Notulen van de Algemene Ledenvergadering 8 October Vereeniging “Alkmaar Ontzet”, dinsdag 9 mei
2017, 20.00 uur, Grand Café Het Gulden Vlies, Koorstraat 30, Alkmaar.
Aanwezig: 52 leden tekenden de presentielijst. Zie bijlage
1. Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter, de heer B. de Regt de vergadering. Hij heet de
aanwezigen van harte welkom.
2. Mededeling voorzitter:
De voorzitter deelt mede dat conform het besluit van de ledenvergadering 2016 in april
2017 de statuten van de vereniging (onder meer met betrekking tot contributies) zijn
aangepast.
3. Notulen vergadering 2016
Na enkele kleine wijzigingen worden de notulen van de Algemene Ledenvergadering van
18 mei 2016 door de ledenvergadering goedgekeurd en vastgesteld.
4. Terugblik viering 2016
De voorzitter blikt terug op de herdenking en viering 2016. Na stilgestaan te hebben bij
het thema ‘Met de Muziek mee’, de Ontzetrede van Paul Knevel, de Koninklijke
onderscheiding voor scheidend penningmeester Jaap Hoogland, de lampionoptocht met
deelname van een school uit de Schermer en het memoreren van de Victoriefeesten vat
de voorzitter de viering samen als een modelviering.
5. Toelichting financieel jaarverslag 2016
De penningmeester, de heer E. Buijsman, geeft een toelichting bij het financieel
jaarverslag 2016. De penningmeester is tevreden met de realisatie 2016 die binnen de
gestelde begroting bleef. De lagere inkomsten aan contributies, subsidies en
sponsorbijdragen werden gecompenseerd door minder uitgaven dan begroot. De
vermogenspositie van de vereniging is gezond. Er is meer dan voldoende vermogen. Op
advies van de controlecommissie worden de praalwagens met een tegenwaarde van € 1
op de balans opgevoerd. Deze stonden op € 0.
De heer Vrieling vraagt naar het onroerend goed in bezit van de Vereeniging. De
penningmeester antwoordt daarvoor nog geen waarde is gerealiseerd zodat een waarde
niet is opgevoerd en dat daar vooralsnog geen inkomsten uit genoten worden. De
voorzitter voegt daar aan toe dat er beweging in de discussie over de (verkoop van de)
panden in die straat zit, waaronder het bezit van de vereniging. Hij hoopt daar bij de
volgende ALV meer duidelijkheid over te geven.
6. Verslag van de controlecommissie.
Mevrouw Y. van den Brakel Visser voert namens de commissie het woord. Zij
complimenteert de scheidende en komende penningmeesters met een gedegen
overdracht. Alle activiteiten zijn binnen de goedgekeurde begroting uitgevoerd. Als
enige advies is gegeven de praalwagens op de balans te zetten. En de ‘dotatie’ te
benoemen als reservering. In alle stukken is inzage verkregen en de jaarstukken zijn
gecontroleerd. Het advies van de controlecommissie aan de ledenvergadering is derhalve
de jaarrekening 2016 goed te keuren en de penningmeester decharge te verlenen.

7. Goedkeuring financieel jaarverslag
Conform het advies van de controlecommissie keurt de ledenvergadering bij acclamatie
het financieel jaarverslag 2016 goed.
8. Decharge bestuur
Vervolgens wordt het bestuur door de ledenvergadering bij acclamatie kwijting voor de
afgelegde rekening en verantwoording verleend.
9. Verkiezing controlecommissie 2017
Tot leden van de controlecommissie 2017 worden benoemd mevrouw Y. Van den Brakel
Visser en de heer A. Hoet.
10. Begroting 2017
De penningmeester licht de begroting 2017 toe en maakt daarbij melding van een
‘eenmalige’ subsidie van € 12.000 van gemeentewege.
11. Samenstelling bestuur.
Er zijn vier bestuursleden herbenoembaar. Mevrouw E. de Boer voor een zesde termijn,
de heer F. Tauber en de heer R. Schoonhoven voor respectievelijk een derde en een
tweede termijn. Verder is de voorzitter B. de Regt herbenoembaar voor een vierde
termijn. Voorafgaand aan de raadpleging van de ledenvergadering over zijn
herbenoeming verlaat de voorzitter enige ogenblikken de zaal en draagt het
voorzitterschap voor die ogenblikken over aan de secretaris de heer H. de Bles. De
ledenvergadering stemt bij acclamatie in met alle vier herverkiezingen.
Vervolgens wordt afscheid genomen van twee bestuursleden, mevrouw B. Boerlage en
mevrouw T. de Raad. Nadat zij beiden zijn toegesproken door de voorzitter nemen zij het
applaus van de ledenvergadering in ontvangst. Vervolgens wordt mevrouw I. Bijlsma als
bestuurslid voorgesteld en na instemming van de ledenvergadering als bestuurslid
benoemt. De voorzitter spelt haar de bij de functie behorende versierselen op.
12. Grote Middagoptocht 2017 en bekendmaking thema
Na een korte pauze geeft de voorzitter het woord aan de heer R. Kossen, voorzitter Grote
Middagoptocht. Ten overstaan van de nieuwsgierige ledenvergadering beschrijft de heer
Kossen hoe de commissie Grote Middagoptocht invulling heeft gegeven aan het thema
Wereldwijd: De Zee, een stad (Parijs), Bergen, Bossen, Rivieren, de Prairie, een
Schateiland, een Maya ruïne, een Moeras en de Woestijn. Hij kondigt aan dat de eerste
spijker geslagen zal worden op 29 augustus 2017.
Aansluitend presenteert de heer R. Schoonhoven de vervanger van het
programmaboekje: een uitklapbare plattegrond met alle beschreven evenementen.
13. Rondvraag;
1. Mevrouw M. Schot vraagt naar de oplage van de plattegrond. Deze is 25 000;
2. De heer E. Duijff stelt de introductie van een app voor;
3. De heer W. Friebel suggereert de verplaatsing van het concertpodium in de Grote
kerk i.v.m. de akoestiek die zo beter zou worden. Verder kondigt hij een optreden
aan van het NH Ouderenorkest tijdens Sail Den Helder op 22 juni 2017
4. De heer A. Jansen vraagt aandacht voor het speeddaten in samenwerking met het
Veteraneninstituut. Dat was succesvol tijdens Bevrijdingsdag en voor herhaling
vatbaar tijdens Alkmaar Ontzet.

5. De heer S. Pelt suggereert het verenigingspand aan de Achterdam van oranje
verlichting te voorzien.
14. Sluiting
Om 21.40 uur sluit de voorzitter de vergadering.

