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Voorwoord van de voorzitter 

 
 

Helaas hebben we in 2020 een heel ander jaar gehad dan we ons voorgesteld hadden. 
Door Covid-19 hebben we helaas veel van onze activiteiten niet door kunnen laten 

gaan. 
 
 

Desondanks zijn er verschillende projecten geweest die toch hun best hebben gedaan 
om, ondanks alle beperkingen, toch nog iets te organiseren voor de kinderen. 

Sommige projecten hebben iets digitaal opgezet, andere hebben zich sterk gemaakt 
voor veilig buitenspelen. Het was heel anders dan wat we met zijn allen voorbereid 
hadden en wat we al jaren organiseren, maar de kinderen die deelnamen hebben er 

van genoten. 
 

 
Alle vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet, BEDANKT! 
 

 
We hopen dat er in 2021 toch weer meer mogelijk is. We zijn alweer begonnen aan de 

voorbereidingen voor de JOL 2021. We  zijn realistisch en zullen trachten op 
verschillende scenario's voorbereid te zijn. Maar we positief ingesteld en gaan er in 

eerste instantie van uit dat we in augustus weer een normale JOL kunnen geven aan 
alle kinderen. Dit zou super zijn voor de kinderen, hun ouders en uiteraard de vele 
vrijwilligers van alle JOL projecten die het weer allemaal mogelijk maken. 

 
 

 
Harold de Pater 
Voorzitter JOL/SVA 
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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: 

Justin Scharroo 
Havikweg 56 

Tel.:  06-11959993 
1826 JW Alkmaar 
 

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 2019 

De Stichting Vakantiebesteding Alkmaar bestond op 31 december 2020 uit de 
volgende bestuursleden: 
 

Voorzitter: 
Harold de Pater 

 
Secretaris: 
Justin Scharroo 

 
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 

Myrthe Zijp 
 
JOL Koedijk: 

Thijs Visser 
Lianne van Staten 

 
JOL Oudieplas: 

Ari Fijan 
Olga Mahn 
 

JOL Oudorperhout: 
Jelle Griek 

Jos Schaaper 
 
JOL Rekerhout: 

Martijn Beukers 
 

JOL Speelstad 
Menno Thirij 
Marjon Hurks 
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Activiteiten 2020 

 
 

 
In 2020 heeft de SVA de volgende vergaderingen en activiteiten gehouden: 

 
4 januari 2020 – Nieuwjaarsreceptie 
13 januari 2020 – Bestuursvergadering 

- Verslag van de vergadering van 16-09-19 werd goedgekeurd.  

- Voor de volgende functies moet opnieuw gestemd worden, voor de functie voor 

secretaris heeft nog iemand zich aangemeld, de overige mensen hebben zich 

herkiesbaar gesteld. 

 - Plaatsvervangend secretaris - Sascha 
- Plaatsvervangend penningmeester - Eddy 

 - Plaatsvervangend materiaalcoördinator - Edwin 
 - Coördinator vertrouwenszaken – Ronald 

- Iedereen is met unanieme stemmen herbenoemd 

 
- Sascha neemt de taken van het secretariaat waar, tot er een nieuwe 1e 

secretaris wordt gevonden. 

- Besproken is wat de taken van de secretaris zijn. Het aanvragen van de VOG 

voor de diverse projecten werd altijd door Olga gedaan, maar hoort natuurlijk 

eigenlijk bij het project zelf thuis. 

- Het schijnt dat de projecten die dat nog niet zelf doen, het onder de vlag van 

de SVA kunnen aanvragen. Ari heeft Olga geholpen om het e.e.a. te regelen. 

Sascha gaat dit uitzoeken en overnemen voor de SVA. 

- Harold gaat een taakomschrijving opstellen voor de secretaris en hiermee een 

vacature opstellen. 

- Subsidieaanvraag 2020. Er is bericht gekomen dat onze subsidie aanvraag bij 

de gemeente goedgekeurd is. Johan heeft dit officiële bericht nog niet 

ontvangen. Harold gaat dit uitzoeken en zorgen dat Johan het ook krijgt. 

- Financiële afronding projecten. Er missen zoals eerder gezegd nog wat 

gegevens van Oudorperhout en Oudieplas. Dit moet z.s.m. geregeld gaan 

worden 

- Benoeming kascommissie. Olga en Sascha hebben vorig jaar de kas 

gecontroleerd. Afgesproken wordt dat Sascha het nog een keer doet en ze 

wordt dit jaar bijgestaan door Martijn. Johan gaat een afspraak inplannen 

hiervoor. 

- Helaas niemand van de materiaalcommissie aanwezig op deze vergadering. 

- Er wordt geïnventariseerd wanneer de projecten hun sportdag zouden willen 

houden, als het sportbureau dit weer aan wil bieden uiteraard. Harold gaat het 

sportbureau benaderen voor meer info. 

- Bij Speelstad is het veld deze zomer misschien niet te gebruiken. Het is nog erg 

onduidelijk of dit ook voor de periode van de JOL geldt. 

- Bij Jeugdstad gaat het hotel in de oude gevangenis deze zomer open. Het 
parkeerterrein wordt uitgebreid, hetgeen invloed heeft op het veld waar de JOL 
normaal gebruik van maakt.  Er is overleg tussen Jeugdstad en de eigenaar van 

het hotel, maar nog niet met de exploitant. 
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9 maart 2020 – bestuursvergadering  
 

- Het verslag van 13 januari 2020 werd goedgekeurd.  

- Harold heeft een vacature voor het secretariaat geplaatst bij de VCRA. Er is ook 
al contact geweest, maar het is nog niet tot invulling van de vacature gekomen. 

- Het is onzeker of de locatie van JOL Speelstad dit jaar beschikbaar is. Hierover 
is overleg gaande met de gemeente.  

- Johan heeft het financieel verslag rondgestuurd aan iedereen. 

- Het eigen vermogen is iets afgenomen, dat komt vooral door de verplichte 
QuickScan. De gemeente heeft als subsidievoorwaarde dat er max 15% reserve 

gehouden mag worden. 
- De kascommissie, bestaande uit Martijn en Sascha hebben de stukken bekeken 

en niets opgemerkt. Hiermee wordt het financieel verslag goedgekeurd. De 

balans komt in het jaarverslag te staan. 
- Begroting 2020; Voor dit jaar wordt het startgeld vastgesteld op €500,- per 

week. Het wc-geld gaat iets omhoog naar €200,- per week. De bijdrage voor de 
muziek blijft hetzelfde. 

- De bijdrage voor het materiaal is gebaseerd op het aantal kinderen van 

afgelopen jaar. Het uit te keren leiding geld is gebaseerd op het aantal kinderen 
+ tienerhulpen + projectteam. 

- Er wordt geopperd om de EHBO-er ook als boventallig aan te merken. Dat mag 
ieder project zelf bepalen. Je krijgt bovenop het aantal leiding een toelage voor 
een projectteam, daar kan je ook een EHBO-ertoe rekenen. 

- De begroting wordt doorgenomen en is akkoord, alsmede de verdeling van de 
subsidie. 

- De aanvraag van een subsidie van de Dr. Hofstee stichting moet voor 1 april 
worden ingediend. Het jaarverslag, waarin staat wat onze activiteiten waren het 

afgelopen jaar waren, gaat als verantwoording naar de gemeente en de Dr. 
Hofstee stichting. Sascha gaat dit regelen. 

- Harold heeft contact gehad met Alkmaar Sport. Ze stellen hun speelmateriaal 

beschikbaar op het binnenterrein van de Meent. 
- Helaas is geen van beide materiaal coördinatoren aanwezig op de vergadering. 

- We gaan uitzoeken of het via het secretariaat mogelijk is om een extra 
gemachtigde toe te voegen. Bergerhof, Speelstad, Koedijk en Oudieplas vragen 
dit zelf al aan. 

- Vergunningaanvraag; Harold gaat alles mailen aan de projecten. Het moet 
uiterlijk 1 mei ingeleverd worden. De gemeente had commentaar op de 

plattegronden, maar het is niet duidelijk wat de eisen nu precies zijn. Als dat 
duidelijk is, brengt Harold iedereen op de hoogte. 

- Thijs zegt dat de buurt geklaagd heeft over het kampvuur. Hij vraagt de SVA 

om volgend jaar ook houtafvoer voor Koedijk te regelen. 
- Koedijk heeft weer een EHBO-cursus voor de eigen leiding geregeld via het 

Rode Kruis. 
 
3 mei 2020- bestuursvergadering (online) 

 
- Het verslag van 9 maart 2020 werd goedgekeurd.  

- In verband COVID 19 moest worden overlegd hoe de JOL 2020 ingevuld kon 
worden.  

- Johan heeft contact gehad met de gemeente. We krijgen GEEN vergunning dit 

jaar voor een gewone JOL. 
- Er was een e-mail verstuurd met de vraag of we met elkaar wel iets voor de 

kinderen willen gaan organiseren wat voldoet aan de richtlijnen. 
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- We gaan proberen om zoveel mogelijk onlineactiviteiten te bedenken voor de 
kinderen. Afgesproken wordt dat we elkaars ideeën delen, omdat het voor 
sommige projecten lastig is om te bedenken hoe dit moet. Sascha maakt een 

opzet hiervoor. 
- We spreken ook af dat er een persbericht uitgaat naar de krant, waarin staat 

dat de JOL dit jaar niet fysiek plaats kan vinden, maar dat we wel online 
activiteiten gaan ontwikkelen. 

- Eddy en Johan gaan dit regelen. 

- Johan gaat woensdag contact opnemen met de gemeente om ons besluit te 
delen. 

- We houden in de gaten hoe het gaat met scholen en sportverenigingen en of de 
regels aangepast worden. Misschien brengt dat iets meer ruimte in onze 
plannen. We bespreken dat in de volgende vergadering. 

- Dr. Hofsteestichting: Het jaarverslag en de subsidie aanvraag is ingediend zoals 
ieder jaar. Er kwam een reactie dat de aanvraag dit jaar op een andere manier 

moet. Olga is hierin gedoken en heeft een aangepaste aanvraag ingediend. 
- Voedselbank. Omdat we dit jaar geen gewone JOL draaien, gaat Olga alles 

afzeggen. 

- Alkmaar Sport. Harold neemt contact op met Tom Leering om af te zeggen. 
- Johan zegt dat de subsidie voor dit jaar al is overgemaakt. Hij gaat in overleg 

met de gemeente om te kijken hoe we hierin moeten handelen. Johan vraagt 
wel aan alle projecten om door te geven wat je vaste kosten zijn, zoals kosten 

voor opslag van materiaal. 
- Chris gaat doorgeven dat we geen brandblussers en tenten nodig hebben dit 

jaar. 

- Edwin zorgt dat Stadswerk072 ook op hoogte gebracht wordt 
- Alle andere agendapunten worden doorgeschoven naar een volgende 

vergadering. 
- De vraag of het niet mogelijk is om bijvoorbeeld in de kerstvakantie iets voor 

de kinderen te doen, bijvoorbeeld met Alkmaar Sport /luchtkussens. Op dit 

moment zien we dat niet zitten, maar we kunnen daar op een later moment op 
terug komen. 

 
29 juni 2020: bestuursvergadering (online) 
 

- Het verslag van 3 mei 2020 werd goedgekeurd.  
- Alle actiepunten uit het verslag van 29 juni 2020 waren uitgevoerd. 

- Johan en Harold hebben overleg gehad over de verleende subsidie. De intentie 
van de gemeente is dat de vaste kosten/lasten wel van de subsidie betaald 
mogen worden. Alle projecten moeten een verantwoording inleveren bij Johan 

waarin de werkelijk gemaakte kosten verantwoord worden. We gaan dit 
inleveren bij de gemeente en waarschijnlijk moet het teveel betaald, niet 

uitgegeven bedrag terugbetaald worden. Deze financiële verantwoording moet 
begin september ingeleverd worden. 

- Harold heeft contact gehad met gemeente, Dana Griek, over JOL. Wat mag er 

wel en niet. Digitale Jol mag wel. Online is prima. Meer mag ook, maar dat 
moet beoordeeld worden. Mogelijk is vergunning nodig. 

- Jol Rekerhout: elke dag 1 activiteit, max 30 man op het scoutingterrein. Peter 
heeft allerlei regels van andere verenigingen bekeken en daaraan conform een 
plan gemaakt. Zij gaan dit de eerste week doen. 

- Via Alkmaar Sport zijn er lijsten opgesteld van wat er wel en niet mogelijk 
is. Zij kunnen ook toestemming geven, Johan gaat het uitzoeken en doorsturen. 

- Jeugdstad: geen fysieke bijeenkomst. 
- Sascha: Hoefplan gaat de tweede week wat grote activiteiten organiseren, zoals 

een speurtocht en een vossenjacht. 
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- JOL Rekerhout is een stichting geworden.  

- Justin Scharroo heeft zich aangemeld als secretaris voor de stichting. Niemand 
had bezwaar.  

- Aanvraag subsidie 2021: Dit moet tegenwoordig via e-herkenning via de 

stichting. Hiervoor moeten alle ingeschreven bestuurders bij de KvK hun 
gegevens aanleveren. Bijna iedereen heeft zijn gegevens aan Harold 

doorgegeven. Als dat compleet is, en de e-herkeninning geregeld is, kan de 
subsidie voor 2021 worden aangevraagd 

- In te leveren zaken bij volgende vergadering: - Financieel verslag met 

genummerde bonnen (begin september), bijdrage voor het jaarverslag en 
leidinglijsten. 

- Aanvragen VOG. Er moet opnieuw ingeschreven worden om gratis VOG aan te 
mogen vragen. Om aan alle eisen te voldoen, moet een aannamebeleid 
gepubliceerd worden. Dit is opgesteld door Ronald, naar voorbeeld van de 

stichting die dit vraagt. Deze is rondgemaild naar alle bestuursleden. Het moet 
formeel goedgekeurd worden door het bestuur. Menno en Eddy hebben nog een 

paar tekstuele aanmerkingen. Olga past het aan en stuurt aan het door aan 
Harold.  

 

JOL van 3 augustus 2020 tot 14 augustus 2020. Dit is natuurlijk een vooraf 
vastgestelde datum. Door COVID-19 konden veel activiteiten niet  

plaatsvinden. 
 
14 september 2020 – bestuursvergadering (online) 

 
- Het verslag van 29 juni 2020 werd goedgekeurd.  

- Actiepunten vorige vergadering: Inleveren financiële verantwoording begin 
september. Nog geen projecten aan toegekomen behalve Speelstad. Oudieplas 

had een verantwoording ingeleverd, alleen gaat die aanpassen. 
- Definitieve leidinglijsten moeten ingeleverd worden bij het secretariaat. Dit 

heeft vergeleken met de financiële verantwoording geen haast, maar moet wel 

gebeuren.  
- Activiteiten welke de verschillende JOL projecten hebben georganiseerd, treft u 

in de jaarverslagen van de projecten.  
- Wilt graag dat ieder project een financieel verslag inlevert. Wacht de opgaven 

van de projecten af en gaat daarna in overleg met de gemeente. 

- Voorstel om de verantwoording van de vrijwilligerscontracten bij de projecten 
zelf te laten. Leidinglijsten moeten ingeleverd blijven worden en daarbij gaat de 

SVA er van uit dat iedereen in het bezit van een, getekend en geldig 
vrijwilligerscontract.  Waarbij de projectleider duidelijk verklaard dat hij/zij in 
het bezit is van de contracten. 

- Er werd al gesproken over de JOL van 2021. Is het dan wel mogelijk om een 
‘normale’ JOL te draaien? Besproken om dit af te wachten en verder te 

besproken in volgende vergadering.  
- Wellicht tegen die tijd kunnen wij een goed plan indienen om met de benodigde 

maatregelen toch wat te kunnen organiseren. Kans dat het anders 

georganiseerd moet worden is aanwezig.  
- De subsidieaanvraag voor het nieuwe jaar is al ingediend. Dit heeft Harold 

gedaan via E-herkenning. 
- Harold gaat kijken of hij via E-herkenning vrijwilligers van verschillende 

projecten kan aanwijzen, zodat zij zelf de VOG aanvragen kunnen doen. 
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Financiële verantwoording 2020 

 

SVA 2020 balans       

 31-12-20 31-12-19   31-12-20 31-12-19 

activa € €  passiva € € 

       
overige vorderingen    algemene reserve 4.140 4.140 

project 0 40     
Rente  2 2  overige schulden   

 2 42  Bankkosten  18 16 

    Stichtingkosten 0 679 

    

Vooruitontvangen 
bijdragen 1.000 0 

liquide middelen    Kosten projecten 5.299 0 

Bank rekening courant 1.301 1.564  Subsidie Gem Alkmaar  24.076 0 

Bank spaarrekening 33.250 3.250  Crediteuren 20 20 

 34.551 4.814   30.413 715 

           

 34.553 4.856   34.553 4.856 

       

       
SVA 2020 verlies en winst       

       
inkomsten 2020 2019  uitgaven 2020 2019 

 € €   € € 

       
Subsidie Gem Alkmaar  5.924 27.000  Uitgaven projecten 440 13.409 
Overige inkomsten 
Projecten 492 11.881     
Kaartverkoop  0 5.872  Materiaalkosten 375 10.236 

Gift Dr. Hofsteestichting 0 1.000  Nota afval  0 6.679 

    WC's en electra en huur 1.611 6.130 

    Geluidsinstallaties 0 820 

    Leidinggeld incl voeding 190 6.499 

    Stichtingskosten 545 2.624 

    Trainingen vrijwilligers 635 23 

    Internet 579 0 

    Verzekeringskosten 677 0 

    Vergaderkosten 424 0 

    Bankkosten 940 0 

       
negatief resultaat     644  positief resultaat     

       

Totale inkomsten 6.416 46.397  Totale uitgaven 6.416 46.397 
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JOL Bergerhof 
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JOL Hoefplan 
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JOL Jeugdstad 

Online JOL 
 
Wat hadden we gedaan:  

Een filmpje gemaakt voor aankondiging van online jol. Hierin kondigde Bram en 
Myrthe de online jol aan.  

Huttenwedstrijd georganiseerd. Bram en Fenno hadden een filmpje gemaakt waar ze 
zelf een hut gingen bouwen met allemaal tafels, stoelen en luchtbedden.  
Tekenwedstrijd. Margo had een mooie kleurplaat gemaakt en die is online gekomen 

en konden kinderen in kleuren. 
Quiz via Instagram. In deze quiz hadden we foto’s van leiding van vroeger gepost en 

moesten mensen raden welke leiding dit was.  
 
Wat heeft het opgeleverd: 

De quiz via Instagram was een succes. 110 mensen hebben mee gedaan aan die Quiz.  
De tekening is door 124 mensen gezien op Instagram en 295 mensen op Facebook. 

Helaas hebben we nog geen tekeningen ontvangen 
Het filmpje over de huttenbouwen viel onwijs in de smaak bij mensen hij is op 
facebook 556 keer bekeken en op Insta 137. Helaas hebben we nog geen hutten 

gezien.  
De algemene online jol heeft er wel voor gezorgd dat mensen van buitenaf weer eens 

wat van ons gehoord hebben. 
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JOL Koedijk 
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JOL Oudieplas 
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JOL Rekerhout 
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JOL Speelstad 
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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 

 
 


