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Uitnodiging
Ledenvergadering 19 mei 2015
Algemene ledenvergadering 8 October Vereeniging ”Alkmaar Ontzet”, dinsdag 19 mei 2015,
20.00 uur, Grand Café Koekenbier, Kennemerstraatweg 16, 1815 LA Alkmaar.

Agenda

9. Benoeming Controlecommissie 2015

1. Opening

10. Begroting 2015 *

2. Mededelingen voorzitter
en ingekomen stukken

11. Statutenwijziging in verband met
gewijzigde wetgeving ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling)

3. Notulen van de Algemene
Ledenvergadering van 14 mei 2014 *
4. Jaarverslag en terugblik op de
Ontzetviering 2014
5. Financieel jaarverslag 2014 *
6. Verslag van de Controlecommissie
7. Goedkeuring financieel jaarverslag 2014
8. Kwijting aan bestuur voor afgelegde
rekening en verantwoording

12. Samenstelling bestuur
		 Af- en toetredende bestuursleden en
		 bestuursleden die herkiesbaar zijn
13. Ontzetviering 2015
14. Rondvraag
15. Sluiting
* Voorafgaand aan ledenvergadering
vanaf 19.00 uur ter inzage

Beste Alkmaarders en buitenpoorters,
Het is een goede gewoonte in deze nieuwsbrief vooruit te kijken naar de algemene
ledenvergadering en de komende viering
van 8 October. Ik doe dat graag.
Tijdens de ledenvergadering nemen wij
afscheid van Onno Walgien als bestuurslid.
Niet alleen coördineerde hij de commissie
Kaasdraagwedstrijden, hij was vooral de
drijvende kracht achter de vernieuwde
communicatie van de vereniging. Wij kijken
als bestuur terug op een periode waarin de
introductie van een nieuwe huisstijl een
hoogtepunt was. Het bestuur bedankt
Onno Walgien ook op deze plaats voor zijn
enthousiaste bijdragen aan de vieringen.
Wij zijn blij dat Tiffany de Raad bestuurslid
communicatie wil worden. Zij zal naast
onze website ook het twitteraccount en

de Facebookpagina verder vormgeven.
U leest in deze nieuwsbrief een introductie van haar. Uit de introductie van
Michelle van Nieuwenhoven in deze nieuwsbrief blijkt misschien al waarom wij ook haar
een zeer goede kandidaat voor het bestuur
vinden. Zij volgt Ingeborg Jansen op als
bestuurslid. Wij denken in Michelle hét
bestuurslid gevonden te hebben dat een
belangrijk deel van de jeugdevenementen
- met Bianca Boerlage en Els de Boer zal organiseren.
Tijdens de ledenvergadering zal het thema
voor de komende viering worden onthuld.
Het bestuur kiest er voor niet alleen de
optochten maar ook andere activiteiten in
een alomvattend thema te plaatsen. Zo
proberen wij een spreker voor de Ontzetrede
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Deze nieuwsbrief
digitaal ontvangen?
Ga dan naar

www.8october.nl/contact
en geef aan dat u liever per mail
geïnformeerd wenst te worden
over allerlei verschillende zaken
die de Vereeniging aangaan.

te benaderen, waarvan wij denken dat hij of
zij boeiend kan spreken over dat thema.
Traditiegetrouw worden tijdens de ALV
natuurlijk ook de eerste schetsen getoond
voor de wagens in de Grote Middagoptocht.
Ik roep u graag op de algemene ledenvergadering bij te wonen. U bent lid van een
vereniging en de ALV is bij uitstek de plaats
om met het bestuur van gedachten te
wisselen. Over wat er goed gaat en wat er
niet goed gaat, over wat u van het bestuur
vraagt, maar ook om besluiten te nemen
over voorstellen die het bestuur doet.
Ik nodig u daartoe van harte uit. Want zo
praat u mee over ”8 October”. Die unieke
dagen in oktober waarbij stilgestaan wordt
bij het beleg en ontzet van Alkmaar, maar
waarbij het vooral feest is voor jong en oud.
Bas de Regt

Geef ons uw e-mail
Dit jaar ontvangen de leden van wie wij een correct mailadres hebben voor het eerst deze nieuwsbrief per mail en per post. Volgend jaar
zouden we graag iedereen per mail willen benaderen en niet meer per post. Heeft u nu geen mail van ons ontvangen, dan verzoeken we
u dringend uw mailadres door te geven via het contactformulier op de website: www.8october.nl/contact.

MOGEN WIJ ONS even voorstellen?
Ik was 5 toen ik in Alkmaar kwam wonen,
met mijn ouders en broer. Mijn beide ouders
waren niet echt betrokken bij de viering van
Alkmaar Ontzet, het was ze niet met de paplepel ingegoten. Die paplepel is mij ook
voorbij gegaan. Of toch niet helemaal?

Als geboren en getogen Alkmaarse ging ik als kind altijd met mijn
ouders kijken naar de Grote Middagoptocht op 8 oktober. Voor mij
had die optocht iets sprookjesachtigs vanwege de muziek en het
kleurrijke gezelschap dat voorbij trok. In mijn beleving stond heel
Alkmaar samen in de straten te kijken naar al dat vrolijks, wat ik
ontzettend gezellig vond.

Op 8 oktober ging ik als kind wel altijd kijken
bij de Grote Middagoptocht en vond dat
echt een belevenis, al regende het wel heel
vaak. Ik keek meestal op twee plekken naar
de optocht, om vooral niets te missen. Later
kwam daar natuurlijk het Gulden Vlies bij.

We lijken te leven in een tijd waarin individualisme hoogtij lijkt te
vieren. Maar op 8 oktober komt altijd weer dat gevoel van saamhorigheid uit mijn jeugd naar boven borrelen. Alkmaar Ontzet is een feest
voor iedereen en zorgt voor verbinding tussen jong en oud, tussen
mensen uit de verschillende wijken. Het is een feest voor iedereen.

Nu ik zelf moeder ben van een zoon van 11 en een dochter van 9,
probeer ik hen groot te brengen met het begrip ”Alkmaar Ontzet”.
Toen ik dan ook werd gevraagd de taken van Onno Walgien over te
nemen als bestuurslid, twijfelde ik geen moment. Hoe betrokken
kan je zijn?
Afgelopen jaar mocht ik al meekijken in de keuken als commissielid
en wat heb ik in de aanloop naar en op 8 oktober zelf intens genoten!
Dat genieten gaat natuurlijk alleen maar groter worden en ik heb dan
ook ONTZETtend veel zin om me de komende jaren in te zetten voor
de Vereeniging.
Tiffany de Raad - Baro

Toen ik werd gevraagd om
als bestuurslid toe te treden
vond ik dat dan ook gelijk een
hele eer. Ik ga me vooral bezighouden met de evenementen
voor de kinderen op 8 oktober
en hoop dat ik hen hetzelfde
gevoel kan geven als dat ik
altijd heb gehad in mijn jeugd.
Veel gezelligheid, plezier en
voor tenminste één dag even
in een soort sprookje leven.
Michelle van Nieuwenhoven
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