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Notulen van de Algemene Ledenvergadering GAC 
Maandag 21 november 2016  

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

Harry Bontje (2e penningmeester), Henny Vos (beheer- en facilitaire zaken) en Esther 
Gross (communicatie) 

Leden   
 
Afwezig: 
Bestuur: Siebe Turksma 
Leden: Dick Slootbeek, Koos van den Wijngaard, Astrid van Haaften, Jurre Wildschut, Michel 

Eekhof, Michiel van Dijk, Ingrid van Dijk, Hans Veldmeijer, Brigitte van de Kamp, Chris van 
de Kamp, Michiel Löschner, Fam. (Louran) Van Keulen, Jan Slootbeek, Ruud en Marijke 
van Bokhorst 

Notulist: Hillegonda Griffioen 
 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Hij verwelkomt vooral de 
vele kinderen die aanwezig zijn.  
De berichten van afmelding worden voorgelezen. 
In 2016 zijn de volgende leden ons ontvallen:  
- Gerard Tromp, overleden op 30 januari. Sinds 1995 lid, loopsport 
- Erik Dalmeijer, overleden op 29 juni. Zeer gewaardeerd trainer van de loopsport. Hij was lid 

sinds 2001. 
- Pim Buddingh, overleden op 18 augustus. Hij heeft allerlei functies uitgeoefend. Pim was lid 

sinds 1978 en sinds 1990 gulden lid van GAC.   
Er wordt 1 minuut stilte gehouden om de overledenen te herdenken. 
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. Hier zijn twee aanmeldingen 
voor. 

 
2. Notulen Algemene Leden Vergadering 26 april 2016: 

De notulen worden per pagina doorgenomen. 
Op de laatste pagina bij punt 10c staat vermeld ‘de Rien de Schaapprijs’. Dit moet zijn de ‘Rinus 
Schaapprijs’. 
Hierna worden de notulen vastgesteld. 
 

3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

4. Uitreiking van de ‘beste prestatie’ en ‘van Eck’ prijzen 2016 
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. 
Bij de AB junioren gaat de ‘van Eck’ prijs naar Siem ter Braake en bij de senioren en masters 
gaat deze prijs naar Roman Monte, Moniek Stijvers, Wim Threels en Rietje Dijkman. Rietje 
ontvangt deze voor een wereldrecord. 
 

b. clubrecords.  Dit jaar zijn weer de nodige clubrecords gevestigd. Deze worden allemaal 
besproken, van Pupillen tot Junioren, Senioren en Masters. 
Speciale vermeldingen zijn er voor:  
Hielke Hilberts heeft het record van zijn vader uit 1990 verbroken en ontvangt hiervoor een 
premie. 
Jurre Wildschut ontvangt een premie. 
Cas Lutz. Hij krijgt de prijs uitgereikt van Wim Lam. Wim Lam was de oude recordhouder van 
60 jaar geleden.  
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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. 
Zij worden gefeliciteerd met deze super prestaties. 

 
Pauze  
 

6. Actuele ontwikkelingen vanuit het bestuur 
a. Missie en visie van GAC 

Er zijn een ‘benen op tafel’ sessies geweest waarbij het bestuur en afvaardigingen van de 
commissies de richting voor de komende 1 a 2 jaar hebben gesproken. Zij lichten deze avond 
in het kort een speerpunt toe waar zij zich op willen richten, aan de hand van het OGSM 
model. Dit model is vanuit het bedrijfsleven ingebracht om doelen en afspraken zo 
gelijksoortig mogelijk te formuleren. 
 
Bestuur – Pieter Wilhelmus 
Het bestuur wil goede registraties van 1)  prestaties en 2) blessures. 
Indoor faciliteiten. 
Vrijwilligers op hoog niveau brengen en houden. 
 
Loopsport – Kees Tabak 
De loopsportcommissie wil trainers een goede opleiding geven. Er zijn elk jaar 10 nieuwe 
trainers nodig. Het is de bedoeling om dit een kwaliteitsimpuls te geven door een herziene 
opleiding te geven. 
 
Wedstrijdatletiek – John Dankers 
Voor dit jaar noemt de commissie twee speerpunten. 
1) Er is een nieuwe MILA trainer aangesteld. Dit is Peter Wolters. Hij heeft een uitgebreide 
internationale ervaring als atleet en als trainer. Het is zijn ambitie om een regionaal training 
centrum te creëren waar op topniveau getraind en gepresteerd kan worden. 
2) Ontwikkeling C/D junioren. Hierbij wil de commissie de A/B junioren als voorbeeld nemen, 
bij deze groep loopt het goed. Het is de bedoeling om er voor te zorgen de trainingsgroepen te 
verkleinen. Ook willen ze de talenten, die de junioren zelf aangeven, meer benutten. 
 
Communicatie – Esther Gross 
Zij gaan zich richten op de volgende punten. 
1) ondersteunen sponsorcommissie 
2) kosten besparen op het magazine 
3) ondersteunen van alle commissies bij hun communicatie zoals de middelen verbeteren van 
de externe communicatie 
4) redactionele/inhoudelijke revisie van de website 
 
Sponsorcommissie – Ben Bus 
De sponsorcommissie stemt af met de communicatiecommissie door ondersteunen met het 
vinden en binden van nieuwe en behouden van bestaande sponsoren. 
Acquisitie nieuwe sponsoren en behoud huidige sponsoren.  
Werven uit het GAC-ledenbestand. 
 
Kantinecommissie – Gerard van Rooij 
Er wordt aangegeven dat er meer aandacht besteed gaat worden aan de barvrijwilligers door 
bijeenkomsten te organiseren om inhoudelijke en organisatorische zaken te bespreken. 
De doorstroming in de kantine op zaterdagmorgen is een heikel punt. Suggesties om dit te 
verbeteren zijn welkom. 
 
Sportmedische commissie – Hans Hofman 
De club raakt leden kwijt als er sprake is van blessures bij deze leden. Waar gaat het fout 
tussen geblesseerden, GAC en de sportmedische commissie? 
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Zij willen door middel van communicatie de sportmedische commissie bekend(er) maken bij 
de leden en de trainers van GAC. 
 
Op de site staat alles beschreven over het OGSM model. 
 

b. Beheer van het gebouw 
Henny Vos vertelt dat het niet alleen beheer van het gebouw betreft, maar ook van de baan. 
Er worden veel taken verricht door de vele vrijwilligers. Dit scheelt kosten. 
Hij bedankt de kantinecommissie voor het verzorgen van de koffie. 
Inmiddels wordt de centrale verwarmingsinstallatie anders aangestuurd, zuiniger d.m.v. een 
weerafhankelijke regeling.  
De waterdrukapparatuur is vervangen, deze is zuiniger in gebruik. 
Voor wat betreft de elektra let op wat je aandoet en waar, maak dit bespreekbaar. De 
verlichting op de baan schakelt automatisch uit door middel van tijdschakelaar. 
Voor de mogelijkheid van zonnepanelen zijn er drie offertes opgevraagd. Het gaat om +/- 90 
panelen. Het jaarverbruik is nu ongeveer 33.000 kWh, de panelen zullen ongeveer 25.000 
kWh opleveren. De panelen gaan ruim 25 à 30 jaar mee en zijn in 10 jaar terugverdiend. Er 
kan clubsubsidie van 30% worden aangevraagd, dit moet echter gedaan worden op 2 januari 
2017. Het zal gaan om € 8000 subsidie. 
Ben Bus geeft als tip mee dat er gelet moet worden op bliksembeveiliging. Henny zal dit 
meenemen. 
 

c. Overige zaken 
In 2017 bestaat GAC 90 jaar. Het idee is om dit in september 2017 te vieren. Ideeën en/of 
bijdrage aan de organisatie hierover zijn welkom. 
Door de VOC (verenigde gebouwen op het Arena terrein) is geopperd om een Arena Run te 
houden in combinatie met GAC en het daarbij behorende jubileum. Ben Bus brengt dit in. 
 
De contractbespreking met Klaverblad is in de laatste fase. 
Ook de contractbespreking met Nike kleding is in de laatste fase.   

  
7. Financiën.  

a. Toelichting begroting 2017 
Barbara geeft een toelichting op de begroting voor 2017. De financiële situatie is gezond. Wel moet 
er een vinger aan de pols gehouden worden. Er wordt € 308.000 aan inkomsten verwacht voor 
2017, dit is iets minder ten opzichte van 2016. Er is een kleine afname van leden. De contributie 
opbrengst is wat minder, er is een afname van recreanten, het aantal wedstrijdatleten blijft 
hetzelfde. Daarentegen is er een besparing gerealiseerd op energie. De kantine draait goed. 
Sluitende begroting. 
 
b. Contributievaststelling  
Het bestuur stelt voor de contributie te verhogen met 1%. 
 
Jan van Dijk vraagt of er nog wat bovenop deze 1% komt door de bijdrage van de Atletiekunie. 
 
Robert Berkelmans vraagt waarom de € 4000 voor de loopsport niet geheel wordt besteed. 
Barbara geeft aan dat er meer besteed gaat worden aan de opleiding van trainers. De kosten zijn 
hiervan de laatste paar jaar meegevallen. De reserve/buffer is sterker. 
Wordt de kleding bij de loopsport niet apart gespecificeerd? Niet bij de wedstrijdlopers, wel bij de 
loopsport. Hij wil graag wat duidelijkheid. Dit zal worden meegenomen door Financiën. 
De vraag wordt gesteld of de kosten voor de zonnepanelen niet moet worden meegenomen in de 
begroting. Barbara stelt hierop de vraag of je een deel van je voorzieningen hiervoor wil gebruiken. 
Hier is nog geen besluitvorming over. 
 
De vergadering gaat door middel van handopsteking akkoord met de contributieverhoging. Er zijn 
geen tegenstemmers. 
 
c. Goedkeuring begroting 2017 
De voorzitter vraagt de vergadering of men kan instemmen met de begroting voor 2017. De 
vergadering stemt door middel van handopsteking unaniem in met de begroting.  
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De kascommissie komt aan bod in april 2017. 
 
 
 

8. Bestuurssamenstelling 
Paul Vogelaar van de loopsport heeft vroegtijdig zijn functie neergelegd. Daardoor is er voor deze 
functie een openstaande vacature!  
 

9. De “zeepkist” 
Veel vrijwilligers stellen zich beschikbaar voor de Hilversum City Run. Voor de Stichting 
Atletiekevenementen Hilversum (STAH) is dit erg belangrijk. Door de STAH wordt hiervoor  
€ 7000,00 betaald aan GAC.  
Voor dit bedrag wordt symbolisch een cheque uitgereikt tijdens de ALV door Bert Gasenbeek aan 
de voorzitter. 
 
Bert List vraagt aandacht voor de zoektocht naar trainers. Afgelopen jaar zijn er trainers van een 
groep gestopt en daardoor moesten er 20 à 30 lopers worden verdeeld over andere groepen. In de 
toekomst zou dit toch zoveel mogelijk voorkomen moeten worden.  
In januari 2017 begint de nieuwe opleiding. Jaarlijks willen we minimaal 10 lopers opleiden. Dat is 
de reden dat we met 12 lopers de opleiding willen beginnen, niet iedereen maakt de opleiding af. 
Op deze manier kan er voor gezorgd worden dat we aan het eind 10 nieuwe trainers hebben 
opgeleid. Er zijn op dit moment 6 aanmeldingen, er worden nog 6 mensen gevraagd. Aanmelden 
kan door middel van een mailtje te sturen aan Bert List. 
 

10. Rondvraag en sluiting 
Henri Swankhuizen vraagt zich af wat de consequentie is van sponsoren die exclusiviteit willen, of 
dit niet te koste gaat van alle andere sponsoren. 
De voorzitter geeft aan dat dit niet altijd anders kan, zoals bij Klaverblad. Contracten lopen af en 
het bestuur gaat daar samen met de sponsorcommissie over in gesprek. Bij exclusiviteit is het wel 
zo dat er een hogere prijs geldt voor desbetreffende sponsor. 
 
Gert Wingelaar vraagt of er geld is gereserveerd voor het 90 jarig jubileumfeest. Waarom een 
feest bij een 90 jarig jubileum en niet in overweging nemen om door te sparen voor een feest bij 
het 100 jarig jubileum? De voorzitter antwoordt dat een 100 jarig jubileumfeest een interessante 
suggestie is, maar niet als vervanging voor het 90 jarig bestaan. Gert houdt zich beschikbaar om 
mee te denken. 
 
Harm Oerlemans vindt de fietsen in en om het gebouw, buiten de fietsenstalling om, een grote 
ergernis. Er volgt een levendige discussie. Maatregelen die eerder zijn genomen, door bijvoorbeeld 
stickers op zadels te plakken, hebben niet geholpen. Het enige wat op dit moment mogelijk is, is 
elkaar er op aanspreken als je dit signaleert. 
 
Karel Hulsman maakt een mooie samenvatting van de avond en draagt deze voor. 
 
De vergadering wordt afgesloten om 21.50 uur. 
   

 
 
 

Paul Maas, voorzitter 
Pieter Wilhelmus, secretaris 
Hillegonda Griffioen, verslag  


