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Stichting Vakantie Besteding Alkmaar

Voorwoord van de voorzitter

Gelukkig mochten we in 2021 toch weer leuke activiteiten organiseren voor de
kinderen in Alkmaar, nadat we in 2020 door alle corona beperkingen een JOL hebben
moeten overslaan.
De meeste projecten hebben, ondanks alle restricties en voorschriften, toch een
redelijk “normale” JOL kunnen draaien. We hebben afstand gehouden, veel
schoongemaakt en veel getest.
Er mochten geen volwassenen op het terrein komen, waardoor verschillende
activiteiten zoals de oudertimmeravond, de open dag en de feestavond helaas niet
door konden gaan. Ook hebben we minder kinderen ontvangen dan andere jaren.
Deels omdat we minder kinderen toegelaten hebben om afstand te kunnen houden,
maar ook omdat veel kinderen toch op het laatste moment nog zelf op vakantie
gingen. Eén project heeft besloten om toch alleen op afstand iets te organiseren.
Ondanks alle beperkingen hebben zowel de kinderen als de vrijwilligers een enorm
leuke Jol mogen meemaken. De kinderen hebben weer genoten van alle leuke
activiteiten die er voor ze georganiseerd werden en ook de hutten die gebouwd
werden, waren weer ouderwets prachtig. De vrijwilligers hebben genoten van alle
kinderen die het zo naar hun zin hadden.
In dit verslag kunt u de activiteiten lezen die wij in 2021 hebben opgezet, ik wens u
veel leesplezier.
Harold de Pater
Voorzitter JOL/SVA

Jaarverslag 2021
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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

4/46

Stichting Vakantie Besteding Alkmaar

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.

Jaarverslag 2021
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Bestuur SVA in 2021
De Stichting Vakantiebesteding Alkmaar bestond op 31 december 2021 uit de
volgende bestuursleden:
Voorzitter:
Harold de Pater
Secretaris:
Justin Scharroo
Penningmeester:
Johan Gunst
Materiaal commissie:
Chris Steenmeijer
Edwin Dussel
Coördinator vertrouwenspersonen:
Ronald Gunst

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
Jimmy Keeman
Britt de Waal
JOL Oudieplas:
Ari Fijan
Olga Mahn
JOL Oudorperhout:
Ben Sinnige
Dennis Schaper
JOL Rekerhout:
Martijn Beukers
Peter van Tienen
JOL Speelstad:
Michel Hurks
Menno Thirij
Marco Bas
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Stichting Vakantie Besteding Alkmaar

Activiteiten 2021

In 2021 heeft de SVA de volgende activiteiten en vergaderingen gehouden:

Vergadering maandag 11 januari 2021:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Het verslag van de vergadering van 14 september 2020 werd goedgekeurd.
Bijna alle leidinglijsten en jaarverslagen zijn gedeeld met de SVA.
Eddy Klap, Chris Steenmeijer en Harold de Pater hebben aangeven door de te
willen gaan met hun functie voor het bestuur. Niemand had bezwaar tegen een
digitale stemming.
De volgende stemmingen werden aangenomen: Eddy Klap blijft als 2
penningmeester toegevoegd aan het bestuur, Chris Steenmeijer blijft als
materiaal coördinator toegevoegd aan het bestuur. Harold de Pater blijft voor
de komende drie jaar voorzitter van de SVA.
Nieuws van de penningmeester: We hebben dit jaar een subsidie van 27.000
euro ontvangen. Dit is 3.000 euro minder dan vorig jaar.
De Dr. Hofstee stichting heeft een donatie van 1.000 euro gedaan. Die gaan we
volgend jaar gebruiken.
De vraag is even hoe de gemeente omgaat met ons geld en wat wij dus als
subsidie mogen behouden. Als de cijfers compleet zijn, dan zal het worden
aangeleverd bij de gemeente.
Johan wil de subsidiebeschikking ook graag met de gemeente bespreken.
Harold gaat bespreken of er een afspraak kan worden gemaakt met zijn
contactpersoon (Actiepunt 2)
Vanwege het vreemde jaar is er geen kascommissie in het leven geroepen. Als
stichting zijn wij dit ook niet verplicht. Bestuursleden waren het hier mee eens.
Voor 2021 werd er verwacht dat er meer mogelijk zou zijn. Maar dit was
afwachten.
De vergunning zal gewoon aangevraagd gaan worden.
Er is een vragenronde geweest met alle projecten. Zij hebben kunnen aangeven
wat hun ambities en ideeën waren voor de JOL 2021. Over het algemeen was
dit heel positief, maar ook veel onzekerheid en twijfel vanwege de
coronamaatregelen.
Idee was om mogelijk een opzet of routekaart te maken. Dit ging niet gebeuren
vanuit de stichting, maar besproken was om ideeën met elkaar te delen.
e

Vergadering maandag 15 maart 2021:
•
•
•
•
•

•

Het verslag van maandag 11 januari 2021 werd goedgekeurd.
Afgesproken dat belangrijke veranderingen in de notulen zullen worden
genoemd bij de uitnodigingsmail voor de volgende vergadering.
Harold gaat een afspraak maken met de gemeente.
Uitgangspunt is dat we uitgaan van het draaien van een normale JOL.
Het financieel verslag van 2020, de begroting van 2021 en de verdeling van de
subsidie werd vastgesteld en goedgekeurd. Er waren wat kleine aanpassingen
in het start- en materiaalgeld gemaakt. Dit omdat wij minder subsidie hadden
gekregen.
Dr. hofstee stichting is meegenomen voor dit jaar.

Jaarverslag 2021
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•
•
•
•
•

De nieuwe wetgeving m.b.t. stichtingen en verenigingen is ons bekend. Dit kort
besproken. Wij verwachten dat er geen drastische aanpassingen nodig zijn op
korte termijn.
Afspraken sportbureau, dagje uit en bijzonder verlof verschoven naar de
volgende vergadering. Nog erg onzeker m.b.t. de maatregelen.
Vergunningaanvraag: Streven is om de vergunning begin mei 2021 aan te
vragen. Harold gaat alles weer voorbereiden. We gaan uit van een normale JOL.
Vragenronde aan alle bestuursleden. Er zijn wat data afgesproken om
documenten aan te leveren voor de vergunning. Ook waren er wat vragen over
de vergunning en de coronamaatregelen.
Sascha is bezig met het jaarverslag 2020. Zij gaat de laatste dingen afmaken.
Dit zal hierna digitaal worden gedeeld met de Dr. hofsteestichting en de
gemeente Alkmaar.

Vergadering maandag 10 mei 2021:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
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Het verslag van de vergadering van 15 maart 2021 werd goedgekeurd.
Dr. Hofsteestichting; Olga heeft een aanvraag ingediend. De aanvraag is
afgewezen omdat het geld van vorig jaar nog niet gebruikt is.
Jaarverslag van 2020 is naar de gemeente, bestuursleden en de
Hofsteestichting verstuurd. Tevens is deze op de website geplaatst.
Het adres van het secretariaat is gewijzigd. Dit is verzonden naar de gemeente.
Voedselbank; Olga heeft contact gehad met voedselbank, ze gaan sparen voor
limonade etc om uit te delen. Ze gaan ook kijken welke kinderen in aanmerking
komen. Inschrijfformulieren worden naar hun toegebracht.
Sportbureau: Harold heeft contact gezocht maar nog geen reactie gehad.
Gemeente; Johan, Harold en Justin hebben volgende week een overleg met de
gemeente. Dit zal grotendeels gaan over de vergunning en coronamaatregelen.
Ecologische QuickScan 2022. Richard Witte, van bureau Endemica wil voor
2022 de QuickScan Flora en Fauna weer maken. Olga heeft geregeld dat hij het
weer voor dezelfde prijs gaat doen. Hij wil weten wat de nieuwe locatie van
Speelstad is, de nieuwe locatie. (bij OBS de Vlieger, Sneeuwgansstraat)
Ben Sinnige merkte op dat er wat problemen waren bij het project de
Oudorperhout. De projectleiding stopte en een aantal vrijwilligers wisten niet of
zij door wilde gaan. Ben Sinnige ging het misschien overnemen, maar had daar
wat hulp bij nodig. Door de SVA zijn wat hulpmiddelen verstuurd.
Financiële zaken: Verslag is ingeleverd over 2020. De subsidie voor 2021 is
toegewezen. Alle kosten die door de projecten voor 2020 gemaakt zijn en zijn
ingediend, worden toegewezen. Verzoek om alle rekeningnummers weer te
bevestigen, zodat de voorschotten kunnen worden uitbetaald zodra we zeker
weten dat de JOL doorgaat.
Materiaal: Bij de gemeente is alles geregeld. Deze week wordt de inventarisatie
lijst naar de projecten doorgestuurd i.v.m. het bestellen van het aantal
brandblussers, vuilnisbakken etc.
Geluid: Harold geeft aan dat hij het geluid niet meer wil regelen. Het lijkt hem
handiger dat er iemand van de projecten die dit nog gebruiken het gaat regelen
met Leo. Het gaat om Bergerhof, Oudieplas, Rekerhout. Martijn zegt wel
iemand te weten die dat kan doen en gaat de contactgegevens doorgeven aan
Harold.
Vergunningaanvraag; De aanvraag is ingediend. De afdeling vergunningen wil
van ons voor 30 mei weten of het evenement doorgaat. Dit i.v.m. de publicatie
en de bijbehorende legeskosten. Dat is wat lastig, want dit hangt af van de
gemeente en overheid.

Stichting Vakantie Besteding Alkmaar

•
•
•

Menno heeft een voorstel voor nieuw artikel in het Huishoudelijk Reglement van
de Stichting Vakantiebesteding Alkmaar. Harold maakt een toevoeging i.v.m.
digitale vergaderingen en mailt dat naar iedereen door.
Voorlopige leidinglijsten moeten ingeleverd worden bij het secretariaat en
daarna door naar Ronald (Coördinator vertrouwenspersonen)
Omdat de doorgang van de projecten nog niet zeker is, zal de bijeenkomst voor
de vertrouwenspersonen mogelijk later plaatsvinden.

Vergadering maandag 28 juni 2021:
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•
•

•

Het verslag van 10 mei 2021 werd goedgekeurd.
Actiepunten: Info naar JOL Oudorperhout verzonden, Materiaal aanvraaglijsten
verzonden naar de projecten, vertrouwenspersonen moeten worden
doorgegeven aan Ronald, Adres van het secretariaat is gewijzigd.
Overleg met de gemeente: Hierover is een mail verstuurd vanuit het
secretariaat. Dit is nog even kort samengevat in de vergadering.
Coronaplan + vergunningen: Deze zullen waarschijnlijk worden afgegeven.
Vanuit het coronaplan zijn er voor de kinderen eigenlijk geen beperkingen. De
versoepelingen zijn gunstig. Bij passieve activiteiten zijn de maatregelen nog
wel 1,5 m. Daardoor zal dat bijvoorbeeld na het programma voor de leiding nog
wel gelden. Tenzij de maatregelen weer versoepeld gaan worden.
Speelstad: Zitten met bezetting, velen kunnen geen vrij krijgen. Gaan morgen
beslissen wat zij gaan doen. Zitten nog met de maatregelen. Sommige hebben
er nog niet een heel goed gevoel bij. Wat als er bijvoorbeeld iemand ziek wordt
en iedereen moet in quarantaine. Dat is voor hun nog een groot struikelpunt.
Hoefplan: Extra maatregelen genomen om wat verder uit elkaar te gaan
zitten. Zij gaan ook geen activiteiten met ouders op het terrein organiseren en
maken eenrichtingsverkeer naar het terrein toe. Verder gaan zij gewoon
draaien.
Jeugdstad: De avondprogramma’s zijn geschrapt. Deze hebben zij verplaatst
naar de woensdagmiddag. Zij maken er dan een middagprogramma van.
Ouders blijven buiten het terrein. Zij gaan proberen een normale JOL te
draaien. Maximaal 25 vrijwilligers mogen blijven eten.
Koedijk: Willen heel graag draaien alleen er zijn twee problemen. Tenten
kunnen zij niet krijgen en er is ook nog niet voldoende hout. Maar zij willen wel
gaan draaien. Zij hebben in ieder geval voldoende vrijwilligers. Thijs gaat met
Chris in contact om tenten te regelen bij Combitex. Rekerhout kan misschien
helpen met hout
Rekerhout: Gaan 90 procent JOL draaien. Zij hebben een paar maatregelen
genomen. Geen ouders op het veld bijvoorbeeld. Zij hebben wat minder
vrijwilligers, maar we hebben hier zij hun activiteiten op aangepast.
Bergerhof: Gaan gewoon draaien en beginnen morgen met inschrijven. Ze
hebben genoeg ruimte om te kunnen draaien. Zij passen het aan, aan de
maatregelen van het moment van draaien.
Oudorperhout: Er zijn voldoende vrijwilligers om te kunnen draaien. Ze zijn
bezig geweest met een reorganisatie. Zij gaan er nu alles aan doen om een JOL
te kunnen draaien. Slapen op het terrein in nog wel een kleine uitdaging,
verder is er voldoende ruimte om afstand te houden.
Oudieplas: (Later gevoegd vanuit mailcontact met de Oudieplas) “Wij gaan één
week draaien, de laatste week. Programma met de kinderen is dan van
maandag t/m vrijdag. Qua maatregelen houden we het eerder door jullie
doorgestuurde document aan. Dus dingen als op afstand lunchen en zo. De
veldindeling is ook wat anders dan voorgaande jaren. We hebben twee grote
partytenten voor de vrijwilligers in plaats van één, om ruim te kunnen zitten.

Jaarverslag 2021
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•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

De ingang voor de kinderen is ook verplaatst naar de noordkant, zodat de
ouders daar op het grasveld kunnen wachten in plaats van elkaar te verdringen
op de stoep. Verder geen avondprogramma en geen uitje van het veld af.”
Ecologisch rapport: Olga heeft contact gehad. Volgend jaar gaat er weer een
ecologisch rapport worden gemaakt. Dit is noodzakelijk en zijn wij dus verplicht
Persbericht JOL: Er is momenteel een stukje geplaatst online bij Rodi Alkmaar.
Er was nog geen plek in de krant. Justin gaat dit nogmaals proberen. De
projecten zullen ook worden vermeld in de online evenementenagenda van
Alkmaar prachtstad. Justin gaat ook nog even contact opnemen met het
Alkmaars Dagblad.
Voedselbank: Olga gaat inschrijfformulieren brengen naar de voedselbank. Zij
krijgt door welke kinderen hiervoor in aanmerking komen en zal dit onder de
projecten verdelen. Het gaat meestal om 2 of 3 kinderen maximaal per project
die dan gewoon mee kunnen doen maar geen entree hoeven te betalen.
Wijzigingen huishoudelijk regelement: Onlangs is er door Harold een voorstel
wijziging van het huishoudelijk reglement verstuurd. Er waren geen op- of
aanmerkingen op dit voorstel. Tevens waren er geen op- of aanmerking op de
wijziging van het huishoudelijk reglement. Het voorstel is aangenomen.
Johan heeft aan Harold en Justin gedeeld per e-mail dat de voorschotten deze
week overgemaakt gaan worden naar de projecten die hun rekeningnummer
hebben doorgegeven.
Aanvraag subsidie 2022: Gaat Harold met Johan verder afstemmen.
Sportbureau: Een paar projecten kunnen nog doorgeven voor het sportbureau.
In te leveren zaken na de JOL: Financiële verslagen, bijdrage jaarverslag,
definitieve leidinglijsten. Contracten worden bewaard door de projecten zelf.
Sascha: Heeft contact gehad met bouwend Nederland.
Edwin Dussel: Er komt nog een mail over het ophalen van afval. Brengen van
hekken en containers gaat gebeuren op 4,5 augustus 2021. Edwin zal een email sturen met een overzicht voor de verschillende projecten.

Vergadering maandag 20 september 2021:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
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Het verslag van de vergadering van 28 juni 2021 werd goedgekeurd.
Actiepunten: Aanleveren financiële verslagen, bijdrage voor het jaarverslag,
leidinglijsten voor 1 november 2021.
Subsidieaanvraag voor 2022 is gedaan.
Er zijn verschillende zaken omtrent de materialen besproken. Ook moeten we
gaan denken aan de toekomst. Kunnen wij nog lang gebruik blijven maken van
de tenten van Combitex. Hier zullen ook gesprekken over gevoerd gaan
worden.
Het geluid moest last-minute nog geregeld worden. Hier moeten we volgend
jaar anders mee omgaan.
Er is een bijeenkomst van de vertrouwenspersonen geweest. Verder geen
bijzonderheden.
Van GP groot is er nog geen nota binnen, dus afschriften zullen eerdaags nog
komen. Deze verstuurd Johan nog door.
Justin en Sascha zullen dit jaar de kascommissie vormen.
Korte evaluatie per project:
Jeugdstad: Gemiddeld 225 kinderen, geen avondprogramma’s. Het hotel naast
ons draait nu ook en die hebben wat geklaagd vanwege de overlast. Wij zijn
daardoor met de leiding in de avond verhuist naar een scoutingterrein, alleen
hierdoor konden we niet echt op ons terrein (behalve voor bewaking). Harold
heeft hier niets over gehoord van de gemeente.
Voor de kinderen hadden ze laser-guns gekocht. Dit was erg goed bevallen.
Stichting Vakantie Besteding Alkmaar

•

•
•

•

•
•

•
•
•

•

•

Bergerhof: Hadden tussen de 110 en 220 kinderen. Een leuke JOL kunnen
draaien. Geen open avond of avondprogramma. Hadden een open tikkie op
facebook gezet. Ouders waren erg enthousiast en hebben massaal gedoneerd.
Paspoorten werden afgehaald in tijdssloten, waardoor de kinderen met hun
ouders niet tegelijk kwamen.
Oudieplas: Eén week gedraaid. Was best soepel verlopen. Loterij door laten
gaan met een videostream. Dat doen we niet meer. Administratief liep dit niet
helemaal soepel.
Koedijk: Leuke JOL gehad. Hadden ongeveer 150 kinderen. Hebben wel een
avondprogramma gedraaid. Wel een e-mail gehad over hun vreugdevuur van
de gemeente. Dit werd altijd gedoogd, alleen dit jaar mocht het niet meer. Dit
vonden zij erg jammer. De e-mail van de gemeente had ook anders gekund, dit
kwam erg negatief over. De JOL had het gevoel dat er één buurtbewoonster
veel klaagt.
Oudorperhout: Hebben vier dagen gedraaid vanwege het te kort aan
vrijwilligers. Het bestuur van het project is in april/ mei overgenomen door Ben
en Dennis. Ze hebben met veel succes gedraaid. Gemiddeld 55 kinderen. Het
outdoor park was erg leuk. De kinderen vonden dit fantastisch. Gedraaid met
een jong team en veel nieuwe kinderen. Zij misten dus wel wat ervaring
vanwege de jonge leiding.
Er hadden wat hutten op wat hoog gras/ planten gestaan. Een man in een hesje
kwam foto’s hiervan maken, want het zouden bijzondere planten zijn.
Waarschijnlijk was de man van stadwerk of de gemeente.
Rekerhout: Gemiddeld 60 kinderen, maar hadden ook weinig leiding. Wel goed
verlopen. Burgemeester is op bezoek geweest. Erg te spreken over wat wij
allemaal doen. Geen klachten gehad over het project. Ouders geweerd van het
veld. Outdoor park was erg leuk. Volgend jaar willen ze met voorinschrijving
gaan werken. Tevens wilde zij Edwin bedanken voor zijn werk en oplossen van
de materiaalproblemen.
Hoefplan: Hadden ongeveer 100 kinderen. Terrein is best klein, dus wij vonden
dit aantal wel fijn. Hierdoor kon de leiding ook afstand houden. Hadden een
grote groep leiding, waarvan veel nog wel jong zijn.
Zij hebben wel een verloting gedaan, dit verliep erg goed. De leiding had hier
erg veel werk aan gehad. Hebben een erg leuk en superfanatiek team.
Speelstad (werd verstuurd per e-mail naar het secretariaat): Zoals bekend
hadden wij ervoor gekozen om geen fysieke JOL te draaien. Wij hebben alle
kinderen die al ingeschreven hadden een klus pakket bezorgd met kleurplaten,
puzzels e.d. en hier prijsjes aangekoppeld. Het enthousiasme was dit jaar t.o.v.
vorig jaar erg groot. Ook was er veel begrip voor ons standpunt.
Alle projecten hebben vele maatregelen genomen om de coronamaatregelen te
kunnen handhaven. De ouders zijn geweerd van de velden en de 1,5 meter is
gerespecteerd, alleen was dit soms wel moeilijk. De projecten hebben gebruik
gemaakt van zelftesten. Dit is meestal niet verplicht, maar wel gestimuleerd.
Er werd door de leiding veel gebruik van gemaakt. Er zijn geen coronagevallen
geweest.
We zullen ook gebruik blijven maken van het digitaal vergaderen. Dit is
besproken met de bestuursleden.
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Financiële verantwoording 2021
SVA 2021 balans
activa
overige vorderingen
project
Rente

liquide middelen
Bank rekening courant
Bank spaarrekening

31-12-21 31-12-20
€
€

31-12-21 31-12-20
€
€

passiva
algemene reserve

3.910

4.140

17
1.000
1.500
0
250
0
20
2.787

18
0
0
1.000
5.299
24.076
20
30.413

6.698

34.553

0
2
2

0
2
2

696
6.000
6.696

1.301
33.250
34.551

6.698

34.553

2021
€

2020
€

uitgaven

2021
€

2020
€

27.000

5.924

Uitgaven projecten

8.719

440

4.858
5.030
1.000

492
0
0

Materiaalkosten
Nota afval
WC's en electra en huur
Geluidsinstallaties
Leidinggeld incl voeding
Stichtingskosten
Trainingen vrijwilligers

9.876
5.559
4.456
770
5.558
3.180
0

375
0
1.611
0
190
3.165
635

38.117

6.416

overige schulden
Bankkosten
Stichtingkosten
Flora fauna scan
Vooruitontvangen bijdragen
Kosten projecten
Subsidie Gem Alkmaar
Crediteuren

SVA 2021 verlies en winst
inkomsten

Subsidie Gem Alkmaar
Overige inkomsten
Projecten
Kaartverkoop
Gift Dr. Hofsteestichting

negatief resultaat

230

Totale inkomsten

38.117

12/46

positief resultaat
6.416

Totale uitgaven
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JOL Bergerhof
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JOL Hoefplan
Dit jaar was het thema “Jollywood”. Dit thema werd al eind 2019
door het leidingteam bedacht zodat de spelletjes in stijl
verzonnen konden worden. Daar in 2020 door de maatregelen
alleen in de buurt spelletjes zijn gedaan en het thema niet
gebruikt is, is besloten dit in 2021 te gaan gebruiken.
In 2021 stond de hygiëne hoog op de agenda vanwege Corona.
Zo gebruikten we geen gewone handdoeken, maar papieren
handdoeken. Ook werden de contactpunten zoals deurengrepen
van toiletten, kraantjes etc. regelmatig gereinigd met zeep en
water. Ook is een extra partytent van 4x8 aangeschaft zodat de
leiding met de lunch en avondeten beter afstand kon houden.
Het opbouwen begon uiteindelijk op vrijdag 6 augustus nadat, met grote dank aan
stadswerk 072, de gemeente Alkmaar en GP Groot, de rijplaten, hekjes en de
vuilcontainers neergezet waren.

Na vrijdag de tenten opgezet te hebben en de pallets gestapeld waren, werd in het
weekend het terrein aangekleed en de hut gebouwd voor de kleutergroep (4-5 jaar).
Op zondag konden ouders op vooraf afgesproken tijdsloten de naamkaartjes en de
eventueel bestelde T-shirts ophalen, betalen was dit jaar alleen online mogelijk.
Hoewel we met wat beperkingen redelijk normaal hebben kunnen draaien, was het dit
jaar duidelijk dat veel ouders op het laatst toch nog op vakantie zijn gegaan, want er
waren minder kinderen dan in 2019. 2020 was niet vergelijkbaar, omdat we toen niet
als JOL gedraaid hebben.
Traditioneel werd in een toneelstuk uitgelegd wat het thema van dit jaar was, daarna
werden de groepjes ingedeeld en per leeftijdsgroep het programma doorgenomen.
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En daarna werden, zoals het bij de Jol hoort, hutten gebouwd.

Het weer viel mee en dat gold voor bijna de hele JOL op een enkele dag na, maar je
dat hoort bij buitenspelen. De dag vloog voorbij en na de volgende dag stonden al wat
aardige villa’s van sterren in Jollywood. De oudste twee groepen (6-12) konden Jollars
verdienen met de spelletjes waarmee ze weer dingen kochten bij het loket die ze met
het eindspel konden gebruiken.
Het sportbureau bood dit jaar iets leuks aan in het Outdoorpark, maar dit was niet zo
leuk voor de allerkleinsten en bovendien logistiek niet zo handig voor JOL Hoefplan.
Daarom hebben we woensdag de 11e augustus springkussens gehuurd en iedere
groep heeft zich hier een dagdeel kunnen vermaken. Met name de stormbaan was
indrukwekkend groot en zelfs de kleuters vonden dit gaaf, uiteraard met hulp van de
kleuterleiding.
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In het andere dagdeel werden spelletjes gespeeld als puzzels oplossen of een
Brievenbussenspel.
Donderdag werden allerlei spelen gedaan in het park en in de buurt als 6 kamp en
levend cluedo. Vrijdag werd een Vossenjacht door de wijk georganiseerd

En als klap op de vuurpijl uiteraard vrijdagavond het avondspel voor de oudste groep,
de 10-12 jarigen. Omdat het toch wel een beetje eng is hoewel een aantal het
helemaaaal niet eng vinden natuurlijk.
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Er werd in de stijl van de grote detectives een hele show gemaakt. Aan het eind van
de avond was er chocolademelk met slagroom en worsten broodjes en zijn er liedjes
gezongen totdat de ouders ze konden komen afhalen.
En dat was dan ook weer het einde van de eerste week. De zaterdag en zondag werd
benut naast de nodige ontspanning om het
terrein weer op orde te brengen en de
komende week voor te bereiden.
Zaterdagavond hielden we nog een BBQ voor
de leiding die voor een deel gesponsord wordt
door Keurslag Peter Groot.
Maandag was het uitje. Een bus, een gesloten
ruimte zonder veel ventilatie was geen optie en
daarom is gekozen voor speeltuin De Batavier.
De allerkleinsten gingen met het treintje naar
de Batavier, de rest ging lopend, door de wijk
is dit niet ver weg en dus goed te doen.
Het weer was ook ons in de ochtend helaas
niet goed gezind, maar in de middag viel het
wel weer mee. De kinderen hebben daar
gelukkig weinig last van.
Dinsdag zat het weer helaas weer niet mee en
hebben we zowaar voor de allerkleinsten
gebruik gemaakt van gymzalen. De regen
draaiboeken liggen klaar en de leiding is erg
goed in improviseren.
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.
De grotere kinderen trekken zich bijna nergens wat van aan en hebben spelletjes in
het park gedaan en een beetje “gehut”, die met zeilen inmiddels wel regen-proof
waren gemaakt.

De tweede woensdag is traditioneel de fancy fair. Helaas konden de ouders hier niet
bij zijn, maar met een live-stream konden de ouders het wel volgen.
Het weer was ook beter en hadden we in de ochtend spelletjes en dingen als
schminken en brood bakken.
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Woensdagavond komt de eerste container van GP Groot, donderdag werd de rest
afgebroken door een deel van de leiding en de kinderen voor de veiligheid van het
terrein elders spelletjes speelden.
Vrijdag was het eindspel. Waarna na we vrijdagmiddag na met zijn allen patat te
hebben gegeten afscheid van de kinderen namen.

Helaas dit jaar geen foto van de leiding, die komt mogelijk weer in 2022.
Tot 2022!
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JOL Jeugdstad

Maandag 9-8-21

Vandaag stonden de kinderen weer voor het eerst in twee jaar voor de poort van JOL
jeugdstad. Vorig jaar konden we helaas niet draaien in verband met de coronacrisis.
Dit jaar hebben we daar nog steeds last van, waardoor het iets anders verloopt dan
voorgaande jaren. Zo is er geen kassa en mogen ouders niet het terrein op. Toen de
poorten opengingen, stonden de ouders van een afstandje druk te gebaren. Welke
plek is het beste? Kom, dichtbij het hek! Dan kunnen we nog bewonderen wat je hebt
gebouwd.
En bouwen deden ze. Binnen no-time rees onze stad op. Daarbij hielden ze het thema
(prehistorie) in hun achterhoofd, want iedereen wil natuurlijk de hoogste punten bij de
huttenbeoordeling. Dat het begon te stortregenen gaf niks, want we waren eindelijk
weer op de JOL!
Tussen de middag gingen alle 232 kinderen weer naar huis om een broodje te eten,
om ’s middags weer vol goede moed terug te komen. De eerste aankleding werd
meegenomen van huis om de hut te versieren. Na een tijdje hadden de kids zoveel
gebouwd, dat zelfs alle spijkers op waren! Dan kun je helaas alleen nog maar
regendansjes doen…
Ondanks de regen was dit zeker weten een geslaagde eerste dag!
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Dinsdag 10-8-21

Hoewel deze JOL niet helemaal hetzelfde is als andere jaren, was de tweede dinsdag
zoals altijd weer een dag om aan de hutten te werken. In de ochtend hadden we
gelukkig geen regen, wat goede gelegenheid gaf om nog hard door te timmeren. Zo
zagen wij ons dorp steeds completer worden, met steeds meer hutten met volledige
daken! Ook ontstond er een heuse eigen valuta: spijkers werden omgeruild voor
snoepjes, cola en alles wat er maar was meegenomen van huis.
In de middag werden de hutten traditiegetrouw met een kleurtje nóg mooier
gemaakt. Hoewel er weer meer verf op kleren en in haren kwam dan op de hutten,
was het ene resultaat nog mooier dan de andere. Ook werd deze middag de
burgemeester gekozen. Na een aantal prachtige speeches, maakte de jury de
beslissing: Linde is onze burgemeester en Anna haar vice! Het kan niet anders dan
dat dit stel een prachtig dorp gaat leiden.
Maar hoe zal dit dorp gaan heten? Normaliter zou dat bekend worden op
dinsdagavond, wanneer de oudertimmeravond plaatsvindt. Helaas gooit Corona dit
jaar roet in het eten, maar morgen zal de grote onthulling dan toch gebeuren. Wat de
naam uiteindelijk geworden is, kun je morgen lezen in dit blog!

Woensdag 11-08-21

Vandaag werd eindelijk bekend welke hut de mooiste, stevigste, netste en gezelligste
was. Het was 65/66! Daarna werd meteen de stadsnaam onthuld. Onze stad heeft de
toepasselijke naam ‘Jurassic Jol’ gekregen!
’s Ochtends begonnen we met een jarenlange favoriet. We speelden levend stratego,
jongens tegen de meiden. Na bijna twee jaar stilgezeten te hebben, waren de
kinderen niet te houden. Hun verstop-skills waren ook enorm verbeterd, aangezien
niemand de twee vlaggen heeft weten te vinden. Het werd dus gelijkspel, maar dat
deerde niet. Op het terrein kregen de kinderen als troost nog een heerlijk bekertje
limonade en deden we nog een paar dansjes. Om twaalf uur ging iedereen lekker naar
huis om een broodje te eten, op één iemand na. Anna, de loco-burgemeester at met
de leiding mee in de grote tent. Op het menu stonden kroketten en kaassoufflés, en
daar was na de lunch niets meer van over.
In de middag kwamen de kinderen terug voor een andere oude bekende: het
handelsspel! De bankrekeningen groeiden en de visjes en muntjes vlogen in het rond.
Maar daar doken ineens een paar hele rare vissen op… Een koelkast, spijker,
tostiapparaat en Jort domineerden de markt als waardevolle producten. Na afloop van
het spel mochten de winnaars meteen hun prijs ophalen, ze hadden maar liefst meer
dan 500 muntjes verzameld!
Deze eerste speldag is in ieder geval in de smaak gevallen.

Donderdag 12-08-21

Deze donderdag begon met een JOL klassieker, waar menig kind (en leiding) elk jaar
weer naar uit kijkt: Draak & de Wapenwinkel! Een ingewikkeld maar leuk spel, waarin
elke burcht op een slimme manier zo veel mogelijk muntjes moet verkrijgen en
daardoor weer wapens kan kopen. Burchten werden aangevallen, tactieken besproken
en de ene burcht was nog fanatieker dan de ander! Uiteindelijk hadden alle burchten
een mooie score, maar team groen onder de leiding van Quintey won overduidelijk.
Wat deze dag nog fijner maakte, was dat de zon weer veel aanwezig was! Zo
ontstonden de eerste rode neusjes en voelde het eindelijk een beetje als zomer.
Ook in de middag speelde we iets bekends, sport & spel stond namelijk op het
programma! Door het hele bos stond leiding waar kinderen spellen konden spelen. De
spellen varieerden van spekhappen, tot inhaalbal tot kat en de muizen.
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Naast een geslaagde dag vol met spellen, had deze dag nog een extra leukigheidje:
onze Emma was namelijk jarig! Zij mocht vandaag 15 kaarsjes uitblazen. Hiep hiep
hoera!

Vrijdag 13-08-21

O, nee… De leiding was vanochtend tot iedereens verbazing doodsbang wakker
geworden. Ze konden niet meer normaal over het veld lopen zonder het uit te gillen.
De gekste angsten kwamen voorbij: losse handen, zacht geluid, schoenen en jongens
waren ineens doodeng. Gelukkig werd na een tijdje duidelijk dat de leiding niet echt
bang was voor al deze dingen, maar dat het hier slechts ging om het fobieënspel! De
kinderen waren hier alleen zó goed in, dat het spel al snel over was. Alle fobieën
waren al snel gekoppeld aan de bijbehorende leiding, waardoor ze op magische wijze
waren genezen van hun fobie. Met de extra tijd konden we nog een aantal potjes
levend stratego spelen. Dat we dat woensdag al hadden gespeeld, maakte niets uit.
In de middag gingen alle kinderen spelletjes doen in het park. Ze moesten spelen
tegen een ander team. Bij de winst konden ze maar liefst drie muntjes verdienen! Als
een razende vlogen de kinderen door het park om de munten te bemachtigen. Met die
munten konden ze op het podium bij Jochem en Marieke mooie prijzen kopen. Na een
tijdje vlogen de gewonnen strandballen over het terrein. In combinatie met nog een
paar dansjes, zag het er superfeestelijk uit.
Aan het einde van de dag ging iedereen naar huis om weekend te vieren. Op de
twaalfjarigen na, die kwamen ’s avonds terug voor de twaalfjarigenavond. Maar wat
daar gebeurt is, vertellen we pas als jij ook twaalf bent…

Maandag 16-08-21

Deze maandag kwamen de kinderen weer terug van een weekend uitrusten, om vol
goede moed te beginnen aan de tweede week. We speelden het Jurassic-JOL-spel. De
kinderen werden ingedeeld in vier teams – blauw onder leiding van Jochem, groen
onder leiding van Mariska, rood onder leiding van Eddy en geel onder leiding van
Myrthe. In het bos moest iedereen spellen doen om muntjes te verzamelen voor het
team. Die brachten ze dan naar de teamcaptain, die weer kinderen op pad stuurde
naar de winkel. Bij de winkel konden er onderdelen gekocht werden, zoals schubben
en tanden, maar ook formules. De formules waren een soort recept: hoeveel
schubben en ogen heb je nodig voor een dino-hoofd? Met de gekochte onderdelen en
de bijbehorende formule, konden kinderen naar het lab om die onderdelen om te
toveren tot lichaamsdelen van de dino!
In het park werd van spel naar spel gevlogen, waardoor de munten al snel bij de
teamcaptains terecht kwamen. De winkel en het lab werden drukbezocht, waardoor er
al snel dino’s ontstonden! Vlak voor twaalf uur had team groen zelfs al zijn dino
helemaal compleet. Maar het spel was nog niet gespeeld…
In de middag gingen we namelijk verder met dit spel, maar de opdrachten waren nu
wat ingewikkelder. De kinderen moesten namelijk de dino wel supermooi versieren,
en de spellen moesten gespeeld worden om zoveel mogelijk munten te verzamelen
om een dino-ei te vullen. De uiteindelijke winnaar was team geel! Zij hadden de
meeste munten verzameld en de mooiste dino geknutseld volgens de jury.
Daarna werd er nog een epische bingo gespeeld, geleidt door Dieuwke en Bram,
waarbij veel leuke prijzen te winnen waren.
Dit belooft een geweldige week te worden!

Dinsdag 17-08-2021

Zoals elk jaar was de tweede dinsdag van de JOL gereserveerd voor de speciale dag.
In verband met corona hebben we ervoor gekozen om dit jaar de speciale dag op het
JOL-terrein te houden. Dat betekende niet dat de dag minder speciaal was! Op het
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terrein kregen de kinderen allemaal een eigen tasje met snoepjes en een
afstreepkaartje. Daarop stonden allemaal leuke activiteiten. Zo konden de kinderen
lasergamen, poffertjes bakken, popcorn halen, voetballen of spelen in de hut. Ook
konden ze bij een kampvuur zelf broodjes met suiker maken of Just Dance spelen op
de Wii. Het was zo’n heerlijke dag waar alles mocht en niets moest.
Tussen de middag bleven de kinderen eten, maar de lunchpakketjes waren bijna niet
nodig met al dat lekkere eten op het terrein. Snel werden er een paar broodjes
genuttigd en een kort potje bingo gespeeld.
Gelukkig stonden er partytenten op het terrein, want rond een uur of twaalf begon het
te plenzen… Het leek voor de kinderen niets uit te maken, ondanks de regen werd er
niet minder gesmikkeld, gespeeld en gedanst.
Om vier uur gingen de kindjes allemaal licht verzopen, maar met een grote glimlach
op het gezicht weer naar huis.

Woensdag 18-08-2021

Woensdagochtend was de vossenjacht. Op het terrein werden groepjes gemaakt en
nummers op de wangen van de kinderen geschminkt. Daarna gingen de kinderen en
de begeleiders op weg naar de binnenstad. Daar konden ze de vossen gaan zoeken.
In de stad liepen de raarste figuren rond: Fred en Wilma Flintstone, een archeoloog en
een heuse T-Rex! Maar dat waren nog lang niet alle vossen. Om te winnen moesten
de groepjes alle vossen zo snel mogelijk vinden, en daarbij natuurlijk ook de vragen
goed beantwoorden. De groepjes gingen zo snel als dat mogelijk was de stad door
(rennen was natuurlijk verboden), op zoek naar de vossen. Eerst moesten de groepjes
op volgorde van het lijstje zoeken, dus ze konden niet de eerste de beste vreemde
vogel afstrepen op het kaartje, maar ze moesten echt goed op zoek. Gelukkig maakte
na een half uurtje speuren de volgorde niet meer uit. Om half twaalf verzamelden we
weer bij de grote kerk, om onder het genot van een ijsje weer gezamenlijk naar het
JOLterrein te wandelen.
In de middag deden we het even anders dan normaal. JOL’s Got Talent vond dit jaar
plaats op de woensdagmiddag in plaats van donderdagavond! We begonnen met een
gezellig potje ren je rot, waar de jongens streden tegen de meiden. Daarna namen de
kinderen plaats voor het podium om te genieten van alle prachtige acts. Er werd
gezongen, gedanst en zelfs gerapt! Op het einde konden de kinderen nog genieten
van een gastoptreden van de wereldberoemde JOLstreet Boys. Helaas waren zij niet
de winnaars van de afsluitmiddag. De winnaars waren Jennifer en Neomi , die live de
sterren van de hemel zongen. Goed gedaan, meiden!

Donderdag 19-08-2021

En dan is die helaas toch aangebroken, de laatste dag van de JOL… Deze ochtend
gingen we de hutten afbreken. Als een geluk bij een ongeluk was er woensdagavond
een vernietigende storm over het terrein geraasd, waardoor bijna alle hutten waren
ingestort. Bijna allemaal, want de winnende hut stond nog kaarsrecht overeind! Die
was zo stevig, dat zelfs de Alkmaarse tornado’s daar niet tegen opgewassen waren.
Aangezien de hutten al in puin lagen, was het vrij makkelijk om de losse pallets naar
de containers te dragen. De hamers konden overigens niet in de tas blijven, want de
spijkers moesten nog wel worden krom geslagen. Veiligheid voorop!
Niet alleen de storm had het stof doen opwaaien in JOLjeugdstad. Overal hingen ook
posters met verschrikkelijk nieuws: de JOLstreet Boys waren uit elkaar gegaan!
Voorman Bram zou voortaan solo gaan en werken aan zijn eigen carrière. De grote
fans waren ontroostbaar. Maar wie weet, wellicht komt er ooit nog een comeback…
Na een aantal uur was het veld helemaal leeg. Er bleef geen spoor achter van ons
mooie dorp, alsof we er nooit zijn geweest. Als troost en als dank voor hun harde
werk, kregen de kinderen een afscheidscadeautje mee om 12 uur, inclusief een zakje
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snoep. Het afscheid viel sommige kinderen zwaar, maar toch waren we allemaal
ontzettend blij. Blij dat we dit toch hebben kunnen doen.
Allemaal ontzettend bedankt! En tot volgend jaar!
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JOL Koedijk
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JOL Oudieplas
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JOL Oudorperhout
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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
JOL Bergerhof
JOL Jeugdstad
JOL Koedijk
JOL Oudieplas
JOL Oudorperhout
JOL Hoefplan
JOL Rekerhout
JOL Speelstad
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www.jolalkmaar.nl
www.jolbergerhof.nl
www.joljeugdstad.nl
www.jolkoedijk.nl
www.joloudieplas.nl
www.joloudorperhout.nl
www.jolhoefplan.nl
www.jolrekerhout.nl
www.jolspeelstad.nl
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