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Geachte dorpsgenoten, 
 

Na een periode van Nieuwsbrief-stilte menen wij nu echt weer van ons te moeten laten horen. In onze 
Jaarvergadering van 05 november jl. hebben wij u kunnen bijpraten over alle zaken die bij ons afgelopen jaar 
in onze vergaderingen langs zijn gekomen. Wij maken nog een verslag van deze avond en zodra deze klaar is 
kunt u deze op onze website www.dorpsraadschermerhorn  vinden. 
 

J.V. de Ruiterstok 
Op onze Jaarvergadering werden wij echter verrast door de mededeling vanuit de zaal dat het bestuur van 
Jongerenvereniging De Ruiterstok de avond ervoor de heftige beslissing heeft moeten nemen om de deuren 
te sluiten. 
Om deze beslissing toe te lichten is op woensdag 13 november een spoedbijeenkomst geweest met bestuur 
Ruiterstok, afvaardiging Jeugdraad, afvaardiging Dorpsraad en jongerenwerkers van L!nk (namens Gemeente 
Alkmaar). 
 

Achtergrond van deze beslissing:  
Afgelopen jaren is de animo onder de jeugd (12-20 jaar) om gebruik te maken van de faciliteiten van De 
Ruiterstok zo enorm gedaald dat er op dit moment nagenoeg geen leden meer zijn en er amper 
aanmeldingen komen voor activiteiten. 
Omdat ook de oudere jeugd niet meer komt en daarom de vrijdagavond al is komen te vervallen, zijn de 
inkomsten nihil en is het op dit moment zo dat er nog voor drie maanden budget is om de vaste lasten te 
betalen en dan is het geld op. 
 

Het huidige bestuur heeft in overleg met hun Raad van Toezicht hierop besloten om een eindfeest te geven 
in januari, op de dag dat De Ruiterstok op de kop af 50 jaar eerder is opgericht. Door daarna de vereniging op 
te heffen voorkomt men dat er schulden ontstaan met alle ellende van dien. 
 

Het bestuur en de leiding van De Ruiterstok heeft meermaals geprobeerd om draagvlak te vergroten door 
met ouders in gesprek te gaan, de jongeren om advies te vragen en door tal van zaken die daaruit kwamen 
toe te passen, maar zonder gewenst resultaat. 
 

Huidige situatie 
Tijdens dit spoedoverleg werd heel duidelijk dat de motivatie van de zittende mensen nu naar het punt is 
gedaald dat zij niet meer willen, of kunnen, kijken naar mogelijkheden van een doorstart. Men weet zeker 
dat alles is gedaan om het tij te keren, maar men ziet de huidige situatie als ‘trekken aan een dood paard’. 
Mochten andere mensen De Ruiterstok willen overnemen, zijn zij bereid om te helpen met overdracht van 
kennis en kunde, wil men ondersteunend zijn, maar zeker niet meer eindverantwoordelijk.  
 

Mogelijkheden  
Tijdens het spoedoverleg zijn meerdere scenario’s aangedragen door de toehoorders. Wel lijkt het erop dat 
welke richting De Ruiterstok opgaat, dat dit een andere insteek gaat worden dan de huidige lijn. Allen waren 
het erover eens dat dit een logisch gevolg is van de veranderde omgeving, andere belevingswereld, andere 
wet- en regelgeving en andere manieren van communicatie. 
 

http://www.dorpsraadschermerhorn/


Wat is afgesproken tijdens het overleg is dat er nog beschikbare gelden worden aangevraagd bij Gemeente 
Alkmaar. Dit moet zorgen dat er financiële mogelijkheden ontstaan om aankomend half jaar te kunnen 
onderzoeken of De Ruiterstok, als jongerenvereniging of in een andere hoedanigheid, nog bestaansrecht 
heeft in Schermerhorn. Deze gelden, subsidie, kunnen uiteraard worden teruggestort als het antwoord op 
deze vraag “nee” is.  
 

Vervolgstappen  
Aankomende vier weken zal onderzocht worden wat Dorpsraad, Jeugdraad, Jeugdwerk en Gemeente zien als 
beste invulling van behoefte van de jongeren van Schermerhorn en in welke vorm dit gegoten kan worden 
voor een langere termijn. Natuurlijk moeten wij ons ook gaan buigen over de uitdaging van de 
beschikbaarheid van vrijwilligers die hiervoor benodigd zijn. 
In dit deel van het traject zal de Dorpsraad het voortouw gaan nemen om ervoor te zorgen dat de diverse 
mogelijkheden zijn onderzocht en een breed gedragen beslissing is genomen voordat de stekker eruit is 
getrokken door de huidige bestuurders. 
 

Communicatie 
Als er duidelijke, definitieve mijlpalen zullen zijn dan zullen we dit plaatsen op de website van de Dorpsraad. 
Deze plaatsing zullen we vermelden op de website van de Jeugdraad, op Facebook via Ruiterstok, Jeugdraad 
en Dorpsraad en via Instagram van De Ruiterstok. 
Hoe we de andere media gaan benaderen/informeren zal ook aankomende weken bekeken worden. 
Als u betrokken wilt worden en wilt helpen bij de aankomende overleggen om te komen tot een zo juist 
mogelijke beslissing, dan graag z.s.m. een mail naar info@dorpsraadschermerhorn.nl . In de laatste week van 
november zullen wij een bijeenkomst organiseren. 
 

 
 

14072 
Wij willen blijven benadrukken dat, als een gebrek in de openbare ruime een gevaarlijke situatie oplevert, u 
zelf meldingen kunt doen bij de Gemeente Alkmaar. Kijk hiervoor op www.alkmaar.nl/melding-doen . Als u 
hier uw melding doet staat deze geregistreerd en kunt u eventueel ook de voortgang volgen. 
Via het telefoonnummer 14072 is de gemeente bereikbaar op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur. 
Het blijft zaak om rekening te houden met elkaar en om bij parkeren rekening te houden met het kunnen 
laten passeren van vrachtverkeer en reddingsdiensten. Mocht u een hinderlijke situatie tegenkomen kunt u 
dit melden bij 14072. De gemeente neemt meldingen altijd in behandeling. 
Als het gaat om een acuut gevaarlijke situatie kunt u ook direct de politie bellen: 0900-8844. 
 
Leden gezocht  
Afgelopen twee jaar hebben wij niet alleen afscheid genomen van vier leden van de Dorpsraad, ook hebben 
wij afscheid genomen van hun, soms jarenlange, ervaring en expertise. Graag maken wij van het moment 
gebruik om een oproep te doen voor nieuwe leden van de Dorpsraad. Maar ook als u met ons wilt 
meedenken over een enkel onderwerp waarvan u verstand van zaken heeft en/of interesse in hebt, dan 
horen wij dit graag! 
 

  

 
 
 
 
 

 

Colofon: 
 
Dorpsraad Schermerhorn: 
 
Frans Schuurman  - voorzitter 
Debby Stoop-Dekker - secretaris 
Robert-Jan Huijser - penningmeester 
Cor Bellekom 
Jan Koning 
 

Wij vergaderen elke 2e maandag van de maand, 
u bent van harte uitgenodigd om onze 
vergadering bij te wonen in De Horn aan het 
Hornplein om 20 uur. 
 

Heeft u een bespreekpunt? Dit dan graag vooraf 
melden aan de secretaris. 
 

Website: www.dorpsraadschermerhorn.nl 
 

Facebook: @dorpsraad.schermerhorn 
 

Informatie: info@dorpsraadschermerhorn.nl 
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