
 

 

Algemene ledenvergadering 2018 The Arthur Troop Pipes and Drums Alkmaar. 
Datum 28 februari 2019 aanvang 20:00. 
 
Afwezig met kennisgeving; Cita, Nico, Jaap, Manfred. 
Op uitnodiging aanwezig; Johanna (web-admin). 
 
 
1. Opening 

Bij afwezigheid  Jaap (ziek thuis) zit Kees de vergadering voor en heet alle leden 
welkom. 

 
2. Notulen ALV 2018 

De notulen van de algemene ledenvergadering van 2018 worden goedgekeurd. 
- Internetsite; 

Naar aanleiding van deze notulen ontstaat een debat over de actualiteit van de band op 
sociale media. 
Johanna en Koos geven aan dat er weinig materiaal wordt aangeleverd voor de site, 
actuele filmpjes en foto’s ontbreken. Afspraak is voor ieder om hier eens over na te 
denken en kopij ter beoordeling aan te leveren bij het bestuur of Johanna. Na akkoord 
zal dit dan geplaatst worden op de site van “The Arthur Troop Pipes and Drums 
Alkmaar”. Met name na optredens is het verstandig om de site te updaten met foto’s 
reacties en filmpjes. Kees pakt “de pen” op voor een persoonlijk verhaal voor 
publicatie op de site. 
 

 
3. Mededelingen  
-  Nieuwe leden Reijer, Peppin, Nico, Cita en Ruud worden welkom geheten binnen de 

club. 
- Helaas zijn er ook een aantal leden vertrokken, Chris, Brendan, Marco, Willem en 

Bart hebben afscheid genomen van de band. 
- In tegenstelling tot eerdere mededeling is er toch een rekening voor het verblijf op de 

police-academie binnengekomen echter deze is dermate afwijkend van het 
afgesproken bedrag dat hier nog overleg met Schotland over plaatsvind. 

 
4. Ingekomen stukken, 

Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
5. Bestuur 

Max treed conform de statuten af en wordt herkozen voor de functie van secretaris. 
 

6. Financieel jaarverslag 2018 
- Frank ligt het financieel reilen en zeilen van de band mondeling toe in verband met het 

vergeten van de papieren versie, voor iedereen die daar in geïnteresseerd is zijn deze 
stukken vanaf volgende week in te zien.  

- Henk spreek namens de kascontrolecommissie en geeft aan geen bijzonderheden 
geconstateerd te hebben, de penningmeester en bestuur wordt hierbij decharge 
verleend. 
Een nieuwe kascontrolecommissie wordt gekozen, voor 2019 zijn Freek, Gerard 
gekozen. Patrick heeft zich opgegeven als reservelid. 

 



 

 

7. Lopende zaken 
- Sponsors en donateurs aan de club verbinden blijft een aandachtspuntje. 

Rachel Witsen heeft al eerder aangegeven zich hiervoor te willen inzetten. Het idee is 
om een promotie map samen te stellen en deze naar potentiele sponsors/donateurs toe 
te zenden. 
Diverse ideeën worden gelanceerd echter dit zal in een kleiner comité moeten worden 
samengesteld, dit wordt buiten de vergadering voorgelegd aan Manfred, Rachel en 
Johanna langs de zijlijn i.v.m. de site. Actie wordt gecoördineerd door Kees.  

- Staatsloterij, het voornemen om als band structureel met 1 lot mee te spelen wordt 
door Frank opgestart. 

- Belt en Buckle zijn voor nu nog niet aan de orde en wordt doorgeschoven naar 2020 
(flinke aanschafkosten a rond de 65euro p.p.). 

- Vestjes voor begeleidende stewards worden geregeld door Reijer. 
 

8. Muzikale leiding 
- Patrick geeft uitleg. 

Er is de afgelopen tijd met name geïnvesteerd in instructie 
- Voor instructie aan de tenors is Rob van Essen benaderd en deze staat positief is de 

vraag, hij geeft binnen twee weken uitsluitsel wat hij gaat doen. 
- Taptoe, dit lijkt niet door te gaan, de communicatie met de organisatie is moeizaam en 

ligt eigenlijk stil. De leiding wacht nu af of de Taptoe alsnog reageert en gaat aan de 
hand van de mogelijke vraag kijken waarin wij zouden kunnen meespelen. 

- De muzikale leiding constateert dat de rust terug in de band is, dit wordt door de leden 
bevestigd. 

- De definitief geboekte optredens zullen in samenspraak met bestuur en Johanna op de 
site worden gezet. Patrick geeft aan dat er nu al drie optredens zijn bevestigd en legt 
uit welke we mogelijk nog kunnen verwachten. 
 

9. Materialen 
- Gerard geeft aan dat de vestjes en polo’s worden geregeld en dit jaar kunnen worden 

besteld. 
- Kostuums moeten worden nagekeken, hiervoor dient een actualisatie plaats te vinden, 

in samenspraak met Gerard zal geïnventariseerd moeten worden wie wat van de band 
in bruikleen heeft, hij wordt hierbij geassisteerd door Ben. Daarnaast dient iedereen te  
checken wat hij/zij nog nodig heeft. 

- Kees heeft zijn contacten in Schotland aangeschreven tot het aanschaffen van 
Ezedrone dronerieten en geeft aan dat hij in overleg is met een mogelijke leverancier. 
 

 
10. Rondvraag 

Patrick; de contributieverhoging/spaarsysteem voor het volgende jubileum, is dit bij 
iedereen wel duidelijk? Max stuurt reminder.   
Reijer; sponsoring van Kilts and more? Neen, bands krijgen hier standaard 10% 
korting. 
Douwe; Jan Broertjes als sponsor vermelden op de site, als deze dit oké vind dan zeker 
doen en dit samen met Johanna regelen. 
Tim; is het een idee om zelf optredens te organiseren? De kosten zijn in zo’n geval 
vaak hoger dan de baten en levert weinig bekendheid op. Freek wil bij AFAS een 
lijntje uitgooien om te peilen naar de bereidbaarheid bij bijvoorbeeld de rust in het 
AZ-stadion of sponsoring. 



 

 

Erwin; Taptoe Amersfoort een idee om ons aan te bieden? Typisch geval voor het 
aanbieden van een promomap. 
Douwe; onderstreept de opmerking van Patrick over de sfeer binnen de band, deze is 
in tijden niet zo goed en vriendschappelijk geweest. Henk W. bevestigd. 
Frank; Kersviering/borrel op 21 december 2019. 
In januari gesproken met Flamingo’s over de huur, Koffie en continu verwarming 
zitten nu in de huurprijsverhoging van 25 euro/maand 
Organisatie KUUB kan ons een podium geven in Alkmaar, is nu wat kort dag, 
misschien iets voor 2020? Overleg met Patrick. 
 

11. afsluiting 
De voorzitter (Kees) sluit de vergadering. 

 


