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Maarr zeker speelden ook economische motieven een rol bij de wens zich te
manifesterenn als aandeelhouder, commissaris of bestuurslid. De aandeelhouders
troffenn elkaar tijdens de tweewekelijkse thuiswedstrijden en daar konden zij belangrijke
contactenn leggen en zaken regelen. In die zin vormden de aandeelhouders een
businessclubb avant la lettre.
Dee horeca van Alkmaar en de directe omgeving was goed vertegenwoordigd
onderr de aandeelhouders. Waar gevoetbald wordt, wordt vergaderd, gefeest en
gegetenn en daarom was het zaak om zo dicht mogelijk bij het vuur te zitten. Ook de
reiswereldd zag het belang van Alkmaar '54 in. ledere twee weken verliet een stoet van
bussenn met spelers en supporters de stad. De middenstand profiteerde van Alkmaar
'544 op diverse manieren. Indirect doordat er meer mensen naar de stad werden
getrokkenn en direct bijvoorbeeld als voorverkoopadres van toegangskaarten. Zo
haddenn twee sigarenhandelaren die ook fungeerden als voorverkoopadres, C. de
Grandd en L. Prins, zitting in het bestuur van de vereniging. Prins behartigde wel heel
directt zijn zakelijke belangen toen hij als bestuurslid voorstelde om het aantal
voorverkoopadressenn in Alkmaar terug te brengen van negen naar vier. Het verbaast
niett dat hij en De Grand tot de gelukkige vier behoorden.15
Prominentt aanwezig onder de aandeelhouders was ook de kaaswereld. Zo
warenn de kaashandelaren C. Vlaar en Geuit Kaper respectievelijk commissaris en
directeurr van de NV. Vooral de laatste, die in het maatschappelijk leven zo'n zestien
bestuursfunctiess bekleedde16, zou zich nadrukkelijk binnen de club laten gelden. Kaper
hadd een belangrijke drijfveer en dat was de stad zo bekend mogelijk te maken.
Bekendheidd van Alkmaar, zo wist hij, zou zijn handel ten goede komen. Voor Kaper
moestenn daarvoor twee hoofdinstrumenten worden ingezet. In de eerste plaats was dat
dee beroemde Alkmaarse kaasmarkt, op de tweede plaats kwam Alkmaar '54.17
Dee weg naar het bestuurslidmaatschap van de vereniging liep via het
aandeelhouderschap.. Die eer was niet voor iedereen weggelegd. Het aantal
aandeelhouderss werd bewust beperkt gehouden en wie daartoe aspiraties had, moest
wordenn geballoteerd. De zittende aandeelhouders hadden er blijkbaar grote behoefte
aann om hun exclusiviteit te bewaren, hoewel ook de angst voor ontwaarding van de
bestaandee aandelen bij uitgifte van nieuwe aandelen een rol speelde. Tenslotte kon er
opp die manier ook worden voorkomen dat mensen aandeelhouder werden waarvan
menn vond dat die niet in het gezelschap pasten.18
Kortom,, de betekenis van het bestuurslidmaatschap was groot: het bood status,
terwijll het ook om economische redenen interessant kon zijn. Het
bestuurslidmaatschapp was een gewild artikel, dat echter schaars was. Dat gold
trouwenss ook voor de functies binnen de NV. Deze schaarste werkte conflicten in de
hand.. Daar kwam bij dat de merkwaardige structuur, namelijk een NV en een
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