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Jaarverslag 2018 - 2019 
 
Wij hebben ook dit jaar weer diverse dingen georganiseerd voor alle doelgroepen. We zijn dit jaar verder gegaan 
op de ingeslagen weg op het gebied van planning en uitvoering van onderwerpen. 
 
Een overzicht van het afgelopen jaar: 
 

• Jaarvergadering. 
De jaarvergadering werd gehouden op 18 april 2018 waarop, incl. bestuur, 20 personen waren afgekomen.  
 

• IJsbaan.  
De zijkanten van de ijsbaan zijn verschillende malen gemaaid. De ijsbaan is door heel veel jeugd gebruikt voor 
een heerlijk potje voetbal. De doelen bewijzen hun dienst. Ook tijdens de Koningsdag is de ijsbaan weer gebruikt 
en stonden er uiteindelijk ongeveer 600 mensen te genieten van de activiteiten. 
Tijdens de schoolweken werden er ook dit jaar weer verschillende gymlessen en andere schoolactiviteiten op het 
veld gehouden. 
De 4 doelen op de ijsbaan werden slechter. Hiervoor hebben we in eerste instantie alleen de 2 slechtste 
afgevoerd en hiervoor 2 nieuwe besteld. Deze zijn in april geleverd. We waren erg trots op de nieuwe materialen. 
Helaas werd er tijdens een afsluitingsdag van groep 8 van de Familieschool een doel dusdanig beschadigd dat 
deze i.v.m. de veiligheid niet meer te gebruiken was. Dit is veroorzaakt door een aantal leerlingen uit deze groep 
die aan de lat is gaan hangen. Gelukkig hebben 2 attente buurtbewoners hun verantwoordelijkheid genomen, de 
kinderen hierop aangesproken en verder leed voorkomen. Het bestuur van de Wijkvereniging heeft direct contact 
opgenomen met de betreffende ouders en overleg gevoerd over het vergoeden van de geleden schade. Dit is 
uiteindelijk in goed overleg met het grootste deel van deze ouders gelukt. Aangezien er toen een nieuw doel 
besteld moest worden, we geld hadden ingezameld met de fietstocht en de Rabobank Clubkasactie en een 
actieprijs konden regelen voor de nieuwe doelen, hebben we er meteen 3 besteld. Hierdoor hebben we dit jaar 
dus uiteindelijk 4 nieuwe doelen besteld en geplaatst. Er kan dus weer heerlijk gevoetbald worden.  
 

• Speeltuin. 
De gemeente heeft in het voorjaar de speeltoestellen vervangen. Wij hebben meegedacht in de keuze van de 
nieuwe speeltoestellen. Tevens hebben ze het kunstgras onder de toestellen vervangen. Het is erg opgeknapt. 
In de afgelopen winterperiode hebben we meerdere keren overlast gehad van jongeren en vuurwerk. Via de 
WABP zijn er diverse meldingen gedaan aan de politie waar direct op werd gehandeld door de politie. Hierdoor is 
de schade en overlast verder beperkt.  
De gemeente gaat in de aankomende periode nog 2 vaste picknickbanken en 4 losse bankjes zonder rugleuning 
plaatsen (langs de ijsbaan). Deze bankjes vervangen dan alle andere, oude bankjes. 
De wegverlichting welke ter hoogte staat van de hoofdingang van de ijsbaan wordt verplaatst en binnen de 
hekken terug gezet zodat de lantaarns weer in 1 lijn met elkaar staan. Aan deze nieuwe lantaarn komt een 
lichtarm zodat de speeltuin ook voor een gedeelte verlicht is. 
 

• Jeu de boules banen. 
De jeu de boules banen werden weer door diverse verenigingen en Kruizenaren regelmatig gebruikt.  
 

• Hekwerk, sloten en sleutels. 
Er heeft overleg plaats gevonden over de invulling van sleutelbeheer in combinatie met voor-/naschouwafspraken 
t.b.v. evenementen. De Wijkvereniging heeft 1 sleutel van de grote toegangspoort. Deze is af te halen (in 
bruikleen) bij Karina. 
  

• Wijzigingen beheer. 
Er is, in goed onderling overleg met de gemeente, een nieuwe overeenkomst opgesteld m.b.t. het beheer van de 
ijsbaan. Hierin is duidelijk vastgelegd wat onze taken zijn en wat de taken zijn van de gemeente en wie welke 
onderdelen in eigendom hebben. Deze hebben we in het voorjaar 2019 ondertekend.  
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• Evenemententerrein en vergunningenprocedure. 
Dit jaar hebben we als Wijkvereniging voor het eerst gehandeld m.b.t. nieuwe afspraken van evenemententerrein 
ijsbaan ’t Kruis. Omdat dit de eerste keer was en we onze leden goed willen informeren, hebben we een open 
vergadering georganiseerd waarbij zowel de organisatoren en de leden bij waren uitgenodigd. Dit is een prima 
avond geweest waarbij er duidelijke afspraken zijn gemaakt m.b.t. het gebruik van de ijsbaan tijdens de 
aankomende evenementen. We hebben naast de complimenten van de leden ook een mooi compliment van de 
gemeente gekregen over de openheid waarin dit besproken is. Dit kan als voorbeeld dienen voor andere 
gesprekken binnen de gemeente, zo werd ons gemeld. Wij hebben vervolgens 3 gebruiksverklaringen afgegeven 
voor de evenementen, gepland in 2019. 
 

• KGT. 
In juni heeft het KGT weer plaatsgevonden. In overleg met het Oranjecomité is het katknuppelen op Koningsdag 
verplaatst naar de andere kant van het veld waardoor het speelveld in een betere conditie blijft voor het KGT. Met 
veel enthousiasme is er door de deelnemers gespeeld.  
 

• Gebouw op de ijsbaan. 
We hebben bij de gemeente informatie ingewonnen over de mogelijkheden en kosten voor het plaatsen van een 
vast gebouw op het ijsbaan terrein. Het bestuur heeft het besluit genomen om af te zien van een vast gebouw 
gezien de hoge kosten en de kans van slagen en de nasleep (hangplek, onderhoud). We hebben als alternatief 
besloten om te investeren in een mobiele kar. Echter tijdens de open vergadering over de 3 grote evenementen 
op het ijsbaan terrein, is de wens van de organisatoren uitgesproken om vaste voorzieningen zoals water en 
krachtstroom op het terrein aan te leggen. Daar het nu een evenemententerrein is heeft de gemeente 
aangegeven naar deze wens te willen gaan kijken. Het bestuur heeft aangegeven graag bij dit traject aan te 
willen sluiten. Stand van zaken is dat de gemeente intern overleg heeft gehad over dit onderwerp, dat naar 
aanleiding daarvan het e.e.a. moet worden uitgezocht en zodra daar mee info uitkomt wij op de hoogte worden 
gebracht. Dit traject loopt nog.  
 

• Kermis. 
Deze heeft afgelopen juli plaats gevonden op het terrein van Cirkus. Wij hebben deze wederom ondersteund 
d.m.v. een sponsorbedrag. Vooraf hadden wij aangegeven de sponsoring te halveren als er alleen een schiettent 
en snoepkraam zou staan. Alle leerlingen van de Familieschool hebben een kortingsbon ontvangen voor een 
attractie i.c.m. de spelletjesmiddag van Cirkus. 
 

• Kruizer Burendag. 
In samenwerking met het bestuur van de Deel hebben we dit in september 2018 voor de tweede keer 
georganiseerd. We hebben dit jaar de 2-daagse terug gebracht naar 1 dag. Op zaterdag namen ongeveer 50 
mensen deel aan de spelletjes die we achter de Deel hadden georganiseerd. De afsluitende barbecue was erg in 
trek en werd bezocht door ongeveer 110 mensen wat een gezellige avond opleverde. Wij hebben vele 
enthousiaste reacties mogen ontvangen.  
 

• Uitbreiding bestuur. 
Tijdens de vergadering in december 2018 is de startperiode van Frank geëvalueerd. Wij hebben gemerkt dat het 
zeer prettig is dat hij het bestuur aan is komen vullen. Frank heeft duidelijk zijn steentje bijgedragen, o.a. op het 
gebied van de AVG en de financiën. Tijdens de afgelopen jaarvergadering was er al decharge aan het bestuur 
verleend om hem bij goed welbevinden te benoemen als bestuurslid. Welkom Frank! 
 

• Disco-avonden. 
Op vrijdag 19 oktober en vrijdag 8 februari hebben wij de jaarlijkse discoavonden georganiseerd voor de kinderen 
van de groepen 5 t/m 8 van de basisschool. We mogen wel stellen dat deze goed worden bezocht. Het was ook 
dit jaar weer een succes. De kinderen vonden het erg leuk met de muziek van DJ Nikoz, Nico Besseling. Ook de 
spellen die we tijdens deze avond organiseren, worden erg gewaardeerd. De opkomst was tijdens beide avonden 
erg groot, ongeveer 80 kinderen in oktober en 80 in februari. Beide avonden hadden we een bepaald thema 
waarop we de aankleding en gadgets hadden aangepast. 
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• Website. 
De website van de Wijkvereniging proberen wij zo actueel mogelijk te houden. Ook een aantal Kruizer 
verenigingen gebruiken de website om hun leden/belangstellende te informeren over hun activiteiten. Het bestuur 
heeft besloten om wanneer een vereniging zelf niet actief met info voor op de website komt, de achterhaalde 
informatie te verwijderen en alleen de algemene informatie van de vereniging te tonen. 
 

• Sinterklaasfeest. 
De intocht was afgelopen jaar op zondag 25 november. Evenals andere jaren was dit een groot succes. We zijn 
verder gegaan in de nieuwe opzet van vorig jaar (o.a. nieuwe Sint, DJ, meer pieten). Tijdens deze middag 
hebben we weer een duidelijke verhaallijn gevolgd, enkele kleurplaten beloond met een prijsje en vooral ook 
lekker gezongen en gedanst met de Pieten. Er waren dit jaar aanzienlijk meer kinderen aanwezig, ongeveer 80. 
De kinderen waren jonger (t/m groep 5) dan andere jaren. Het was in de Deel een gezellige boel.  
 

• Whatsapp Buurtpreventie (WABP). 
De WABP is verder ontwikkeld. Er hebben zich steeds meer bewoners van ’t Kruis aangemeld. Er zijn enerzijds 
een aantal serieuze meldingen doorgestuurd binnen de 4 subgroepen en anderzijds binnen de hele WABP.  
 

• NK Ringsteken te water. 
Na het succes van vorig jaar hebben wij op 29 december de tweede editie plaats laten vinden. Het filmpje op 
YouTube met de winnaars van vorig jaar ging weer als een malle en de aanmeldingen kwamen binnen. Tijdens 
deze activiteit gingen 18 teams de strijd met elkaar aan. In totaal was er toch weer zo’n 130 man op de been en 
werd het een heel gezellige middag.  
 

• Automatische incasso. 
Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen om het lidmaatschap contributie van 2020 over te 
laten gaan in een automatische incasso.  
 

• AVG. 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Het bestuur gaat 
serieus met de persoonsgegevens van haar leden om en heeft in het kader van de AVG een privacybeleid 
opgesteld. Deze is terug te vinden op de website.  

 

• RABO clubkas actie. 
Ook dit jaar organiseert de Rabobank weer haar clubkas campagne. In 2018 stelde zij €150.000,- beschikbaar.! 
Dit jaar wordt dat verhoogd naar €225.000,-. De Wijkvereniging heeft in 2018 een mooi bedrag ontvangen van 
€1.140,05. Wij hebben ons wederom ingeschreven met als bestedingsdoel de aanschaf van een kabelbaan ter 
uitbreiding van de huidige speeltuin. Tevens zullen wij alle leden net als vorig jaar oproepen om 2 van de 5 
stemmen aan ons te gunnen. De stemperiode is van 23 april t/m 14 mei. Op 23 april ontvangen de leden per post 
een unieke code met een link naar de stem-site. Ieder lid mag vijf stemmen uitbrengen, maximaal twee per club. 
Iedere stem van onze leden is dus geld waard! Mensen die een rekening hebben lopen bij Rabo Alkmaar en 
omstreken kunnen gratis lid worden voor 1 april. Dan kun je vanaf 23 april stemmen. Meer info op onze website. 
 

• N.a.v. de jaarvergadering 2017 – 2018. 
We hebben de volgende actiepunten opgepakt met verschillend resultaat: 

✓ Onderzoeken van gebruik pinapparaat tijdens KGT (i.v.m. kascontrole) => doorgegeven aan de 
organisatie KGT; 

✓ Opstellen plan van aanpak privacywet AVG => opgesteld, acties uitgevoerd en in orde gebracht; 
✓ Verhelpen 2 natte plekken / dellen in de ijsbaan => ligt bij de gemeente (eigenaar); 
✓ Sleutelgebruik tijdens KGT => zie de nieuwe beheersovereenkomst en sleutelovereenkomst; 
✓ Verkeerssituatie bij de gemeentewerf => overleg gehad met de verkeersdeskundige, resultaat is de 

verruiming van de openingstijden op zaterdag; 
✓ Tapvergunning vrijwilligers via NOCNSF => alle leden hebben deze behaald. 
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• Aansprakelijkheid tijdens activiteiten. 
Wij hebben een informatieavond bijgewoond bij de gemeente over dit onderwerp. Daaruit is gebleken dat we als 
bestuur goed zijn verzekerd in geval van calamiteiten. 
 

• Verkeersveiligheid ’t Kruis en parkeerproblematiek Familieschool. 
Eind november hebben de werkzaamheden op de Jan Glijnisweg vanaf De Beukenlaan tot en met het kruispunt 
met de Rustenburgerweg eindelijk plaats gevonden. Het asfalt is vervangen en de diverse aangekondigde 
aanpassingen rondom het kruispunt zijn uitgevoerd. Stand van zaken tot nu toe (begin april 2019):  

- Sinds begin april staan er “rood-witte” hekjes bij de wegversmallingen. De WV heeft diverse keren 
gevraagd om duidelijkere aanduidingen voor de wegversmallingen, want er hebben al heel wat (bijna) 
botsingen plaatsgevonden sinds de aanleg van de versmallingen. 

- Begin maart hebben we wederom namens de Wijkvereniging/werkgroep Verkeerssituatie Familieschool 
om een update gevraagd bij de Gemeente, want de informatievoorziening vanuit het Verkeerskundige 
Team Beheer was nihil, ondanks eerdere verzoeken om een update: 

- Er ligt een bouwvergunningsaanvraag in overleg met Gemeente, Aldi en Jos Does om een voetpad te 
mogen aanleggen vanaf het Alditerrein naar het voetpad aan de Rustenburgerweg.; deze aanvraag is 
nog in behandeling. 

- Zodra dit geregeld is gaat de Familieschool een plan uitvoeren om de kinderen en ouder te motiveren 
gebruik te maken van het Aldi-terrein: o.a. schilderen van tegels voor het nieuwe voetpad en het pad 
richting school. 

- Handhaving van de verkeersregels rondom school verloopt moeilijk door onderbezetting bij de 
desbetreffende afdeling; er wordt gekeken of er bv. via politie ondersteuning kan komen. Problemen zijn 
tot op heden niet opgelost, maar positief is dat er al ouders zijn die parkeren bij de Aldi, nabij de kerk en 
het IJsbaanterrein. 

- Op 18 maart jl. heeft de Familieschool bekend gemaakt dat de schooltijden per schooljaar 2019-2020 
worden aangepast. De leerlingen zullen 5 dagen per week naar school gaan, van 8.30-14.00 uur. Met 
de aanpassing van onze tijden neemt het aantal verkeersbewegingen met 50% af en hopen we dat de 
verkeershinder en parkeerproblematiek fors zullen verminderen. 

- Een eventuele evaluatie onder de omwonenden van school om te horen of de getroffen maatregelen 
voldoende effectief zijn vindt pas plaats als alle plannen zijn uitgewerkt.  
 

• IJsperiode. 
Helaas is het ons dit jaar niet gelukt om een mooie ijsvloer te realiseren. Volgend jaar nieuwe kansen. 
 

• Nieuwsbrief Wijkvereniging. 
Om alle leden en bewoners van ’t Kruis te informeren over diverse onderwerpen van de Wijkvereniging hebben 
we in april 2019 bij alle bewoners van ’t Kruis een papieren exemplaar bezorgd. Alle leden hebben de digitale 
versie ontvangen. 
 
 
Tot zover ons jaarverslag 2018-2019 


