
 

 
 
Toespraak voorzitter ALV april 2022. 
 

In het vervolg is er één secretarieel- /voorzittersverslag. 
Het afgelopen jaar zijn er geen leden overleden aan corona of 
andere oorzaken. 
Gerard Agricola is langdurig ziek, we houden contact, hopelijk in het 
nieuwe seizoen weer inzetbaar. 
Hopelijk was 2021 het laatste coronajaar. Scheelt ettelijke mailtjes. 
Begin 2021 was alles weer in lockdown.  In juni/juli vier keer 
gezwommen, daarna alles weer moeten stoppen. 
Over die periode contributie laten betalen, verrekend in september. 
September weer gestart met alle uren. 
Contributie zwemmen gestart per 1 september.  
Contributie sporten gestart per 1 oktober. 
Toch weer moeten stoppen vanaf half november. 
Weer gestart half januari 2022. Nu hopelijk blijvend. 
Teveel betaalde contributie gereserveerd en verrekend met latere 
contributie-verplichting. 
In september eindelijk ALV gehouden over 2019 en 2020. 
Op deze vergadering 2 nieuwe bestuursleden gekozen,  
Arie den Hartog en Jan van der Wal. 
In september gestart met de nieuwe sportlocatie in Alkmaar. 
De vorige locatie was nog maar één jaar beschikbaar, daarna wordt 
het gebouw gesloopt. 
I.v.m. continuïteit nieuwe locatie gevonden via Alkmaar Sport. 
Bevalt goed, schoner, meer sportmaterialen, eigen kasten. 
Er is één nadeel, zelf koffie/thee zetten en opdrinken in de 
kleedkamer. Went ook wel weer. 
Advies om zelf handdoek mee te nemen bij activiteiten op de mat. 
Geldt voor alle sportlocaties. 
Nog steeds geen Rode Kruis/EHBO op de woensdagmiddag. 
R.Kruis blijft zoeken. 
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Gelukkig wel op de maandagavond (Janine, Kees en  Eugene) 
Op donderdagavond hebben we Susanne Bosch kunnen krijgen via 
het R.Kruis. 
Op vrijdagavond vaste EHBO ploeg : Eugene en Jeroen. 
De polslijsten zijn  afgeschaft op de woensdag en de donderdag. 
Op maandag niet gebruikt, niet praktisch, wel een saturatiemeter 
daar. 
Op vrijdag nog wel in HHW op verzoek van de leden daar. Gevoel 
van veiligheid. 
De saturatiemeters blijven wel overal beschikbaar. 
AED apparaat aangeschaft voor de sport op woensdag en 
donderdag. 
AED van het zwembad is aanwezig op de maandag. 
Op vrijdag is er ook standaard een AED aanwezig in HHW. 
Koffie en thee blijven betaald door de vereniging bij alle sport- en 
zwem-uren. 
Afgelopen jaar géén GCA loten aangeschaft, de organisatietijd was 
tekort en de onzekerheid om in korte tijd loten af te kunnen zetten. 
Hopelijk kunnen we dit jaar weer starten.  
Nieuwe zwemleden stroomden vorig jaar in bij de groepen 1 en 2, 
dit was niet de bedoeling, het is later gecorrigeerd naar de groepen 
3 en 4. 
De groepen 3 en 4 kunnen er nog leden hebben. 
Het nadeel voor sommige leden bij de groepen 3 en 4 is wel de iets 
latere aanvangstijd van 20.00 uur. 
Leden, die niet gereanimeerd willen worden, dienen dit correct aan 
te geven, anders volgt reanimatie. 
Het bestuurslid en de R.Kr. /EHBO vrijwilliger moeten hiervan op de 
hoogte zijn. 
De bestuursleden hebben van deze leden de niet-reanimatie-
verklaringen, die volledig ingevuld dienen te zijn en aanwezig 
tijdens de sport-, resp. zwem-uren. 
Het verdient de voorkeur om ook andere kenmerken op het lichaam 
te dragen. 
Wat betreft het opzeggen van het lidmaatschap: 
Tijdens de lopende maand opzeggen en dan de maand erna nog 
betalen. 
 



 
 
 
Leden, die 25 jaar lid zijn ontvangen een bloemetje of een 
bloemenbon. 
Als leden structureel niet komen dan neemt het bestuur contact op 
of men lid wil blijven. 
Reanimatie-cursus in november afgelast door corona maatregelen. 
Er wordt dit jaar een nieuwe poging ondernomen. 
Dit behelst dan wel een volledig nieuwe cursus via het Oranje Kruis. 
De cursusleidster vragen of zij EHBO-ers weet, die aanwezig kunnen 
zijn op de woensdagmiddag 
Deze mensen kunnen eventueel gratis meedoen. 
Het corona testbewijs is momenteel niet meer nodig. 
De speciale afstandloop voor mensen met een onderliggende ziekte 
afgelopen jaar tijdens de Egmond Marathon is ook niet doorgegaan. 
Misschien de eerstvolgende keer in januari 2023. 
Cora had alles geregeld en om in vorm te blijven hiervoor, wordt er 
regelmatig op zaterdag geoefend. 
Insteek is 1 à 2 keer per maand op zaterdag. 
In verband met corona wordt met het opzeggen van leden  
ruimhartig omgegaan.  
Immers er zijn onverschuldigde vooruitbetalingen en veranderende 
persoonlijke omstandigheden kunnen ook een rol spelen. 
Per 2022 weer normale opzegtermijn. 
De zwemcontributie is een punt van discussie.  
Het bestuur heeft hier een mening over maar laat uiteraard de 
beslissing over aan de ALV. 
De website draait momenteel op een verouderd systeem, dat niet 
meer geüpdatet kan worden. 
Er wordt een afspraak gemaakt met een deskundige om een geheel 
nieuwe website op te zetten. 
Johan neemt afscheid maar zal zich nog bezig blijven houden met 
de website tot deze is vernieuwd. 
Al die jaren heeft de website probleemloos gedraaid door de goede 
zorgen van Johan. 
Er worden regelmatig calamiteiten-oefeningen gehouden in het 
zwembad.  
Er is een verzoek binnengekomen van het management aldaar om 
gezamenlijk een volledige oefening te draaien.  



 
 
 
Eerst sleutel van het DAW gebouw opsporen. 
Verdere actie volgt. 
Er is een klein brandje geweest in de voormalige school De Griffel 
vlakbij onze gymzaal Elgerweg. 
Daarom hebben we onze spullen daar (AED en EHBO tas) en kleine 
zaken verzekerd. 
Eind vorig jaar extra uur in Alkmaar geregeld, zodat er sporters uit 
HHW konden sporten tot vijf uur. 
Na vijf uur moest alles stoppen door de corona lock down. 
Dit uur hebben we aangehouden om gesteld te staan bij een 
uitbreiding van de leden. 
Anders zou het moeilijk kunnen worden om dit weer vast te leggen. 
Het bestuur heeft besloten om de calamiteitenleden van het 
zwembad ook een kerstkrans te geven voor hun inzet. 
Zodoende bedanken we hun voor hun inzet het hele jaar. 
Bij langdurige zieken kan vanuit de leden de vraag komen om het 
adres voor een kaartje. 
Geen probleem, we doen dit niet zelf, capaciteit ontbreekt 
hiervoor. 
Cora belt wel mensen op van haar sporters en misschien kan er bij 
het zwemmen en in HHW iemand dit op zich nemen. 
Cora beheert voor de Elgerweg sporters een lief en leed potje. 
Misschien ook iets voor iemand om bij te houden bij het zwemmen 
en in HHW. 
Fietsenstalling Elgerweg is volledig onbruikbaar en wordt niet 
hersteld. 
Waarschijnlijk wordt de hele school op termijn daar gesloopt.  
Nu antikraakwachten erin. 
Hopelijk blijft de gymzaal daar bestaan. 
Extra kast in HHW is nog niet nodig. 
Inschrijfformulieren nu ook op de website. 
 
Alkmaar, 5 April 2022. 
 
 
 
 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nr. 40637344. 
Aangesloten bij: Harteraad 


