en wat er kan dit jaar. 

• Vorig jaar kwamen de projecten die bussen via Bak hadden geregeld met 

elkaar in de knel omdat er 3 projecten op dezelfde dag weg gingen en er 

door een calamiteit niet genoeg bussen beschikbaar waren. Daarom nu 

even vooraf een inventarisatie wie er wanneer weg gaat. Bergerhof: 

donderdag week 1, Speelstad: donderdag week 1 (bus al geregeld via Bak),  
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Jeugdstad: dinsdag week 2, Oudieplas: dinsdag week 2. 

• De aangevraagde, verhoogde, subsidie is toegekend door de gemeente. 

Speelstad gaat dus volledig meedelen in de subsidie. De penningmeester 

stelt voor om zoveel mogelijk posten te verdelen onder de projecten, zodat 

je zelf kunt beslissen hoe je het geld uitgeeft. Er wordt dus een x bedrag 

beschikbaar gesteld voor wc’s en voor afvalcontainers. Als je het goedkoper 

zelf kunt regelen is dat prima, als je het gezamenlijk via de stichting wil 

regelen, wordt dit bedrag ingehouden op het uit te keren bedrag. Hij gaat 

een begroting opstellen met het nieuwe subsidie bedrag en een voorstel 

over de verdeling maken. Deze wordt de volgende vergadering besproken. 

De projectleider van Koedijk merkt op dat JOL Koedijk de afvalcontainers 

heel goedkoop via Beelen heeft geregeld i.p.v. via G.P. Groot.  

• Jol Bergerhof merkt op dat zij juist meer samen willen werken met de 

andere projecten. Ze vraagt zich bijvoorbeeld af of er misschien projecten 

zijn die een vrachtwagen huren voor de opbouw en of we dat niet samen 

kunnen doen.  Ook vraagt zij zich af of er in de projecten niet al leuke 

(thema) spelen bestaan die we kunnen delen. Jol Hoefplan heeft heel lang 

via Martin een database met spelen gebruikt. Deze is te vinden op: 

www.martinmulder.nl/acdb  (is wel gericht op scouting, maar prima 

bruikbaar. Er staan ook al JOL activiteiten in. 

• De penningmeester vraagt zich af of alle projectleiders en 

vertrouwenspersonen al een VOG hebben ingeleverd? De secretaris beheert 

dit en wordt gevraagd om een update en om zo nodig een reminder te 

sturen aan iedereen die dit nog niet ingeleverd heeft.  

• JOL Jeugdstad: Er komt in de gevangenis in de Hout een hotel. Het is de 

bedoeling dat het met de kerst af is. Ze weten nog niet wat de impact zal 

zijn voor de JOL en de scouting, maar ze hebben goed contact met de 

projectontwikkelaar. 

 

 
13  maart – bestuursvergadering 

• De verzekering coordinator heeft alleen van Hoefplan een helder overzicht 

gehad voor de verzekeringen. Jeugdstad, Oudieplas en Rekerhout hebben 

een goede poging gedaan, andere opgaves heeft hij niet binnen gekregen. 

Er is nu helaas nog niets nieuws doorgegeven aan de 

verzekeringsmaatschappij. Tot 1 april kan men zijn verzekeringslijst nog 

doormailen.In de mail van maandag 3 oktober 2016 staat geschreven welke 

informatie de coordinator nodig heeft om de materialen te verzekeren. Er 

wordt geadviseerd wel een uitgebreide lijst bij voor je zelf bij te houden. 

Oudieplas merkt op dat zij alleen een container en een keukenwagen 

hebben. Deze en de materialen die daarin zijn opgeslagen kunnen niet 

verzekerd worden via de stichting.Ieder project kan zich zelf aanvullend 

verzekeren. 

• VOG: Er is een herinnering gestuurd naar de bestuursleden en vertrouwens 

personen die nog geen VOG hebben aangevraagd. 

• De aanvraag voor een jubileumsubsidie is afgewezen. De gemeente geeft 

geen jubileumsubsidies meer. Dit jaar bestaat de stichting 25 jaar. 
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• Vaststelling financieelverslag 2016: Op de reserve is ingeteerd (2295, - 

euro). Er is 3500,00 gesponsord door SMEA. Over de balans van 2016 zijn 

geen vragen. De begroting van 2016 wordt goed gekeurd en vastgesteld. 

De penningmeester geeft alle kasboeken (met bonnen) terug aan de 

projecten. 

• De stichting heeft een centrale bankrekening bij de RABO Bank. Projecten 

welke willen fietsen voor de sponsortocht van de RABO Bank moeten dit 

aanvragen bij het bestuur, daar dit een sponsoring van de Rabo is voor de 

stichtingsbankrekening. Afhankelijk of er andere projecten mee willen 

fietsen, wordt dit toegekend of aan een ander. Overige sponsoringen die via 

de bankrekening van de SVA gaan, moeten vooraf overlegd worden met de 

penningmeester en aangeven welke sponsoring het betreft, anders weet 

deze, niet meer naar welk project het sponsorgeld gestort moet worden. 

• Begroting 2017: In de begroting van 2017 is een donatie 1500,00 euro van 

de Dr. Hofsteestichting al meegenomen. De penningmeester heeft een 

voorstel/opzet gemaakt over de verdeling van de binnenkomsten. 

Het leidinggeld is vrij te besteden. Het startgeld is een vast bedrag per 

week. WC geld is hoger dan voorgaande jaren. Het afvoeren van hout is een 

schattingspost (1 container huren kost rond de 300 euro) 

De projecten moeten de vastgestelde bedragen besteden, worden er minder 

kosten gemaakt dan moet het resterende bedrag worden teruggestort. 

Geeft men meer uit dan zijn de kosten voor het project zelf.Het voorstel 

voor de verdeling van de gelden in 2017 wordt unaniem aangenomen. 

• Verdeling subsidie 2018: de gemeente gaat uit van 8 projecten. In verband 

met de subsidieaanvraag en de verdeling van de gelden is het van belang 

om voor 1 september aan de penningmeester te mailen of zij één of twee 

weken draaien in 2018. 

• De aanvraag voor het afvoeren van hout loopt via de materiaalcommissie. 

• De aanvraag voor de muziekinstallatie loopt via de voorzitter. 

• Ook dit jaar wil Alkmaar Sport ons weer ondersteunen met een sport- en 

speldag. Maik Boontjes heeft een andere functie gekregen, wij horen zo 

spoedig mogelijk wie ons nieuwe contactpersoon wordt. 

• Er worden voor zo ver mogelijk afspraken gemaakt over het uitje. 

• Naar aanleiding van de opmerking in de vorige vergadering dat Bergerhof 

meer samen wil werken heeft de materiaal beheerder een 

materiaalvergadering gepland op zaterdagavond 8 april. Er staan 

verschillende punten op het programma/agenda: veiligheid, sponsoren, 

toiletten gezamenlijk huren. Ideeën uitwisselen, taken materiaal beheer 

ieder project werkt op een andere manier. 

• Er zal een donatie van de dr. Hofsteestichting worden gevraagd. 

• Bijzonder verlof aanvraag: Er kan via de stichting bijzonder verlof worden 

aangevraagd als dit in je CAO geregeld is. 

• VOG aanvraag: zal opnieuw worden aangevraagd bij Dienst Justis voor 

degene die de eerste keer niet hebben gereageerd. NB: Krijgt men een mail 

van Dienst Justis dan dient men binnen een maand te reageren, anders 

verloopt de aanvraag.  

• Vergunningaanvraag: De vergunning moet digitaal of op papier tijdens de 

JOL-weken op het veld aanwezig zijn. Er staan voorwaarden in waar je je 
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aan dient te houden. Formeel moet men voertuigen welke een 

parkeerplaats innemen officieel melden (kenteken opgeven), dit is voor veel 

projecten niet haalbaar en wordt niet gedaan. De vergunning(en) worden 

kort voor de JOL weken afgegeven door de gemeente. 

• Er wordt opgemertkt dat men eerst een cursus verkeersregelaar moet 

volgen voordat men ingezet kan worden als verkeersregelaar. De cursus 

kan online aangevraagd/gevolgd worden. Na de online-cursus is de 

verkeersregelaar verzekerd. Voordat men deze cursus online kan volgen 

moet er eerst een evenementenvergunning zijn afgegeven. De vergunning 

voor de JOL komt zeer kort voor de JOL weken binnen, te kort om nog 

iemand een online-cursus te laten volgen. De secretaris zal bij de gemeente 

informatie vragen hoe dit op te lossen.  

• EHBOcursus:  De projectleider van JOL Koedijk stuurt informatie over een 

goede maar voordelige EHBOcursus naar de secretaris.  

 

 

15  mei – bestuursvergadering 

• EHBO cursus voor vrijwilligers: Alleen Koedijk heeft enkele vrijwilligers 

aangemeld voor deze cursus. Er heeft geen ander project gereageerd op de 

mail. 

• VOG: Voor alle bestuursleden en vertrouwens personen is een VOG 

aangevraagd. Er nog niet van alle personen een VOG ontvangen. 

• Combitex: Het is niet mogelijk voor Combitex om de gevraagde tenten naar 

alle projecten te brengen. We zullen ze zelf moeten ophalen. Verschillende 

projecten maken onderling al afspraken om het samen te doen. 

• Verkeersregelaars: JOL Koedijk merkt op dat zij via de website niet langer 

dan één dag een verkeersregelaar kan inzetten. Hij kan geen einddatum 

invullen. Vermoedelijk is zijn aanvraag een heel jaar geldig. De gemeente 

heeft de aanvraag voor de cursus verkeersregelaar gefaciliteerd voor de 2 

JOL-weken.  

• Voedselbank: Aankomende woensdag (5 juli) worden de gesponsorde 

spullen bij de voedselbank opgehaald.  

•  De bijeenkomst van de vertrouwens personen: Deze wordt bij de 

coordinator thuis gehouden. 

• De subsidie voor 2018 zal worden aangevraagd. Het is belangrijk dat ieder 

project aan de penningmeester doorgeeft hoe lang zij draaien voor deze 

aanvraag. Er wordt een snelle rondvraag gedaan en ieder project blijft 

dezelfde dagen als dit jaar draaien. 

• Bijeenkomst materiaal beheerders: Er is veel besproken, soms te 

gedetailleerd. Maar de bijeenkomst heeft zeker meerwaarde en zal een 

vervolg hebben. Ieder project doet/heeft zo zijn eigen ding qua sponsoren 

enz. het is nuttig om met elkaar over verschillende onderwerpen te sparren. 

Er is een WhatsApp groep aangemaakt voor de materiaalbeheerders.  

• Er is een data-base waar men vele spelletje kan opzoeken. 

• Afspraken Combitex: Zij zijn verhuisd, de materiaal beheerder heeft alle 

projecten een mailtje gestuurd met het adres waar de tenten enz. kunnen 

worden gehaald en weer terug gebracht. Jolanda is aanwezig op vrijdagen 

leidt alles in goede banen. 
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• Afspraken gemeente: Het gras wordt één week voor de JOL gemaaid. De 

vuilnisbakken worden elke dag geleegd. Zijn er problemen, dan NIET zelf de 

gemeente bellen, maar neem contact op met de materiaal beheerder. 

•  BBA: De EHBO-koffers moet men zelf aanvullen. De brandblussers kunnen 

volgens afspraak bij de BBA worden opgehaald. 

• Geluidinstallatie: Houdt i.v.m. de Gondelvaart rekening dat de 

geluidsinstallatie in dit weekend door Leo van Wilgen kan worden 

weggehaald en pas maandag 21-8 weer wordt terug gebracht. Het bedrag 

zal zoals afgesproken dit jaar per project verrekend worden. 

• Houtafvoer G.P. Groot: De penningmeeste zal, als men deze containers wil 

huren, het te betalen bedrag inhouden volgens afspraak. 

• De voorlopige leidinglijsten en een kopie van de nieuwe contracten moeten 

voor de JOL naar het secretariaat worden gestuurd. 

• Gymzalen: Harold zal vragen of er ook dit jaar weer gebruik kan worden 

gemaakt van de gymzalen. 

• Vergunning: De vergunning(en) worden kort voor de JOL weken afgegeven 

door de gemeente. Deze zal digitaal naar alle projecten worden gestuurd. 

• Inleveren bij de penningmeester:  

Definitieve leidinglijst (N.A.W. + aanwezigheid.) Deze lijst geeft een 

indicatie of er genoeg leiding is ten opzichte van de aanwezige kinderen. 

Financieel verslag met genummerde bonnen.  

Inleveren bij secretariaat:  

 Bijdrage jaarverslag (digitaal max. 6 pag. A4 incl. foto's).  

Kopie nieuwe vrijwilligers contracten.  

Definitieve leidinglijst waarop aangegeven wie een contract hebben 

ingeleverd en onder welke naam. Graag ook de meisjesnaam van de 

getrouwde dames welke hun mans naam gebruiken vermelden. 

Inleveren bij de coördinator verzekeringen:  

De verzekeringslijst: De containers zijn wel verzekerd bij Zicht. 

Alle zaken moeten voor 1 november 2017 zijn ingeleverd. 

• Er wordt geinformeert of men verzekerd is buiten de JOL-weken om als men 

b.v. aan het klussen is in de keukenwagen. Voor en na de JOL moet men in 

de eerste instantie de eigen WA verzekering aanspreken. Is men aan het 

werk voor de JOL dan kan men terug vallen op de verzekering van de 

stichting (vangnet). 

De boedel op open terrein is wel verzekerd voor brandschade. 

Aanvaart als men betrokken is bij een ongelijk nooit eigen aansprakelijk, 

neem meteen contact op met Eddy. 

• Wil iemand een aanpassing in een reglement, dan kan men zelf een voorstel 

indienen, welke in de vergadering voorgelegd kan worden. 

• Het hout wordt bij JOL Oudorperhout één dag eerder gebracht dan in de 

vergunning staat aangegeven. Zij krijgen het advies een mailtje naar de 

voorzitter te sturen zodat deze een aanvulling in de vergunning kan 

doorgeven naar de gemeente. 

• Hoefplan en Oudorperhout: vragen of zij de acte van oprichting van 

Oudieplas kunnen krijgen. De secretaris zal deze sturen. 
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3  juli – bestuursvergadering 

• Alkmaar Sport BV: Tom Leerink heeft het stokje overgenomen van Maik 

Boontjes. Hij geeft een uitleg over de mogelijkheid de Sport en Speldag op 

de buitenbaan van de Meent te houden. 

Alle projecten mogen afzonderlijk van elkaar hun sport en speldag houden.  
Het is geen probleem als meerdere projecten gezamenlijk op dezelfde dag 

hun sport en speldag willen houden. 
Alkmaar Sport zet alle materialen klaar en zij ruimen deze weer op. Tom wil 

royaal uitpakken met materialen: boarding, meerdere luchtkussens, panna 
enz.. 

Het project moet zelf zorgen voor de benodigde vrijwilligers. 

Mocht men de sport en speldag liever op het eigen veld houden dan kan er 
niet meer materiaal uitgeleend worden dan dat er in het busje van Alkmaar 

Sport past. Omdat de sport en speldagen van de projecten welke deze in de 
Meent willen houden nogal ver uit elkaar liggen wordt er geschoven met de 

datums 

• Verkeersregelaar: Het is vanaf dit jaar niet meer nodig om af te wachten op 

de evenementen vergunning voordat men de online cursus verkeersregelaar 

kan volgen. . Als je een evenement aanmeldt met je account dat gekoppeld 

is aan je email adres kan je jezelf met dat email adres niet aanmelden als 

verkeersregelaar. Je dient daarvoor een ander e-mail adres van jezelf op te 

geven.Het kan wel en week of 4 duren voordat de pasjes er zijn. In de 

vergunning moet wel aangegeven worden dat er verkeersregelaars zijn! 

Speciale hesjes kan je vragen aan de wijkagent. 

• De Dr. Hofsteestichting: heeft 2000 euro gesponsord. Er gaan geruchten 

dat zij willen gaan stoppen met sponsoring van al hun goede doelen. 

• Voedselbank: Olga haalt op woensdag 31 mei alle door hen gesponsorde 

spullen op. Iedereen kan deze op donderdagavond 1 juni bij haar thuis 

ophalen. Wil men de spullen overdag ophalen, dan graag een afspraak 

maken. 

• Bouwend Nederland: sponsort elk project ook dit jaar weer met 100 euro. 

Men kan op afspraak deze bon zelf ophalen. Alles wat op de laatste dag 

voor de bouwvakvakantie  nog staat, neemt Sascha mee en kan bij haar 

thuis worden opgehaald. 

• Er is een nieuwe lijst met vertrouwenspersonen. De secretaris zal voor de 

nieuwe vertrouwenspersonen een VOG aanvragen. Zonder een VOG kan 

men geen vertrouwenspersoon worden. 

• Als men zijn rekeningnummer heeft bevestigd bij Johan dan zal hij het 

startgeld uitbetalen. 

• Oudieplas: vraagt wanneer zijj hoort of de financieleverantwoording is goed 

gekeurd. Als het leidinggeld is uitbetaald betekend dit dat de 

verantwoording is goed gekeurd. 

• Rekerhout:  informeert of zij sponsoren of fondsen via de SVA kunnen 

aanschrijven voor het project. Als een project via de SVA een subsidie 

aanvraagt kunnen de projecten welke geen stichting of vereniging zijn niets 

meer aanvragen. Men kan bij sommige goede doelen maar één keer een 

subsidie aanvragen via de SVA. Er wordt besloten dat de projecten geen 
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extra subsidie of fondsen enz. via de stichting mogen aanschrijven. Nieuwe 

fondsen niet meer aanwerven na 2017.De oude afspraken hierover blijven 

onveranderd. 

• Enkele projecten zijn een stichting of vereniging onder de paraplu van de 

SVA, zij vragen via hun eigen vereniging of stichting subsidie aan. 

• Het overzichtschema is naar alle projecten gestuurd.  

• De brandblussers: kunnen onder dezelfde voorwaarden als afgelopen jaren 

worden geleend. 

• Combitex: De tenten moeten worden opgehaald bij de St. 

Maartensvlotbrug. De materiaalbeheerder zal aan Jeanet vragen of de 

tenten naar de projecten kunnen worden gebracht. Wil men meer lenen dan 

alleen de tent(en) dit eerst overleggen met de materiaalbeheerder. Staat 

het gevraagde materiaal niet op het overzichtschema dan valt dit onder 

extra. De kosten van de te huren extra materialen doorgeven aan de 

materiaalbeheerder. Jolanda zal namens de SVA de uitgifte van alle 

materialen bij Combitex in goede banen leiden. Alle eerder gemaakte 

afspraken betreffende de materialen blijven onveranderd. 

• Alle projecten hebben hun vergunningaanvraag bij Harold ingeleverd. Hij 

stuurt deze naar de gemeente. 

• Oudieplas: merkt op dat de website van de SVA geen beveiligde site is: 

http. Https is een beveiligde website. Sascha is de beheerder van deze site 

en zij zal zich samen met Ari over dit "probleem" buigen.  

• Er wordt opgemerkt dat het jammer is dat de bijeenkomst van de 

materiaalgroep is verzet van april naar 29 mei. 

• 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. 

 

 
18  september – bestuursvergadering 

• De projectleider van Oudieplas geeft het stokje over aan Ari Fijan. Zij blijft 

wel betrokken bij het project. 

• Harold, Johan, Olga en Sascha hebben namens de SVA de avondkaasmarkt 

op 15 augustus mogen openen. Dit op uitnodiging van wethouder Elly 

Konijn. Het was een leuke opening. 

• Korte evaluatie JOL 2017 per project      

Jeugdstad:  Minder kinderen dan gebruikelijk, maar wel een constante 
hoeveelheid, ongeveer 240. Zij hebben alleen de tweede woensdag niet 

gedraaid door de regen. Het afscheidsfeestje van de twaalf jarige is in de 
gevangenis gehouden. Veel jonge leiding dit jaar. 

Oudorperhout : Leuke JOL gehad. Er is een incident geweest met twee 
vrijwilligers. Deze zijn verwijderd en niet meer welkom (bij geen enkel 

project). De kinderen hebben daar gelukkig niets van gemerkt. Het thema 
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was beroepen, dus de brandweer en politie zijn langs geweest. Zij hebben 

anderhalve week gedraaid. 
Oudieplas:  Alles is goed gegaan. Het vooraf betalen was een succes. 

Rekerhout: Leuke JOL gehad. Veel positieve reacties van ouders. Jammer 
van een zeurende buurvrouw. De  sportdag in de Meent was leuk, zij 

hebben de kinderen laten brengen en laten ophalen door de ouders. Er 
hoefde geen vervoer geregeld te worden. 

Hoefplan:  Leuke JOL, veel leiding. Ouders hebben geholpen met afbreken 
in plaat van de kinderen. Dat was een succes. Uitje naar Schoorl, was leuk. 

Sportdag in de Meent was ook een succes. 
Bergerhof:  Veel kinderen, veel hout. De brandweer is weer geweest en 

heeft weer een glijbaan gemaakt. 

Speelstad: Iets minder kinderen dan vorig jaar. Zij zijn een dagje naar het 
scheepvaartmuseum geweest. 

• Er was bij Combitex wat onduidelijkheid over de bankjes van Rekerhout. De 

projectleider zegt dat ze van Rekerhout zijn, maar dat ze bij de Combitex 

zijn opgeslagen en dat de afspraak is dat Janet ze mag verhuren. 

Afgesproken wordt dat alles wat je wil lenen/huren van de Combitex van 

tevoren doorgegeven wordt via de materiaalmeesters. Dan kan het op de 

lijst en dan wordt het klaargezet.Jolanda stond bij de Combitex en wil graag 

een lijst waarop aangegeven wat er van wie is.  

• De BBA heeft de brandblussers dit jaar wederom gesponsord. 

• Stadswerk: het ophalen van het vuilnis ging dit jaar niet helemaal 

vlekkeloos. Ze vragen om suggesties hoe hun dienstverlening te 

verbeteren. Onze suggestie is betere communicatie, wij moeten duidelijker 

communiceren en vooraf meer overleggen hoe we het hebben willen. 

• Taakverdeling van de materiaalcommissie; Chris coördineert de zaken voor 

de Combitex, Edwin coördineert alles met de gemeente en Stadswerk. 

• De gemeente heeft gemopperd over een kapotgereden toegangsweg naar 

het terrein van JOL Koedijk. Deze weg is echter privégrond. De projectleider 

heeft al overleg gehad met de eigenaar en deze gaat de weg repareren, 

zodra hij tijd heeft. Ze gaan kijken of ze volgend jaar het terrein iets anders 

kunnen indelen, zodat de toiletten wat meer bij de weg staan en dus de 

weg niet zo kapot gereden wordt. 

Als er rijplaten neergelegd moeten worden bij een project, wordt er 

gevraagd om dat in de vergunning aan te melden. (Koedijk en Hoefplan) 

 

• De nieuwe, verhoogde tarieven van GP Groot zijn vooraf rondgestuurd. De 

afrekening van voor ieder project volgt binnenkort. 

• Het ontvangen leidinggeld hoeft niet verantwoord te worden in het 

financieel overzicht. 
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• Er is een bijeenkomst voor vertrouwenspersonen geweest om de diverse 

zaken, o.a. het protocol, nog eens door te spreken. Helaas waren niet alle 

projecten vertegenwoordigd en sommige projecten hebben helemaal niets 

van zich laten horen. De coordinatot vertrouwenspersonen wil graag dat de 

projectleiders hun vertrouwenspersonen daarop aanspreken. 

Niet alle projecten hebben hun voorlopige leidinglijst ingeleverd. De 
coordinator kan dan de personen die tijdens de JOL aanwezig zijn, niet 

screenen. Dit blijkt toch wel heel belangrijk te zijn. 
Hij  is deze JOL helaas wel een paar keer gebeld. Er is een incident bij 

Oudorperhout geweest, wat we graag willen evalueren. We spreken af dat 

we daar een aparte vergadering voor houden, op maandag 20 november. 
 

• In te leveren zaken:     

-Definitieve leidinglijst.  
- Kinderlijst – aantallen en hoeveel kleuters (4-5 jarigen) 

- Financieel verslag  
- Bijdrage voor het jaarverslag.  

- Verzekeringslijst  
- Alle nieuwe vrijwilligerscontracten en lijst vervallen en gewijzigde 

contracten.   
Alles in te leveren vóór 1 november 

 

• Oudorperhout: Is er een lijst met taken en verantwoordelijkheden van de 

projectleider? Antwoord: dit staat voor een groot deel in het HH-

regelement.  

De laatste versie van het HH-regelement, de statuten en de protocollen 

zullen naar iedereen worden gezonden. 
 

 
20 november – bestuursvergadering 

Besloten wordt de naam van de volwassen vrijwilliger niet naar buiten te 
brengen. Er heeft zich een incident voorgedaan bij Oudorperhout tussen een 

volwassen vrijwilliger en twee minderjarige meisjes (tienerhulpen). De 
vrijwilliger is meteen de toegang tot het terrein ontzegd. Zijn eigendommen 

kon hij ophalen als er geen kinderen op het veld aanwezig zouden zijn. De 
eigendommen zijn na de JOL-weken door een vrijwilliger bij hem thuis 

gebracht.Er is melding gemaakt bij de Jeugd Zedenpolitie. Er heeft een 
vrijblijvend (open) gesprek met de ouders plaats gevonden. Eén tienerhulp 

heeft besloten af te zien van aangifte. Het incident is gemeld bij de 

projectleider en niet bij de vertrouwenspersonen. Beide waren op het moment 
niet aanwezig. Verder is het protocol gevolgd.Het protocol is een richtlijn. 

Alle vrijwilligers zijn te allen tijde verplicht om melding te maken van een 
vermoeden van seksueel overschrijdend gedrag. 

 
De betreffende vrijwilliger is van 10-4-2015 tot 30-4-2017 projectleider van 

Oudorperhout geweest. 
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De nieuwe projectleider heeft nog nooit melding gekregen van ongewenst 

gedrag betreffende de vrijwilliger. In 2016 hebben drie bestuursleden een 
gesprek met de heer gehad naar aan leiding van een melding van 

overschrijdend gedrag. De uitleg van de heer was toen geloofwaardig.  
De vertrouwenspersonen komen één maal per jaar bij elkaar. Sommige 

projecten hebben geen vertrouwenspersoon gestuurd en ook niets van zich 
laten horen.  

Het is belangrijk voor de veiligheid van de kinderen en de vrijwilligers dat van 
elk project er minimaal één vertrouwenspersoon aanwezig is op de 

bijeenkomst. 
De coördinator vertrouwenspersonen heeft een "zwarte"lijst waarop personen 

welke om uiteenlopende redenen niet meer welkom zijn bij de JOL. Er staan 12 

namen op deze lijst. 
Voor de bestuursleden en de vertrouwenspersonen is in 2016 een VOG 

aangevraagd. In 2018 zal zoals eerder is afgesproken voor alle bestuursleden 
en vertrouwenspersonen een nieuwe VOG worden aangevraagd. 

Wederom is er een discussie tussen voor- en tegenstanders van de aanvraag 
VOG voor alle vrijwilligers. 

Meerdere projecten vragen voor hun vrijwilligers al een VOG aan. 
 

De coördinator vertrouwenszaken adviseert om tijdens de JOL geen nieuwe 
vrijwilligers aan te nemen. Als er mensen zich toch aanmelden tijdens de JOL-

weken als "vrijwilliger" en het project wil deze persoon als vrijwilliger 
aannemen, laat dan een vrijwilligersverklaring invullen en check de 

persoonlijke gegeven met zijn/haar identiteitskaart/paspoort. Koppel deze 
persoon dan altijd aan een buddy en vertel dat er een VOG (afhankelijk van 

het project) zal worden aangevraagd. Meldt deze "vrijwilliger" direct bij de 

coördinator vertrouwenszaken. Hij checkt dan of de naam op de lijst voorkomt. 
Een melding dat er een VOG wordt aangevraagd is voor mensen met minder 

goede bedoelingen drempel verhogend. 
Voor iemand die een kopje koffie komt drinken of alleen bij de op- of afbouw 

aanwezig is, is het bovenstaande niet van toepassing. 
 

Conclusies / afspraken 
- Voorlopige leidinglijsten inleveren voordat de JOL begint. 

- Vraag een nieuwe vrijwilliger zich te legitimeren.  
- Meldt altijd nieuwe vrijwilligers aan bij de coördinator vertrouwenspersonen 

als deze zich     
  aanmeldt tijdens de JOL- weken. 

- De datum van de bijeenkomst van de vertrouwens personen zal ook gemaild 
worden naar  

  de projectleiders. 

- De vertrouwenspersonen moeten het protocol bespreken in hun team. 
- De scheidende projectleider moet zorg dragen voor een goede overdracht. 

- Het aanvragen voor alle vrijwilligers van een VOG wordt niet verplicht 
gesteld.  

- Neem bij voorkeur geen onbekende personen aan als vrijwilliger. 
- Plaats geen foto's van kinderen op privé sites (Face Book enzovoort)  
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Bergerhof complimenteert de projectleider van Oudorperhout met zijn 
adequate aanpak. 

Jeugdstad: formeel is er toestemming nodig van de ouders om foto's op onze 
SVA site te plaatsen. Pas op met de gegevensregistratie van de kinderen en de 

leidinglijsten van de  vrjwilligers. De mogelijkheid is altijd aanwezig dat de mail 
per ongeluk in verkeerde handen komt. Je computer kan gehackt worden. 

Wil men het protocol of het huishoudelijk reglement aanpassen. Zet je voorstel 
op de mail. Het voorstel zal in de eerstkomende bestuurvergadering worden 

besproken.   
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Financien 2017 
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JOL Speelstad 
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JOL Rekerhout 

 
  



 
 

26/64  Stichting Vakantie Besteding Alkmaar 

 
  



Jaarverslag 2017 27/64

 
  



 
 

28/64  Stichting Vakantie Besteding Alkmaar 

 
  



Jaarverslag 2017 29/64

. 
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JOL Bergerhof 
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JOL Oudorperhout 
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JOL Hoefplan 
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JOL Koedijk 
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JOL Oudieplas 
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JOL Jeugdstad 
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JOL op internet 

 

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

Hier is alle informatie over de projecten terug te vinden. 
 

 
 

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 

 
 


