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Notulen ALV CTC de Flamingo’s 
 

Locatie: HCC 
Datum: 24 juli 2020 

Aanwezigen: 
Ereleden: Kees Bakker, Gerrit van Laer, Thijs Vermeulen, Wulf van Alkemade 
Leden van Verdienste: Paul Jan Bakker 
Overige Flamingoleden: 
Dick Bekedam, Marcel Bertsch, Cees Bijloos, Philippe Boissevain, Jan van den Bosch, Steven de Bruin,  
Max de Bruin, Robert Burger, Damian Crowley, Johan Domela, Adriaan van den Dries, Jos Hartemink,  
Bellie den Hartog, Steven van Hoogstraten, Edo de Jongh, Mark Jonkman, Olivier Klaus, Feiko Kloppenburg, Bart 
Kuiperi, Pim van Liemt, Reinder Lubbers, Victor Lubbers, Alex de la Mar, Paul van Meekeren Sr.,  
Julian de Mey, Thomas Milde, Albert van Nierop, Harry Oltheten, Edward Sleijffers, Jeroen Smits, Tonny Staal,  
HJ Stuyling de Lange, Remco van der Veen, Robert Vermeulen, Daan Vierling, Dick Vierling, Jan Jaap Vierling, 
Harold Vogelaar en Jaap Vogelaar. 
 
 
1. Opening 

Voorzitter Wulf van Alkemade opent de vergadering rond 18:00 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. 
De voorzitter vraagt de aanwezigen om een minuut stilte, om onze overleden cricketvrienden te herdenken.  

2. Ingekomen stukken 

Behalve een aantal afmeldingen zijn er geen ingekomen stukken. 

3. Bestuur & commissies 

Het bestuur is onveranderd ten opzichte van afgelopen jaar. De huidige bestuurssamenstelling is als volgt: 

• Wulf van Alkemade – voorzitter 
• Hans Peter van Arkel – penningmeester 
• David Woutersen – secretaris 
• Steven de Bruin – wedstrijdsecretaris 
• Philippe Boissevain & Bas de Leede – jeugdcricket 

 

Steven de Bruin heeft zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap per 2021, en de huidige voorzitter         
Wulf van Alkemade zal dan de rol van vicevoorzitter op zich nemen. 

David Woutersen heeft te kennen gegeven om per 2021 af te treden als secretaris. Het bestuur wil hem hartelijk 
danken voor zijn werkzaamheden voor de club. 
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De 8 verschillende commissies blijven hetzelfde maar het bestuur is altijd op zoek naar vrijwilligers die voor een 
aantal jaren zitting willen nemen in één (of meerdere) van de volgende commissies. 

• Jeugdcricket   : Bas de Leede, Philippe Boissevain 
• Topcricket     : Hidde Overdijk, Steven de Bruin 
• Damescricket    : Willemijn Vorderman-Jansen, Denise van Deventer-Hannema 
• Cricket 35-50 en 50+  : Klaas Kout, Paul van Meekeren Sr. 
• A-Tour     : Steven de Bruin, Wulf van Alkemade 
• Flamingo Cricket Academy   : Philip Nijgh, Paul-Jan Bakker, Tim de Leede 
• Golfcommissie   : Edward Sleijffers, Mark Jonkman 
• Jubileumcommissie   : Thijs Vermeulen, Erik Westerink, Albert van Nierop,       

          Paul van Meekeren Sr. 
 

4.  Prijzen 2019 

In seizoen 2019 zijn er verschillende cricket- en golfprijzen uitgereikt.  

De GrijGle Beker op VOC is helaas verregend. 

Het Flamingo Junioren Toernooi 2019 is gewonnen door Rood & Wit. 

Het tweejaarlijkse Flamingo Cricket Festival vond in 2019 plaats op VRA en was wederom een groot succes. 

De Cramer McLean Beker voor 2019 is toegekend aan Max O’Dowd voor zijn bijzondere prestatie van 86* tegen 
Zimbabwe.  

De Willem van Rossem prijs 2019 is uitgereikt aan Alex de la Mar, voor zijn langdurige werkzaamheden voor zijn 
club Rood & Wit en bij de KNCB. 
 

Golfprijzen 

• Batavieren vs Flamingo’s 2019: Flamingo’s  

• ‘Onderlinge’ Golfkampioenschap 2019: Michiel Dirks 

 

Ons golfgezelschap telt rond de 80 leden en is inmiddels een zeer belangrijk onderdeel van de bonding binnen 
onze club geworden. Het bestuur bedankt de golfcommissie van harte voor al het werk dat zij in het afgelopen 
seizoen heeft verricht. In het bijzonder bedankt het bestuur Jacob-Jan Esmeijer, die nu in het bestuur van de 
KNCB heeft plaatsgenomen; we hopen dat nog vele Flamingo’s zijn voorbeeld zullen volgen. 
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5.  Doelstellingen en toekomstvisie Flamingo’s 

De doelstellingen en toekomstvisie werden besproken als ook het ledenbestand, waarin nog meer diversiteit 
moet komen! 

Doelstellingen van de vereniging: 

• Het promoten van jeugdcricket in Nederland. 
• Het creëren van mogelijkheden om met en tegen je cricketmaten wedstrijden te spelen in Nederland 

(meestal T20), en om het jaar met een A-Tour naar Engeland te gaan, met tegenstanders als de Free 
Foresters en de MCC, en altijd op de meest schitterende velden. 

• Sportieve en sociale activiteiten bieden voor de oudere leden (veteranencricket, golf, jaardiners, borrels) 
om de banden te blijven onderhouden die vaak al in de jeugd zijn ontstaan. 

• Flamingo’s moeten een afspiegeling zijn van de Nederlandse cricketsamenleving. Dit betekent leden 
vanuit alle verenigingen. 

 
Toekomstvisie van de vereniging: 

Focus op kerngebieden van de Flamingo’s: 

• Spelen van wedstrijden en tours  
• Support jeugdcricket (i.s.m. KNCB): focus op jeugdontwikkeling! 

Zie http://ctcdeflamingos.nl/nieuws/advies-voor-bestuur-kncb-2020/ 
• Damescricket (spelend, niet-spelend en jeugdcricket) 
• Sociale activiteiten voor alle leden (o.a. Golf) 

 
Hiernaast streeft de vereniging naar een gezond ledenbestand: 

• Een paar jaar was er weinig tot geen aandacht voor aanwas; van 2016 t/m 2018 was er een gezonde 
ledengroei. Nu stagneert het helaas… oproep aan alle Flamingo’s om meer spelende leden aan te 
brengen! 

• Dames: inmiddels 37 damesleden! 
• 2016: 285 leden, eind 2017: 348 leden, 2018: 368 leden, 2019: 364 leden. 
• Streven: 400 leden in 2021. 

 

Belangrijk criterium blijft “Kwaliteit binnen en buiten het veld” 

 

 

6.  A-tour naar Engeland 

De A-tour naar Engeland zal waarschijnlijk toch doorgaan dit jaar, al zullen het maar 3 wedstrijden worden, 
tegen de MCC en de Free Foresters. We houden de komende weken de ontwikkelingen in Engeland m.b.t.  
Covid-19 nauwlettend in de gaten. 

 

 

 

http://ctcdeflamingos.nl/nieuws/advies-voor-bestuur-kncb-2020/
http://ctcdeflamingos.nl/nieuws/advies-voor-bestuur-kncb-2020/
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7.  Flamingo Academy 

De Flamingo Cricket Academy verandert zijn koers van High Performance naar Youth Development en ons advies 
voor 2020 aan de KNCB is wederom op jeugdontwikkeling gebaseerd.  

De voorzitter noemt ook nog de sterke en bijzondere band met de Gary Kirsten Cricket Academy en vindt het 
jammer dat de KNCB niet de opportunity oppakt om met een coach van wereldklasse als Gary Kirsten een 
programma te ontwikkelen.  

 

8.  Financiën 

Penningmeester Hans Peter van Arkel is helaas afwezig i.v.m. vakantie maar de voorzitter heeft namens hem de 
begroting en jaarrekening gepresenteerd. Deze gehele begroting is positief door de kascommissie overgenomen.  

Cees Bijloos vraagt hoe het komt dat de kosten voor betalingsverkeer aan de hoge kant zijn (873 euro). De 
voorzitter vermoedt dat dit de kosten zijn van ClubCollect, die veel werk heeft aan het manen van diverse leden 
die hun contributie niet op tijd betalen.  

De voorzitter leest het bericht voor van de kascommissie, die het bestuur decharge verleent voor het financiële 
beleid.  

 

9.  Communicatie 

De communicatie vanuit de Flamingo’s naar de ouderen en jeugd moet beter, zowel op website en facebook als 
via Whatsapp en Instagram, met de juiste content over waar de Flamingo’s mee bezig zijn.  

 

10.  Centenary in 2021 

Thijs Vermeulen neemt het woord en legt uit dat de geplande toer naar Zuid Afrika in maart 2021 helaas niet 
doorgaat. De Covid-19 crisis heeft het land zwaar geraakt en de economische en sociale gevolgen zijn enorm. 
Het bestuur acht het in deze omstandigheden onverstandig om de toer door te zetten. 

In plaats daarvan is het plan om de A-tour naar Engeland uit te breiden naar 10 dagen en om naast de cricket- en 
golfwedstrijden ook zgn. Golden Oldies wedstrijden te organiseren. 

Ook stelt Thijs namens de jubileumcommissie voor om in 2021 eenmalig een contributie te heffen van 100 euro 
voor alle leden, om de jubileumactiviteiten te kunnen bekostigen. Hier tegenover staat dat de leden dan het 
jubileumboek ter waarde van 60 euro cadeau krijgen.  

Dick Bekedam vraagt zich af of de jeugd wel 100 euro kan betalen. De voorzitter is van mening dat de huidige 
jeugd best eenmalig een bedrag van 100 euro kan betalen: 2 dagen werken in de kroeg en 2 avonden níet in de 
kroeg levert samen al gauw 100 euro op!  

Het voorstel wordt met een grote meerderheid van stemmen aangenomen. 

 

De voorzitter bedankt de leden voor het vertrouwen en sluit hierna de vergadering. 
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