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Notulen van de Algemene Ledenvergadering GAC 
MAANDAG  23 november  2015   

 
Aanwezig: 
Bestuur: Paul Maas (voorzitter), Pieter Wilhelmus (secretaris), Barbara Majoor (penningmeester), 

Harry Bontje (2e penningmeester), Paul  Vogelaar (loopsport, vrijwilligers), Carla van 
Lingen (communicatie), Henny Vos (beheer- en facilitaire zaken),  

Leden  Voor de pauze 65 leden aanwezig, na de pauze 35 leden. 
 
Afwezig: 
Bestuur: Geen 
Leden: Bericht van afmelding van Aswin Jagers, Koos van den Wijngaard, Ingrid van Dijk, Bert 

List, Ditte Oerlemans, Hans Veldmeijer, Dick in den Berken en Michiel van Dijk. 
Notulist: Caro Baumeister 

 
1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom bij deze tweede Algemene 
Ledenvergadering van 2015. Leuk om zoveel kinderen hier te zien. Een speciaal woord van 
welkom aan onze ereleden. 
De berichten van afmelding worden voorgelezen. 
Het afgelopen halfjaar zijn de volgende leden ons ontvallen:  
- Jan van Heiningen, geboren in 1923, 12 jaar lid, master, en zette op hoge leeftijd nog aardig 

snelle tijden neer. 
- Jan van der Stam, geboren in 1934, 28 jaar lid, recreant, knokte zich na vele kwalen en 

operaties steeds terug, was de laatste paar jaar nog barmedewerker. 
- Sabine Nijsse, geboren in 1969, bijna 12 jaar lid, werd in 2003 lid van de basisgroep, ging 

daarna wandelen bij Ad in de A groep. Vanwege een ernstige darmziekte heeft zij 
verschillende operaties ondergaan. Op 17 juli moest zij wederom geopereerd worden, zij 
raakte toen in coma en de vechtster heeft het niet gered. 

- Max van der Pas, geboren 1929, dit jaar 50 jaar lid. Hij had zijn eigen haak in onze 
kleedkamer. 

- Jaap Prins, geboren in 1936, bijna 17 jaar lid. Hij had een warm hart voor de club en was bij 
iedereen geliefd. 

Er wordt 1 minuut stilte gehouden om de overledenen te herdenken. 
Dick Slootbeek zal verderop in deze vergadering e.e.a. vertellen over de City Run. 
Verder geeft de voorzitter aan dat aan het einde van de vergadering een ieder gebruik kan maken 
van de “zeepkist” om een GAC onderwerp te presenteren in 1 minuut. 

 
2. Notulen Algemene Leden Vergadering 21 april 2015: 

De notulen worden per pagina doorgenomen. 
Naar aanleiding van pagina 3 agendapunt 7 merkt Jan van Dijk op dat hij had verwacht het 
contributiereglement op de agenda terug te zien. De voorzitter geeft aan dat er sinds de vorige 
keer geen wijzingen meer zijn geweest op de toen aangepaste onderdelen. Hij zal bij de 
behandeling van het studentenlidmaatschap hier nog op terugkomen. De notulen worden 
aangenomen en bevestigd. 
 

3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

4. Uitreiking van de ‘beste prestatie’ en ‘van Eck’ prijzen 2015  
a. uitreiking prijzen. De ‘beste prestatie’ en de ‘van Eck’ prijzen worden uitgereikt aan de beste 

pupillen, junioren, senioren en masters. Alle atleten, van jong tot oud, worden geëerd en er 
worden mooie foto’s gemaakt. 

b. clubrecords.  Dit jaar zijn weer de nodige clubrecords gevestigd. Deze worden allemaal 
besproken, van Pupillen tot Junioren, Senioren en Masters. De aanwezige atleten krijgen een 
medaille en de felicitaties van de voorzitter. Hij is trots op al onze atleten. Florian Vriezen laat 
nog weten dat zijn tijd op de Outdoor 1.000 meter niet 3:32,22 is maar 3:23,22, waarvan acte. 
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5. Huldiging van atleten en ploegen met een podiumplaats op NK-niveau of hoger 

Alle GAC leden en ploegen die in het afgelopen jaar op NK niveau of hoger een podiumplaats 
hebben veroverd worden gehuldigd. Er is dit jaar weer hard gewerkt en gesport met heel mooie 
prestaties als gevolg.  
Aangezien de atleten hun medailles al bij het NK hebben ontvangen, krijgen ze nu een bloemetje.  
Na het uitreiken van alle medailles en bloemen merkt de voorzitter op dat degenen die er nu niet bij 
konden zijn, hun prijzen alsnog zullen krijgen. Hij feliciteert iedereen met deze super prestaties. 
 
NB: buiten de vergadering om heeft Mirjam Koersen opgemerkt dat de volgende wedstrijden niet 
zijn opgenomen in de uitslagen en huldigingen: NK Cross, NK 10 km, NK Halve Marathon en NK 
Marathon. Ook hier doen genoeg GAC atleten aan mee. Deze zullen voortaan ook worden 
opgenomen bij de huldiging van de atleten. 
 
Ingekomen mededeling: Organisatie City Run 
Dick Slootbeek brengt namens de organisatie van de City Run verslag uit. Dit jaar heeft de 
Hilversum City Run – let op de naamswijziging! – plaatsgevonden op 18 en 19 april. De Ladiesrun 
is verplaatst naar de zaterdagavond en dat is goed bevallen. 
In 2016 vindt de Hilversum City Run plaats op 16 en 17 april. De ladiesrun op zaterdagavond krijgt 
nu een 5 en 10 km wedstrijd. 
Het marktplein zal dan iets kleiner zijn. Er zijn 2 nieuwe onderdeelsponsors gevonden: 
1- Rabobank Business Run 
2- Formulierenserver.nl van Seneca 
Hier is de organisatie erg blij mee. 
Dick wil de GAC-vrijwilligers bedanken op de traditionele manier: hij overhandigt het ingelijste shirt 
van dit jaar. 
De voorzitter bedankt Dick. Hoewel de City Run organisatorisch onder een andere stichting valt, is 
het toch ons evenement en daar zijn we super trots op. Applaus voor de organisatie van de City 
Run. 
 
Pauze  
 

6. Actuele ontwikkelingen vanuit het bestuur 
a. Atletiekmanager 

Justin Weuring is gestopt als Manager Atletiekteam. De voorzitter wil hem hartelijk bedanken 
voor zijn inzet. Omdat Justin nu niet aanwezig is, zal de voorzitter dit op een ander moment 
nog doen. Het gat dat door het vertrek van Justin is ontstaan zal naar verwachting over een 
aantal weken kunnen worden opgevuld. Er is een veelbelovende kandidaat, maar de 
besprekingen zijn nog in gang. De voorzitter hoopt dat in het nieuwe jaar concrete stappen 
kunnen worden gezet. 

b. Opzetten Sponsorcommissie 
Naast de vele adverteerders in het Magazine en/of met een bord langs de baan zijn er 3 grote 
sponsoren, te weten Klaverblad (hoofdsponsor), Nike, en Run2Day. Sponsors geven ons geld 
en goederen, anderzijds kunnen de contracten ons ook beperken. Het hele proces van 
sponsoring moet goed gemanaged en gecommuniceerd worden. De huidige 
Sponsorcommissie is vooral bezig met advertenties, een helder sponsorbeleid ontbreekt. 
Gwenda Albus heeft de huidige situatie in kaart gebracht. Er zal een sponsorbeleid worden 
uitgewerkt en er zal een volwaardige sponsorcommissie komen. Belangrijk is ook dat de 
loopsport en wedstrijdatletiek hierop aangehaakt zijn. Belangrijk is ook dat op korte termijn 
helder op papier staat wat we wel en niet doen met sponsors en dat we geen dingen doen die 
in strijd zijn met de huidige afspraken. 
Zolang er nog geen nieuwe Sponsorcommissie  is, kan men voor sponsorzaken terecht bij 
Paul Vogelaar en Paul Maas. 

c. Duurzaamheid clubgebouw 
Op 21 september jl. heeft overleg met Gemeente Hilversum plaatsgevonden. Bij het 
agendapunt sportoverleg is ingegaan op het verkrijgen van een landelijke subsidie voor 
energiebesparende maatregelen voor sportclubs. Dit traject wordt begeleid door gemeente 
Hilversum en uitbesteed aan het bedrijf Klimaatroute.nl. De accommodatie wordt bij deelname 
doorgelicht via een duurzaamheidsscan en aanvullende gegevens. Deze scan vindt 
aanstaande woensdag 25 november plaats. Enige installatie-onderdelen zijn toe aan 
vervanging dus een combi met energiebesparing en een toekenning van subsidie zou de 
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kosten drukken. GAC is duurzaam bezig, zoals gemeente Hilversum ook graag wil zien. De 
laatste twee jaar is het verbruik van water en elektriciteit fors toegenomen. Het clubhuis is 7 
dagen per week in gebruik en vaak is het hele gebouw verlicht terwijl niet overal iemand is. 
Vooral de baanverlichting zorgt voor een hoog elektriciteitsverbruik. Er zal een beheersplan 
worden opgezet om het energieverbruik binnen de perken te houden en een daling daarvan in 
te zetten. De mogelijkheid van lichtschakeling op bewegingssensoren wordt onderzocht 
evenals een koppeling tussen inschakeling van het alarm en uitschakeling van het licht. En 
natuurlijk de invoering van energiezuinige lampen. Iedereen zal van de voortgang op de 
hoogte worden gehouden. De voorzitter dankt Henny. Het is nog een flinke klus. 

d. Contributiereglement 
Studentenlidmaatschap: 
Doel van het studentenlidmaatschap is het vermijden van dubbele kosten voor studenten die 
lid zijn van GAC en vanwege studie elders ook lid zijn van een andere atletiekvereniging. 
Om voor een studentenlidmaatschap in aanmerking te komen moet je wedstrijdlid zijn van - en 
beschikbaar zijn om uit te komen voor - GAC maar vanwege studie (deels) elders woonachtig 
zijn en aantoonbaar daar ook lid zijn en trainen. Toelating geschiedt op voordracht van jouw 
GAC trainer en de atletiekmanager. In overleg met de penningmeester van GAC en de 
ledenadministratie wordt vastgesteld in hoeverre je voldoet aan de toelatingseisen.  
Uitgangspunt voor het studentenlidmaatschap is een beperkt aantal trainingen per week en 
een beperking tot de duur van de studieperiode. De contributie bedraagt 50 procent van de 
normale contributie, met uitzondering van bondskosten en/of wedstrijdlicentie. 
De voorzitter benadrukt dat dit geen kortingsregeling of een ‘light’ lidmaatschap is. 
Voorgesteld wordt met ingang van het nieuwe seizoen het studentenlidmaatschap in te 
voeren. Er volgt een discussie over het aantal potentiele leden waar het om zou gaan. De 
komende periode wordt sowieso gekeken of deze maatregel effect heeft. We blijven hierover 
met elkaar in gesprek. 
Contributiereglement: 
Bij punt 3, opzegtermijn,  de opzegtermijn van een maand voorafgaand aan het nieuwe jaar of 
kwartaal is inmiddels geschrapt, wel onder voorbehoud dat de Atletiekunie dit ook aanpast. 
Wat opzegtermijn betreft volgen wij volledig de regels van de Atletiekunie. Wij gaan hier niet 
van afwijken. Vooralsnog kan je nu per de laatste dag van ieder kwartaal opzeggen. 
Gezinskorting: Gezinskorting geldt ook voor 1-ouder-gezinnen. 
Door middel van hand op steken gaat de vergadering akkoord met het contributiereglement. 
Er zijn geen tegenstemmen. 

e. Atletensite is online 
Carla meldt dat de Atletensite inmiddels online is. Dit is een soort sub-site die aan onze 
website hangt, een eigen podium voor de Atleten. Deze site blijft in ontwikkeling en mogelijk 
kunnen toekomstige sponsoren hierin ook iets betekenen. 

  
7. Financiën.  

a. Toelichting begroting 2016 
Barbara geeft een toelichting op de begroting voor 2016. Er worden hogere energiekosten 
verwacht. Dit vanwege stijging in het energieverbruik en afschaffing van de ecotax, dus geen 
bijdrage meer in de energiekosten. Verder stijgen verzekeringskosten en afvalbijdragen. De 
uitgaven binnen de commissies dalen iets. 
In de inkomsten zit een verhoging van de contributie: inflatie van 1% en een extra kostenstijging 
van 1%. Een contributieverhoging van 2% is passend en nodig. 
Wil de Vink mist een specificatie van de sponsorbijdrage van Run2Day. De voorzitter licht toe dat 
daar enerzijds wel wat voor te zeggen is. In de begroting staat alleen bij de 2 hoofdsponsors, te 
weten Nike en Klaverblad, een specificatie vermeld. De bijdrage van Run2Day is ondergebracht bij 
de adverteerders en bordsponsors. Het is de vraag, aldus de voorzitter, of sponsors willen dat hun 
bijdrage openlijk vermeld wordt. Daarnaast gaat het niet alleen om een geldelijke bijdrage, maar 
ook om bijdragen in een andere vorm. 
b. Contributievaststelling  
Het bestuur stelt voor de contributie te verhogen met 2%. 
De voorzitter vraagt de vergadering of men kan instemmen met de contributieverhoging van 2%. 
De vergadering gaat door middel van handopsteking akkoord met de contributieverhoging. Er zijn 
geen tegenstemmers. 
 
c. Goedkeuring begroting 2015 
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De voorzitter vraagt de vergadering of men kan instemmen met de begroting voor 2016. De 
vergadering stemt door middel van handopsteking in met de begroting. Er zijn geen 
tegenstemmers. 
 
d. Benoemen nieuw en reserve lid kascommissie 
Koos van den Wijngaard, Joop Splinter en als reserve René Smeink worden voorgedragen. Het 
bestuur is heel blij met hun aanbieding. Door middel van handopsteking wordt gestemd: iedereen 
is voor. Er zijn geen tegenstemmers. Hierbij is de kascommissie compleet. 
 

8. Bestuurssamenstelling  
a. Tussentijds aanblijvend tot april 2016: Carla van Lingen. Dit was al eerder overeengekomen. 

Helaas zal Carla voorjaar 2016 echt aftreden. De voorzitter is blij dat er een goede vervanger 
is gevonden, nl. Esther Gross. Zij draait al een tijdje mee in het communicatieteam en verzorgt 
ook de nieuwsbrief. 

b. Esther Gross: Het bestuur stelt voor Esther Gross te benoemen als bestuurslid met als 
toekomstige taakstelling communicatie. De vergadering gaat door middel van handopsteking 
akkoord met de benoeming van Esther Gross, geen tegenstemmen. 

c. Siebe Turksma: Het bestuur stelt voor Siebe Turksma te benoemen als bestuurslid met 
taakstelling Linking-pin Atletiekteam. De vergadering gaat door middel van handopsteking 
akkoord met de benoeming van Siebe Turksma, geen tegenstemmen. 

 
9. De  “zeepkist”. 

Eén lid maakt gebruik van de zeepkist. 
Kees Tabak doet een oproep namens de Loopsportcommissie. De LSC is op zoek naar een 
coördinator voor het evenemententeam. Iemand die mensen kan aansturen en specifieke 
taken op zich kan nemen. Hij had gehoopt dat er vanavond meer mensen aanwezig zouden 
zijn. Kees doet een oproep aan de aanwezigen: als je iemand kent die hiervoor in aanmerking 
komt, stuur dan een mail naar de LSC of naar Kees. 
Zegt het voort, aldus de voorzitter. 
 

10. Rondvraag en sluiting 
Dick Slootbeek merkt op dat hij geen GAC logo’s meer ziet op de clubkleding, maar enkel 
nog het logo van Run2Day. Hoe zit dat? De voorzitter antwoordt dat mede hierom het 
belangrijk is dat we de Sponsorcommissie goed opzetten. Kennelijk vertellen wij de sponsors 
niet duidelijk genoeg wat wij willen. Ook onze wave zou incorrect gebruikt worden. Het zorgen 
voor printen van het GAC logo op kleding ligt vooral bij GAC. Hier moet beter op gelet worden. 
Chris van de Kamp vraagt hoe het staat met de verklaring van goed gedrag van de trainers. 
De voorzitter legt uit dat dit enige vertraging heeft opgelopen. Er is hierover contact met de 
Atletiekunie. Er komt een aanvraag voor alle trainers van 18 jaar en ouder die training geven 
aan iedereen jonger dan 17 jaar. 
Karel Hulsman dankt de voorzitter en doet als erelid het woord. Hij noemt de opkomst 
vanavond vrij mager. Dat kan vooral komen doordat het bestuur het harstikke goed doet en 
men dus de noodzaak niet ziet te komen. Verder zijn vanavond veel atleten geëerd. De jeugd, 
de masters, ze blijven ongelooflijk presteren. Dat werkt stimulerend. Hilversum is geen plaats 
met hoge school of universiteit. Daarom is het goed dat er voor studenten een regeling is 
getroffen. De plannen met betrekking tot de duurzaamheid van het clubgebouw zien er goed 
uit. Karel is blij met de begroting voor volgend jaar. Die is vlak en geeft een duidelijk beeld. De 
vereniging heeft een goede liquiditeitspositie. Sponsoring is altijd een ‘zorgenkindje’ geweest. 
Wat nieuwe bestuursleden betreft heeft Karel alle vertrouwen in Esther en vindt hij de 
toetreding van Siebe een goede zaak. Zijn laatste opmerking gaat over het interview met de 
huidige voorzitter in GAC Magazine. De huidige structuur en uitgangspunten houden de club 
gezond. Het clubhuis wordt alleen maar mooier. Met dank aan de kantinecommissie. 
Karel bedankt de voorzitter en het bestuur voor hun inzet en werk. 

 
Hierna volgt een woord van dank door de voorzitter. Even na 22.00 uur sluit hij de 
vergadering. 

 
Paul Maas, voorzitter 
Pieter Wilhelmus, secretaris 
Caro Baumeister voor verslag, waarvoor onze dank.  


