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Notulen van de Algemene Ledenvergadering GAC 
DINSDAG  26 APRIL  2016   

 
Aanwezig: 
Bestuur: Paul Maas (voorzitter), Barbara Majoor (penningmeester), Harry Bontje (2e 

penningmeester), Carla van Lingen (communicatie), Esther Gross (communicatie) 
 
Leden  59 leden volgens presentielijst 
 
Afwezig met bericht: 
Bestuur: Pieter Wilhelmus, Henny Vos, Paul Vogelaar, Siebe Turksma 
Leden: Dick in den Berken, Karel Hulsman, Bep Koelink, Hans Veldmeijer, Jan van der Meulen 
 
Notulist: Joke Kooiker 

 
 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom bij de Algemene Leden 
Vergadering. Hij is blij te zien dat er nog zoveel leden gekomen zijn ondanks de meivakantie en 
de koningsnacht. De berichten van afmelding worden voorgelezen. Er zijn ons gelukkig het 
afgelopen half jaar geen leden ontvallen. 
De voorzitter geeft nog 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 november 2015 
De notulen worden per pagina doorgenomen. 
Naar aanleiding van pagina 3 agendapunt 7c merkt Jan van Dijk op dat “begroting 2015” niet 
klopt dit moet zijn “begroting 2016”.  
De notulen worden vervolgens vastgesteld 

 
3. Ingekomen stukken 

Er zijn behalve de afmeldingen geen ingekomen stukken 
 
4. Huldigingen 

De jubilerende leden worden met een groot applaus van de leden en met  bloemen gehuldigd.  
 

Jubilarissen 
65 jaar: Henk de Koning (niet aanwezig) en Jan de Koning 
Jan is eerst wedstrijdatleet / hardloper geweest te zijn, nu al jaren een trouw en snelle D-
wandelaar en zijn aanwezigheid in de groep gaat altijd gepaard met een grote dosis sportiviteit en 
humor. 
 
60 jaar: Chris Kok en Jan van der Meulen (niet aanwezig) 
Chris is een zeer verdienstelijk wedstrijdatleet geweest met nog steeds clubrecords bij de 
estafette, jury coördinator, jurylid en in 2011 door de Atletiekunie onderscheiden met een 
waarderingsspeld. Hij heeft tot 2013 nog steeds aan hardlopen gedaan en is nu een actieve 
wandelaar. 
 
50 jaar: Ina Schouten, Dick Gessel, Henk van der Kuil, Bep Koelink (niet aanwezig),Dick 
Slootbeek, Iet van Dijk, Jan van Dijk 
Ina Schouten is gestart in de toen net opgestarte vrouwengroep, heeft daarnaast jarenlang als 
jurylid gefunctioneerd en is door de Atletiekunie onderscheiden met de waarderingsspeld. Als 
vrijwilliger heeft ze zich met name veelvuldig ingezet voor de Maple Leaf Cross 
Dick Gessel heeft jarenlang het clubgebouw op iedere zaterdagochtend geopend voor de leden 
en heeft daarnaast 20 jaar meegewerkt in de onderhoudsgroep (tot 2015) 
Henk van der Kuil is 50 jaar geleden begonnen met hardlopen en doet nu sinds 1997 gezellig 
mee aan het wandelen. 
Dick Slootbeek is gestart als een zeer verdienstelijk wedstrijdatleet (o.a. CR gehad op 
polshoogte). Daarnaast is Dick al die jaren een zeer actief vrijwilliger geweest binnen de club 
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zoals bestuurslid, commissielid bij meerdere commissies, trainer, jurylid en ook organisator van 
Spanderswoudloop en nu directeur HCR. Hij is erelid van de GAC. 
Iet van Dijk neemt vanaf het begin al en nog steeds ook deel aan de damesgymnastiek. 
Daarnaast is ze als vrijwilliger zeer actief binnen de club ten behoeve van de wedstrijdorganisatie, 
wedstrijdsecretariaat en ledenadministratie en als jurylid. Iet is in 2011 door de Atletiekunie 
onderscheiden met de waarderingsspeld. 
Jan van Dijk is erelid. Als vrijwilliger heeft hij zich zeer breed voor de club ingezet onder andere 
als bestuurslid, opener/sluiter van het clubgebouw, bijhouden clubrecords, wedstrijdorganisator 
en jurylid. Voor zijn vele activiteiten binnen de wedstrijdatletiek heeft Jan de erespeld van de 
Atletiekunie ontvangen. 
 
40 jaar: Jopie van Putten 
Jopie van Putten liep tot voor kort 3x in de week hard en is nu toegetreden tot de wandelaars 
 

5. Jaarverslag 2015 
Het bestuur en de commissies geven in het jaarverslag de samenstelling, de activiteiten / 
resultaten over het afgelopen jaar (2015) aan en melden de doelstellingen / projecten voor het 
komende jaar. Een aantal items worden hier tijdens de ALV kort uitgelicht zoals onder andere: 
De samenstelling van het bestuur is in 2015 gewijzigd. Het ledenbestand is de laatste jaren weer 
redelijk stabiel 
De Loopsportcommissie heeft de benaming van de activiteit “PowerGAC” gewijzigd in “Bootcamp 
GAC”. Met de marathongroep is er succesvol een oude traditie in ere hersteld. Er wordt actief 
gewerkt aan het opleiden van trainers voor alle diversiteiten binnen de Loopsport. Naast alle 
reeds bekende evenementen wordt in 2016 de Klaverblad Voetstappenpad Wandelralley 
georganiseerd. 
Atletiekteam: Er heeft een wisseling van voorzitter van de commissie plaatsgevonden. Er zijn in 
2015 weer vele mooie prestaties geleverd door de wedstrijdatleten. De doorstroming bij CD 
junioren is verbeterd.    
Bij de beheercommissie is de functie van voorzitter vacant. De beheercommissie gaat zich in 
2016 focussen op het verminderen van het energieverbruik en de kosten hiervan. Het opknappen 
van de kantine is afgerond en het ingevoerde kassasysteem werkt goed.  
De communicatiecommissie gaat in 2016 verder werken aan mogelijke verbeteringen van de 
website en de mogelijkheid onderzoeken om de clubbladverspreiding met vrijwilligers te regelen. 
De sponsorcommissie is nog niet volledig bezet maar gaat in 2016 het sponsorbeleid uitwerken 
en helder formuleren.  
De Arena Games en Maple Leaf Cross zijn beide goed verlopen.  
De Sport Medische commissie gaat in 2016 werken aan meer naamsbekendheid. 
Het jaarverslag wordt met algemene stemmen vastgesteld. 

 

6  Financiën 

a) toelichting financieel jaarverslag 2015 
Barbara: De jaarrekening van 2015 is opgesteld. Barbara bedankt Coen Hulsman en de 
penningmeesters van de commissies voor hun inbreng en inzet.   
We hebben het jaar kunnen afsluiten met een positief resultaat van ongeveer € 6.000,-.  
De totale opbrengsten zijn in lijn met de begroting waarbij de kantineopbrengst en de subsidie 
meer is dan begroot en de contributieopbrengst lager is dan begroot met name door de 
hogere Atletiekuniekosten. 
Voor de kosten geldt dat de kosten voor het gebouwbeheer hoger zijn uitgevallen maar de  
commissies  minder kosten hebben gemaakt (ongeveer € 12.000,- ) dan begroot zodat er een 
positief resultaat is bereikt van € 6000,-. 
Het voorstel van het bestuur om het resultaat toe te voegen aan de post voorziening 
clubgebouwbeheer wordt door de vergadering ondersteund. 
Vragen/opmerkingen leden:  
- Hoe komt het dat de energiekosten hoger zijn? Dat wordt door beheer uitgezocht. Er vindt 

meer verbruik plaats volgens de meters. Dit wordt gemonitord. Mogelijk dat de nieuwe 
meters de het verschil maken. 

- Kunnen we geen zonnepanelen nemen? Daar wordt nog over “gebrainstormd”. Het dak is 
er mogelijk niet geschikt voor. 

- Kunnen we ledlampen gaan gebruiken? Er zijn reeds ledlampen geplaatst volgens Aswin 
- Subsidie ‘kom in beweging” hoe zit dit? Dit was een projectadministratie 
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- Verlaat je als laatste de kleedkamers doe het licht dan uit > Er wordt gekeken naar de 
mogelijkheid om de werken met bewegingssensoren 

- De verlichting op de baan blijft ook regelmatig nog aan terwijl er niemand op de baan is 
 

 
b) kascommissie samenstelling en benoeming kascommissielid 

De kascommissie bestaat uit Koos van Wijngaarden, Petra Wildschut, Joop Splinter en Rene 
Smeenk  

 
c) Verslag kascontrole commissie  

Toelichting Koos van Wijngaarden: De kascommissie heeft de GAC jaarrekening 2015 en de 
aangeleverde stukken beoordeeld en geen onregelmatigheden gevonden. Verder heeft de 
commissie gevraagd aan de penningmeester om de mogelijkheid om de stukken digitaal aan 
te leveren te onderzoeken.  

  
d) Goedkeuring financieel jaarverslag 2015 

Er zijn geen verdere vragen 
De kascontrolecommissie adviseert de Algemene Ledenvergadering de jaarrekening goed te 
keuren en de penningmeester evenals het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde 
financiële beheer over het jaar 2015. De vergadering gaat hiermee unaniem akkoord 

 
7 Onderwerpen vanuit bestuur  

a) Sponsornieuws: 
Het sponsorcontract met Klaverblad wordt verlengd met 3 jaar. Zij zullen ook het 
wandelevenement ‘Voetstappenpad wandeling’ sponsoren met als goed doel de GNR 

b) Visie en missie: 
Er is in een klein comité samen met een aantal commissieleden over de visie en missie van 
de vereniging gesproken en de visie en missie is aangepast. Een van de onderwerpen is de 
opleiding van trainers en het vrijwilligersbeleid. De concurrentie komt steeds meer uit de 
commerciële wereld en hoe daarmee om te gaan moet verder uitgewerkt worden. 
Vraag Dick Slootbeek: wat is de visie voor de wedstrijdatletiek, breed gericht of speerpunten? 
Vanuit het bestuur wordt er gericht op een hoog wedstrijdniveau maar de verdere plannen 
hiervoor moeten nog verder uitgewerkt worden. Dick vindt dat de wedstrijdatletiek wel 
ambitieus moet zijn. Paul geeft aan dat de vorige plannen minder realistisch waren. 

c) Be Green overlast rook:  
Er zijn diverse gesprekken door het bestuur gevoerd met BeGreen. De witte rook is condens 
maar bij minder aanvraag wordt de uitgifte “vies” . Begreen monitort het en heeft aangegeven 
dat als zij meer af kunnen leveren het probleem minder zal worden. Ze zijn er actief mee 
bezig. 

d) Buitenschoolse opvang organisatie wil kinderen opvangen op sportclubs.  
Ze huren dan de ruimtes en dat levert extra inkomsten op voor de club. Mogelijk willen ze ook 
samenwerken met onze trainers maar het gebruik van de baan mogelijk is moet nog verder 
uitgezocht worden. 

e) Beheerskosten baan en gebouw, energiebeheer en duurzaamheid 
Via de gemeente is er een duurzaamheidsrapportage gemaakt. Er wordt onderzoek gedaan 
naar een gezamenlijke aanpak van het verminderen van het energieverbruik en het duurzaam 
maken van de sportaccommodatie. Daarnaast wordt de toplaag van de vloer vervangen. 
 

8 Bestuurssamenstelling 
a. Statutair aftredend en niet herkiesbaar: Carla treedt statutair af en wordt bedankt voor haar 

inzet en alle activiteiten binnen de club en het bestuur. Ze heeft zich met name bezig 
gehouden met de communicatie en gezorgd voor een nieuwe website en een nieuw 
magazine. Carla geeft aan het heel leuk te hebben gevonden om 5 jaar als bestuurslid te 
hebben mogen functioneren en dankt een ieder voor het vertrouwen. 
 

b. Statutair aftredend en herkiesbaar:  
Harry is statutair aftredend en statutair herkiesbaar voor een 2de periode waarbij Harry bij 
voorbaat aangeeft mogelijk deze 2de periode niet volledig beschikbaar te zijn. 
Paul brengt het voorstel van het bestuur om Harry te herbenoemen in stemming. De 
algemeen ledenvergadering stemt unaniem in met het voorstel. 

 
9 De zeepkist 
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a) Dick Slootbeek: Dick wilde vooraf bij de Cityrun zomin mogelijk wijzigen t.o.v. het vorige 
jaar maar omdat er wegen opgebroken waren moest het parcours gewijzigd worden. de 
Cityrun is uitstekend verlopen mede door het gebruik van het kleinere marktplein. De 
Ladyrun had een verdubbeld aantal deelnemers. De vrijwilligers van de GAC worden weer 
hartelijk bedankt voor hun inzet en enthousiasme.  

b) Ben Bus: Ben vindt dat het even wat tijd heeft gekost voordat de kantine aangepakt werd 
maar vindt het nu heel mooi. Hij mist nog een “jeugdhoek” en stelt voor om bijvoorbeeld 
de vergaderruimte/ wedstrijdsecretariaat bij de kantine te trekken en daar een hoek   
speciaal voor de jeugd te maken. 

c) Kees Tabak: De loopsportcommissie organiseert een thema-avond met uitleg over de 
toekomstplannen van GNR. Jacques reageert hierop door aan te geven dat het van 
belang is dat een ieder komt want GNR is van plan om  veel te veranderen en met name 
veel boomkap toe te passen om de heide weer een kans te geven. 

 
 
10 Rondvraag en sluiting  
a) Er staan veel borden met “hier geen fietsen plaatsen” maar helaas worden er toch nog steeds 

veel fietsen geplaatst. Paul vraagt een ieder om de fietsen in de fietsenstalling te zetten en 
elkaar er ook op aan te spreken. 

b) Rene Smeenk: Er wordt weer veel gebruik gemaakt van de zij-ingang. Mag dit weer? Paul 
geeft aan dat het geen ingang is maar dat er ’s avonds laat wel gebruik van gemaakt mag 
worden om het pand te verlaten. 

c) Bert List: Stelt voor om de Rien de Schaapprijs aan te vragen voor onze ruim 400 vrijwilligers. 
Daarnaast bedankt Bert het bestuur voor hun inzet waardoor alle vrijwilligers zich ook 
gesteund voelen om hun werk te kunnen doen 
 

Sluiting 22.45 uur 


