Notulen van de Algemene Ledenvergadering 8 October Vereeniging “Alkmaar Ontzet”, dinsdag 15
mei 2018, 20.00 uur, Grand Café Het Gulden Vlies, Koorstraat 30, Alkmaar.
Aanwezig: 46 leden tekenden de presentielijst.
1. Te 20.00 uur opent voorzitter Bas de Regt de vergadering en heet de aanwezigen van
harte welkom.
2. Mededelingen voorzitter:
1. De voorzitter verzoekt alle aanwezigen de presentielijst te tekenen.
2. De voorzitter staat stil bij het overlijden van vrijwilligers coördinator
verkeersregelaars Jaap Tromp en verzoekt de leden hem in stilte en stand te
herdenken.
3. Ten slotte kondigt de voorzitter aan dat de samenstelling van het bestuur tijdens de
ALV van 2019 drastisch gewijzigd zal zijn. Frans Tauber en Els de Boer zullen tijdens
deze ALV (2019) aftreden. Voor hun opvolging draagt het bestuur de
ledenvergadering voor Olaf Koch en Rob Boerlage (als hun beoogde opvolgers) nu
reeds te benoemen als algemene bestuursleden. Marit Mulder zal, na benoeming
door de ledenvergadering als bestuurslid, na deze ALV (2018) de functie van
secretaris overnemen van Harry de Bles, die zelf aanblijft als algemeen bestuurslid.
Bas de Regt zal tijdens de ALV in 2019 afscheid nemen als voorzitter én bestuurslid.
Het bestuur stelt de ledenvergadering voor Frits Westerkamp te benoemen als
algemeen bestuurslid om hem in de gelegenheid te stellen zich voor te bereiden op
zijn functie van beoogd voorzitter.
3. Notulen ALV 2017. Na enkele kleine wijzigingen worden de notulen van de Algemene
Ledenvergadering van 9 mei 2017 door de ledenvergadering goedgekeurd en vastgesteld.
4. Terugblik Herdenking en Viering 2017. De voorzitter blikt terug op de herdenking en
viering 2017. Hij begint met het ‘bijna slot’ van de viering, de lasershow. Deze viel
enigszins in het water door de regen, maar niet als evenement. Hij concludeert dat dit
alternatief voor het vuurwerk een succes was, mede mogelijk gemaakt door een
ruimhartige bijdrage van de Gemeente Alkmaar. Hij kondigt aan dat de lasershow in 2018
geprolongeerd zal worden. Vervolgens memoreert de voorzitter de Ontzetrede van
Christi Klinkert waarin zij het thema Wereldwijd verwerkte in haar betoog over de
terugkeer van het Altaarstuk van Maarten van Heemskerck naar Alkmaar. De
vrijwilligersprijs 2018 ging dit jaar opnieuw naar een organisatie, en wel het
Zeekadetkorps Alkmaar. Een groot succes was ook het ledenconcert van het Korps
Grenadiers en Jagers. Primeurs waren de samenwerking met de organisatie van de
Alkmaar Pas (waardoor pashouders aangeboden werd om hun saldo te besteden aan het
lidmaatschap van de 8 October Vereeniging) en met de stichting Esdégé-Reigersdaal,
waarvan cliënten meebouwen aan de Grote Middag Optocht. De metingen door de
Gemeente wezen opnieuw uit dat de herdenking en viering tienduizenden
belangstellenden op de been brengen. Vooral tijdens de Grote Middag Optocht.
5. Financieel Jaarverslag. De penningmeester begint met een toelichting op de staat van
lasten en baten en het benoemen van het begrote negatieve saldo. De opbrengsten
waren hoger dan begroot. De contributies werden volgens planning geïnd. Er vielen
enkele grotere sponsors weg, waar echter meer kleinere sponsors voor in de plaats
kwamen. Er werd meer subsidie ontvangen, zoals die voor de lasershow. De verkoop van
vereniging sokken was een succes, maar er werd nog geen winst geboekt omdat voor de
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sokken ook kosten gemaakt werden. Die winst wordt wel verwacht na voortgezette
verkopen in 2018. De kosten van de verschillende commissies vielen lager uit dan
begroot. De penningmeester complimenteert de commissies daarmee. Hij tekent daarbij
aan dat een aantal begrote evenementen uiteindelijk niet werden uitgevoerd, dat
scheelde. In trefwoorden schets de penningmeester de financiële situatie van de
Vereeniging: gezond en liquide. Er is een positief eigen vermogen.
Kascontrolecommissie. Namens de kascontrolecommissie voert mevrouw Y. van den
Brakel Visser vervolgens het woord. Zij doet dat op verrassende wijze en begint met de
stelling dat het bij de kascontrole om cijfers en getallen gaat. Aan de hand van historische
gebeurtenissen, jaartallen en de oprichting van de Vereeniging (in 1861) herleidt zij deze
tot het cijfer 7, dat in de volkswijsheid geassocieerd wordt met spiritualiteit en geluk, met
‘heelheid’ en een gevoel dat ‘’t klopt’. Dat geldt ook voor de jaarcijfers 2017, welk jaartal
weer eindigt met die 7. “De cirkel is rond”. De kascontrole is cf. artikel 13, lid 3 van de
statuten uitgevoerd door mevrouw Van den Brakel Visser en de heer A.J.C. Hoet. Zij
constateerden onder andere lagere energiekosten en dat alle commissies binnen hun
begrotingen gebleven zijn. De jaarstukken zijn gecontroleerd, er is inzage verkregen in de
boekhouding en alle inlichtingen waarom gevraagd werd, zijn verstrekt. Het advies van
de controlecommissie aan de ledenvergadering is derhalve de jaarrekening 2017 goed te
keuren en de penningmeester decharge te verlenen. Conform het advies van de
controlecommissie keurt de ledenvergadering bij acclamatie het financieel jaarverslag
2017 goed.
Vervolgens wordt het bestuur door de ledenvergadering bij acclamatie kwijting voor
afgelegde rekening en verantwoording verleend.
Tot leden van de controlecommissie 2018 worden (opnieuw) benoemd mevrouw Van
den Brakel Visser en de heer Hoet.
Penningmeester licht de begroting 2018 toe. Hij verwacht dat de kosten van de
evenementen in 2018 op hetzelfde niveau zullen blijven als in 2017, maar spreekt wel de
hoop uit dat er meer sponsorbijdragen zullen komen. Extra uitgaven zullen gedaan
worden om nieuwe evenementen te organiseren en de website te upgraden.
Samenstelling bestuur. De voorzitter neemt uitgebreid de tijd om de in zijn inleiding
reeds toegelichte voorgestelde mutaties in het bestuur aan de leden voor te leggen.
Allereerst neemt hij afscheid van Harry de Bles als secretaris en bedankt hem voor zijn
werkzaamheden onder aantekening dat De Bles, zoals gezegd, aanblijft als algemeen
bestuurslid. Vervolgens stelt hij de ledenvergadering voor Michelle van Nieuwenhoven
en Rob Kossen te benoemen voor respectievelijk een tweede en een zevende (sic!)
termijn. De ledenvergadering stemt bij acclamatie in met alle beide herverkiezingen.
Vervolgens stelt hij de ledenvergadering voor te benoemen tot bestuursleden: Marit
Mulder, Frits Westerkamp, Rob Boerlage en Olaf Koch. Na instemming bij acclamatie
door de ledenvergadering speldt de voorzitter de nieuwe bestuursleden hun bestuurs
speld op.
Grote Middag Optocht 2018. Rob Kossen onthult op de hem vertrouwde wijze hoe de
commissie Grote Middag Optocht voornemens is invulling te geven aan het thema
Wereldwijd, waarvoor bij de herdenking en viering van Alkmaar Ontzet op 8 oktober
2019 gekozen is.
Rondvraag. Geheel in strijd met de traditie zijn er geen vragen vanuit de
ledenvergadering.

13. Sluiting. Nadat de voorzitter de leden op de hoogte heeft gesteld van de lopende
Verkiezing van Vereniging van het Jaar en de leden verzocht heeft hun stem en die van
familie en vrienden aan de 8 October Vereeniging te gunnen, nodigt hij de leden uit met
hem staande het Stedelied te zingen. Daarmee sluit hij om 21.34 uur de ALV 2018 en
nodigt de leden uit samen met het bestuur een glas op de komende viering te drinken.

