
 

 
 
 

 

Conceptverslag algemene ledenvergadering 

Datum: maandag 10 april 2017  

Locatie: Celavie, Oudkarspel 

Aanvang: 20.00 uur 

 

Aanwezig namens bestuur:  Rick Muileboom, Wim Honig, Remko Tjassens Keiser, Jan Brink, 

Wouter van Assendelft, Harry Katstra, Cees Bes (adviseur) 

Aanwezige leden:  Nico van der Wel, Par Oudejans, Ruud Snoek, Frank de Vries, Jack   

Stet, Jacques Schavemaker, Ed IJdo, Nick Zuurbier, Jim van den 

Bergh, Jan Meurs 

Afwezig met kennisgeving: Ron Verburg en Gert Coenraads (beide bestuur), Peter de Nijs, Leo 

Rijnja, Hans Middelbeek, Ingrid Bakker, Frank Baljé, Pieter Kuijs,  

 

Opening 

Rick Muileboom opent de vergadering. Hij is blij met de leden die zijn gekomen. Met de opkomst op 

zich is hij niet blij, temeer omdat zich beduidend meer leden hadden opgegeven.  

 

Verslag ledenvergadering d.d. 9 mei 2016 

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.  

 

Jaarverslag 2016 

Het jaarverslag over 2016 is aan alle aanwezigen uitgereikt. Secretaris Harry Katstra ligt het verslag 

beknopt toe. Gememoreerd wordt het moeizame contact met de gemeente.  

 

Financieel verslag 2016 

Penningmeester Jan Brink neemt het financiële verslag punt voor punt door. Het jaar sluit met een 

positief saldo van € 1.800 omdat er relatief niet veel kosten zijn gemaakt. Bij het bespreken van de 

begroting 2017 komt de post bedrijfsbezoeken ter sprake. Het bestuur wil in 2017 meer 

bedrijfsbezoeken organiseren. Op de balans is een eigen vermogen van € 43.000,-- zichtbaar. 

Ondanks verschillende herinneringen hebben nog vier leden de contributie over 2016 niet betaald. 

 
Verslag kascommissie 

De kascommissie bestaat uit Richard den Bak en Jacques Schavemaker. Laatstgenoemde laat weten 

dat het financiële verslag is beoordeeld en akkoord bevonden. De vergadering wordt gevraagd 

decharge te verlenen, hetgeen gebeurt.  

 

Benoeming kascommissie 

Jacques Schavemaker is aftredend maar stelt zich opnieuw beschikbaar. Voor volgend jaar bestaat de 

kascommissie dus uit dezelfde personen. 



 

Bestuursverkiezing 

Wouter van Assendelft, Ron Verburg en Rick Muileboom zijn statutair aftredend maar hebben zich 

verkiesbaar gesteld. De vergadering gaat akkoord met herbenoeming. Penningmeester Jan Brink 

heeft besloten zijn functie neer te leggen. Hij heeft te veel andere dingen die zijn aandacht vragen. 

Voorzitter Rick bedankt hem voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Hij overhandigt een bos bloemen. 

Het bestuur beraadt zich over een interne oplossing voor de vacature van penningsmeester. Ook van 

adviseur Cees Bes wordt afscheid genomen. Gedurende een aantal jaren was hij met zijn 

gemeentelijke kennis trouw aanwezig bij de bestuursvergaderingen.  

 

Wat verder ter tafel komt 

- Gevraagd wordt of de ledenlijst op de website ook per branche kan worden ingericht. Wij 

gaan dit uitzoeken.  

- Jan Meurs bedankt voor de attentie die hij heeft gekregen tijdens zijn bedrijfsjubileum. 

- Jacques Schavemaker vindt dat de AOL-leden meer zichtbaar moeten zijn. Hij suggereert een 

raamsticker. Het merendeel van de aanwezigen vindt dit een goed idee. 

 

Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur.  

 
  

 

Gastspreker Alex Sijm, directeur circus Sijm 

 
Na een kort pauze geeft voorzitter Rick Muileboom het woord aan circusdirecteur Alex Sijm/ 

Veel ondernemers zullen de uitspraak herkennen, wanneer het druk en hectisch is in het bedrijf. “Het 
lijkt hier wel een circus”, is dan een gebezigde uitspraak. “Maar bij ons het elke dag een circus!”, zo 
begon Alex Sijm zijn enthousiaste inleiding tijdens de algemene ledenvergadering van de AOL. Hij 
geldt als de enige echte circusdirecteur van Langedijk. Alex vertelt over zijn grote liefde. Al van jongs 
af aan was duidelijk wat hij wilde gaan worden: werken in het circus. Zijn ouders keken het met 
argusogen aan, maar nadat hij zijn middelbare school netjes had afgemaakt, ging het toch echt 
gebeuren. Hij werkte geruime tijd bij Circus Herman Renz als assistent-directeur. Een overstap naar 
John de Mol producties duurt maar een maand. “Dat was het niet”. 

Zo’n zeventien jaar geleden begint hij op zijn zolderkamer als impresariaat circus-entertainment te 
verkopen. In 2008 koopt hij zelf een tent en sindsdien reist hij met zo’n zeventien medewerkers door 
het hele land. Hij doet met z’n circustent ruim honderd locaties per jaar aan. Zijn kerstcircus is in heel 
Noord-Holland befaamd. Bij het opbouwen, voorstellingen draaien, afbreken en weer verder gaan 
blijft het niet. “De papieren rompslomp is enorm”, vertelt de circusdirecteur. “Wij moeten bij elke 
gemeente afzonderlijk verschillende vergunningen aanvragen. Dat is een project op zich. Per locatie 
waar wij staan levert dat al snel dertig tot veertig pagina’s papier op.” 

Volgens Sijm is circus een vluchtig product. “Je komt en je gaat weer weg. Daarom is het belangrijk 
dat je als ondernemer in de schijnwerper blijft staan. Je hoeft als ondernemer niet groot te zijn, maar 
je moet het wel goed doen. Als mensen, zowel publiek als overheidsinstanties, je bevlogenheid en 
kwaliteit kennen wordt het allemaal wat eenvoudiger. Wij zoeken ook bewust samenwerking met 
andere bedrijven. En we letten goed op welke mensen we in dienst nemen. Ik wil mensen hebben 
met passie voor het vak. Een aantal jaren geleden hadden wij een paar buitenlandse werknemers 
voor het op- en afbouwen van de tent. Zij deden hun werk duidelijk voor het geld. Op zich niets mis 



mee, maar ik wil mensen hebben die het circusgevoel in zich hebben. Met z’n allen straal je dan iets 
uit.” 

Dat het concept van de Langedijker ondernemer werkt, blijkt uit het feit dat in 2017 een tweede 
circus in gebruik wordt genomen. 

 

 

 


