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Troopers Inn   Alkmaar. 

 

 

De voorzitter opent de vergadering. 

 

Bestuursverkiezing;  

Frank en Douwe hebben de maximale periode van 3 jaar bestuurslid er inmiddels op zitten, Frank 

stelt zich herkiesbaar, Douwe geeft het stokje door. Jaap Reus stelt zich verkiesbaar voor de functie 

van voorzitter. Zowel Frank als Jaap worden unaniem gekozen, het bestuur is weer compleet. 

 

Mededelingen; 

- Verhuizing; Het pand van Chris is verkocht, dit betekend dat we moeten verhuizen. Allereerst wordt 

Chris gefeliciteerd met de verkoop. De nieuwe locatie wordt sportpark Flamingo’s aan de 

Loodpolderweg. Verder informatie volgt later. 

- Het goede nieuws; De lening die we hadden lopen bij IPA-Nederland is kwijtgescholden, 

voorwaarde is wel dat we als band niet meer gerelateerd of geassocieerd zullen zijn aan IPA-

Nederland. Omdat wij door IPA-international aan de naam Arthur Troop zijn gekoppeld zullen wij wel 

het internationale IPA embleem  blijven dragen. 

Het gevolg is dat er nieuwe mouwemblemen zullen moeten worden aangeschaft, hiervoor heeft IPA-

Nederland een vergoeding overgemaakt naar de band. 

- De website; is gedateerd, hier zouden we beter vindbaar mee moeten zijn en actuelere informatie 

moeten bevatten. Patrick beheert de site nu, er zal moeten worden gekeken hoe de site nieuw leven 

in te blazen. 

- Ledenmutatie’s; Chris Most en Ria Groen hebben hun lidmaatschap bij de band opgezegd. Frida 

heeft zich na en jaartje afwezigheid weer aangemeld, en er is een nieuw gezicht in de band, Henk, 

Beide van harte welkom. 

Gezien het teruglopen van het ledenaantal wordt er gevraagd mee te denken hoe we nieuwe leden 

kunnen werven, misschien bij de muziekschool? 

 

Bandwijzigingen; 

Er hebben zich wat wijzigingen voorgedaan in de bandhiërarchie, 

PM = voorlopig Bart 

PS = Ben 

LD = Brendan 

DM = Koos 

 

Lopende zaken; 

- Gewijzigde leswijze, op zich was er niet zo veel mis met de oude manier van repeteren echter het is 

voorspelbaar, het bij binnenkomst gelijk inspelen op de pipes en te concentreren op de moeilijke 

stukken wordt als prettig en inspirerend ervaren, voorlopig even aanhouden en eind maart evalueren 

hoe verder te gaan. 

- Sponsors en donateurs; dit blijft een probleem, iedereen wordt gevraagd om hier eens over na te 

denken en met ideeën te komen. 

- Belt en Buckle; doordat aanschaf hiervan een flinke kostenpost zal zijn wordt dit voorlopig 

uitgesteld. Er is ook nog geen keuze gemaakt in welke buckle het uiteindelijk zal worden. 



- Instrumentvaandels; het idee is om bij bijzonder optredens de band te voorzien van zgn. 

instrumentvaandels, dit komt voor de drummers neer op een vlaggetje aan de trommelrand en bij de 

pipers aan de bassdrone. Leden zijn redelijk enthousiast, er zal gekeken moeten worden wat er 

mogelijk is, een versie met het nieuwe logo of een versie met het wapen van Alkmaar behoren tot de 

mogelijkheden. 

- ATPD logo en pin; hier zal eerst een nieuw ontwerp voor moeten worden gemaakt. [aanvulling; 

deze is inmiddels ontworpen en er zijn nieuwe emblemen en pins uitgedeeld, als extra zijn er ook 

stickers uitgedeeld] 

- Veiligheidsvestjes voor stewards; hier zal naar gekeken worden waar deze het best te bestellen zijn. 

- 10-jarig bestaan van de band; in 2018 bestaat de band 10 jaar, het plan is om met de band naar 

Schotland te gaan, de leden zullen met regelmaat op de hoogte worden gehouden. Er is een 

commissie die de hele reis en alle voorbereidingen begeleid. De commissie bestaat uit Jaap, Cees  en 

Chris. 

 

Ingekomen stukken; 

- Uitnodiging receptie The Highland Valley; Max gaat als afgevaardigde van de band naar de receptie. 

- Uitnodiging ALV NOvDB; Max gaat namens de ATPD, heeft zich kandidaat gesteld voor een 

algemene bestuursfunctie. [update; Max is gekozen tot algemeen bestuurslid binnen de NOvDB] 

- Voorstel om met de band in de staatsloterij mee te spelen; de band koopt één lot per maand, het 

eventueel gewonnen bedragen komen dan ten gunste van de band. De leden stemmen met 

meerderheid voor dit idee. 

 

Financieel jaarverslag; 

-  Jaarverslag van de penningmeester; Frank licht de financiële stand van zaken toe en beantwoordt 

vragen op de begroting voor 2017.  

- De Kascontrolecommissie; (Richard en Jaap) doet verslag en verleend de penningmeester decharge. 

- Nieuwe kascontrolecommissie wordt gekozen (Jaap Henk en Sander). 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

  


