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Bulletin Ad Veras Amicitias, 22 juli 2020 

Bulletin, juli 2020 
 
Voorwoord 
 
Beste Leden van Ad Veras Amicitias, 
 
In deze wonderlijke en voor iedereen onvoorzienbare tijden komen wij weer bij u in de lucht. 
Corona heeft een onbegrijpelijk grote weerslag gehad, op macroniveau in de hele wereld, en 
op microniveau op onze vereniging. We hebben het eerste bulletin van dit jaar moeten laten 
schieten, en de ALV 2020 vindt wel fysiek plaats, maar zonder de aankleding met lezing en 
de kleine reünie.  
 
Wel is er goed nieuws van school: waar het Murmelliusgymnasium in 2019 nog een 
onvoldoende scoorde op het inspectierapport van de Onderwijsinspectie omdat de lessen 
kortweg “onvoldoende gericht zijn op afstemming en uitdaging van de leerling”, zo heeft 
school dit weten om te buigen naar een voldoende. Het artikel dat Alkmaar Centraal hieraan 
wijdde op 24 juni 2020, treft u verderop aan. School kan trots zijn op deze prestatie. 
 
Verdrietig nieuws is er ook: onze voormalige lerares gymnastiek, Anneke Rosing, is op 19 
april 2020 overleden. Zij heeft de respectabele leeftijd van 93 jaar bereikt. Namens onze 
vereniging hebben wij een kaart gestuurd aan de familie van Anneke, met alle sterkte voor dit 
verlies. 
 
Wij verwijzen verder naar de inhoud van dit bulletin, met verder nog informatie over de 
reünie en foto’s van zaterdag 28 september 2019.  
 
In de hoop u weer - Corona proof en gezond - te kunnen verwelkomen op de ALV op 
zaterdag 26 september 2020, groet van uw bestuur,  
 

 
V.l.n.r.:  Tineke Wolfswinkel, Fred de Geus, Rita Hellemons-Pilon, Aya Wolters-

Hartog, Peter Bakker, Gert Jan van Hilten, Gerard van Wieringen  
 
De link om de vele gemaakte  foto’s van de reünie van 2019  te bekijken is: 
http://www.adveras.nl/html/index.php/reunie/reuniefotos 
Het password is : 12Alkestis 

http://www.adveras.nl/html/index.php/reunie/reuniefotos
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Het Murmellius Gymnasium in Alkmaar zit weer op het juiste spoor. Vorig jaar rond deze tijd kreeg 
de school nog een onvoldoende van de Inspectie van het Onderwijs. Deze oordeelde dat de kwaliteit 
en afstemming van lessen ondermaats waren en leerlingen te weinig werden uitgedaagd. Ook werd het 
overbrengen van kennis, vaardigheden en activeren van leerlingen als onvoldoende bestempeld. 
Inmiddels scoort de school weer een voldoende. 
 
Rector Wim van Boxtel: "Van die onvoldoende vorig jaar zijn we wel geschrokken. We hebben 60 
leerkrachten met de juiste papieren en uitmuntende vakkennis. Maar dat is niet genoeg. We hebben de 
koppen bij elkaar gestoken en heel hard gewerkt om zo snel mogelijk weer in het reine te komen. 
Daartoe hebben we een schoolplan gemaakt waarbij we vooral hebben ingezet op de uitdaging en 
activering van leerlingen. Daarbij hebben we ook ouders en leerlingen zelf betrokken." 
 
Van Boxtel vervolgt: "Alles valt of staat met wat de leraren voor de klas doen. Ik geef zelf Duits in de 
tweede jaargang. Als ik de hele les een verhaal sta te vertellen over Duitse dichters is het niet raar dat 
de leerlingen onderuit gaan zakken. We hebben 800 begaafde leerlingen, die uitgedaagd moeten 
worden. Bovendien zijn het pubers, een mooi meisje naast je is interessanter dan de leraar. Ook is het 
belangrijk hoe je een les afsluit. Door de juiste vragen te stellen weet je of de lesstof overgekomen is." 
 
Van Boxtel  is blij dat het Murmellius al binnen zo korte tijd de boel weer op orde heeft. "En nu 
doorpakken. Als je kijkt naar het arsenaal aan uitmuntende  en enthousiaste leerkrachten die hun klassen 
weer goed  weten te motiveren, en de manier waarop zij inspelen op de intelligentie van onze leerlingen, 
behoren wij tot de beste scholen van Nederland. We kunnen en mogen geen genoegen nemen met de 
middelmaat.” 
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Bron: Alkmaar Centraal 24 juni 2020 
 
 
Oproep algemene ledenvergadering - zaterdag 26 september 2020 
 
Het bestuur van Ad Veras Amicitias roept hierbij de leden van Ad Veras Amicitias op om de 
jaarlijkse algemene ledenvergadering bij te wonen. De algemene ledenvergadering vindt plaats 
op  

zaterdag 26 september 2020 van 11.00 uur tot 12.00 uur 
 

in het schoolgebouw van het Murmelliusgymnasium, Bergerhout 1, Alkmaar.  
 
De algemene ledenvergadering is vrij toegankelijk voor alle leden van Ad Veras Amicitias.  
 
Aan het bijwonen van de vergadering en het uitoefenen van rechten uit hoofde van het 
lidmaatschap ter vergadering zijn geen kosten verbonden.  
 
In principe hoeft u zich niet aan te melden. Daarop is dit jaar echter een uitzondering gemaakt 
in verband met Corona-maatregelen. Wij verzoeken u daarom zich van tevoren aan te melden, 
bij voorkeur via info@adveras.nl, maar op andere wijze is uiteraard ook toegestaan. 
 
De agenda voor de vergadering, de concept notulen van de algemene ledenvergadering van 
zaterdag 28 september 2019 en een toelichting op de Corona-maatregelen treft u verderop aan 
in dit bulletin. 
 
 
 
 
Corona maatregelen Algemene ledenvergadering zaterdag 26 september 2020 
 
Op het moment van het verschijnen van dit bulletin heeft de overheid richtlijnen gegeven 
teneinde verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Op basis hiervan hebben wij de 
belangrijkste maatregelen op een rijtje gezet, die wij getroffen hebben om te kunnen voldoen 
aan de richtlijnen. Voor een deel doen wij een beroep op u, en een deel regelen wij. 
 
Wij doen een beroep op u voor de volgende maatregelen: 
 

• Was vaak uw handen, 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed 
drogen. 

• Hoesten en niezen in de binnenkant van uw elleboog. 
• Geen handen schudden. 
• 1,5 meter afstand houden. 
• Kom alstublieft niet naar de ALV als u Corona gerelateerde klachten hebt. Voor meer 

informatie hierover kunt u contact opnemen met het bestuur. 
• De ALV is uiteraard vrij en kosteloos toegankelijk voor leden, maar wij 

verzoeken u dringend van tevoren bij ons aan te geven of u aanwezig wenst te 
zijn, bij voorkeur via info@adveras.nl 

 
 

mailto:info@adveras.nl
mailto:info@adveras.nl
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Wijzelf nemen de volgende maatregelen: 
 

• Aanwezigheid van ontsmettingsmiddel voor uw handen. 
• Aanwezigheid van papieren zakdoekjes, graag onmiddellijk na gebruik weggooien. 
• Ontsmetting van contactoppervlaktes, zoals deurklinken, trapleuningen, enz. 
• Stoelen op 1,5 meter afstand van elkaar. 
• Gelegenheid om 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. 

 
Mogelijk worden na uitbrengen van dit bulletin de richtlijnen van overheidswege aangepast. 
De maatregelen die wij bij gelegenheid van de ALV nemen, zullen in lijn zijn met eventueel 
nieuwe richtlijnen van overheidswege. Wij brengen u hiervan - indien nodig - voor aanvang 
van de ALV op de hoogte. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AGENDA 
Algemene Ledenvergadering, zaterdag 26 september 2020 

 
Tijd: 11.00 - 12.00 uur 

  
Plaats: Aula Murmelliusgymnasium 

  
1. Opening 
 
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 28 september 2019 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
4. Jaarverslag voorzitter/secretaris 

 
5. Communicatie en ledenbeheer 

 
6. Jaarverslag van de penningmeester 
 
7. Verslag van de kascommissie 
 
8. (Her)benoeming van de kascommissie 

 
9. Begroting 2021 

 
10. Rondvraag 
 
11. Volgende Algemene Ledenvergadering zaterdag 25 september 2021 

 
12. Sluiting 
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(Concept) Notulen Algemene 
Ledenvergadering Ad Veras Amicitias 
d.d. 28-09-19 

 

 
1. Opening vond iets te laat plaats. 

Hymne wordt gezongen. Presentielijst 
is beschikbaar. 

 
2. Notulen ALV 29-09- 2018: 

goedgekeurd, waarbij wordt 
aangetekend dat Evert van Aardenne de 
oudervereniging wilde laten meedoen 
met de reünie.  

 
3. Ingekomen stukken: geen. 

Mededelingen: de volgende 
overledenen, voor zover bekend bij het 
bestuur, zijn te betreuren: 

 De heer Wiarda 

 Gon van Arkel 

 Klaas Steerenberg 

 Lous Butter 

 Barbara van de Berg 

 
4. Jaarverslag van de secretaris: Bestuur 

kwam 6 keer bijeen, ook veel contact 
via e-mail en WhatsApp. Het bestuur 
was veel op school aanwezig, onder 
andere bij de kerstborrel en de eindejaar 
BBQ. Er is een goede samenwerking 
met Interpres, en ook met Pepijn vd 
Sande en zijn toneelgroep. Er zijn in 
2018 twee bulletins verschenen.  

 
5. Communicatie en ledenbeheer.  Fred: 

er zijn 260 leden bijgeschreven sinds 

zijn aantreden in 2011. We raken 
minder leden kwijt door verhuizingen 
etc. In 2019 werden 49 nieuwe leden 
bijgeschreven en 30 leden 
uitgeschreven. Verheugend is dat er op 
deze reünie meer dan 100 mensen van 
de examenjaren 2000 en later aanwezig 
zijn. Van ons ledenbestand zijn 210 
mensen present. Er zou een 
ledenportaal moeten komen waar men 
zelf gegevens kan aanpassen.   

 
6. Verslag penningmeester, althans een 

toelichting op het uitgedeelde verslag: 
Saldo spaarrekening is gestegen, maar 
dit wordt door de reünie natuurlijk 
lager. Zoals bekend vond de ALV van 
2018 dat het Lustrum geld mocht 
kosten. Er zal +/- € 20.000,00 batig 
saldo over blijven. Toneel en Interpres 
kunnen gesponsord worden. Er is geen 
meerjarenplan. 

  
Verslag kascommissie: de heren Bruijn en 
Wanders (op voorstel van Frits David 
Zeiler de heren Gall & Gall genoemd) 
hebben gecontroleerd. De jaarrekening van 
2018 is goedgekeurd met dank aan 
penningmeester en bestuur. de vergadering 
stelt de notulen van voorafgaande 
ledenvergadering vast, jaarrekening wordt 
vastgesteld, en verleent het bestuur 
decharge voor het gevoerde financiële 
beleid  

 
7. (Her)benoeming van de 

kascommissie. Zij worden voor het 
leven benoemd. Als dank voor het 
verrichte werk krijgen de leden van de 
Kascommissie een flesje wijn. 

 
8. Begroting 2020: Geen op- of 

aanmerkingen. De sponsoring zal voor 
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Interpres € 500 bedragen en voor het 
toneel € 250.  

 
9. Rondvraag:  
• Of de penning nog steeds uitgegeven 

wordt en of Autoi Esmen nog bestaat. 
Volgens de vergadering wel.  

• Vraag van Arjan van Dijk over eerdere 
berichtgeving bij afscheid nemen van 
leraren. Allen zullen hierop letten. 

• Volgende ALV 26-09-2020. 
• Marlies van Arkel, dochter van de 

onlangs overleden Gon, neemt het 
woord: zij geeft de Ad Veras Speld 
door aan Aya Wolters. Marlies krijgt 
een presentje namens de Vereniging 
uitgereikt door Tineke.

 
 
 
 

 
IN MEMORIAM 

 
 

Overleden op 19 april 2020 
 

Anneke Rosing  
 

93 jaar oud, onze vriendelijke, standvastige, nooit versagende gymnastiek lerares.  
De dames onder ons hebben met veel plezier les van haar gehad, en wij wensen haar 
nabestaanden nogmaals alle sterkte toe met dit verlies. 

 
 

 
 

 


