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Notulen van de Algemene Ledenvergadering GAC 
Maandag 27 november 2017 

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

penningmeester), Esther Gross (communicatie), Pieter Wilhelmus (secretaris), Henny Vos 
(beheer) en Siebe Turksma (wedstrijd) 

 
Leden  53 leden volgens presentielijst 
 
Afwezig met bericht: 
Bestuur: - 
Leden: John Dankers, Koos van den Wijngaard, Michiel van Dijk, Nel Draaijer, Mirjam Koersen, 

Dick in den Berken, Hans Veldmeijer, Ine Veldmeijer en Astrid van Haaften   
 
Notulist: Hillegonda Griffioen 
 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom bij de Algemene Leden 
Vergadering. Het afgelopen half jaar zijn ons twee leden ontvallen: 
- Jan van den Berg overleden op 23 oktober jl. op 83 jarige leeftijd. Hij hoorde thuis op de lijst van 
Gulden- en Ereleden. Hij was een bekwaam bestuurder van GAC en was lange tijd secretaris van 
de club. 
- Bets Kok overleden op 11 juli jl. op 92 jarige leeftijd. Zij was lid sinds 1969, bijna 48 jaar 
aaneengesloten. Zij was vroeger wedstrijd lid, daarna recreant hardloper, wandelaar en 
uiteindelijk donateur.  
Er wordt een gepaste minuut stilte gehouden. 
 
De voorzitter geeft aan dat aan het einde van de vergadering een ieder gebruik kan maken van 
de “zeepkist” om een GAC onderwerp te presenteren. Hiervoor zijn drie aanmeldingen. 
 

2. Notulen Algemene Leden Vergadering april 2017 
De notulen worden per pagina doorgenomen. 
Er zijn geen op- of aanmerkingen en de notulen worden vastgesteld. 
 
Wel is er wat te melden over een aantal punten. 
Punt 3: BeGreen 
Er is nog steeds overlast. De aanpassingen zijn nog niet uitgevoerd. Paul geeft aan dat BeGreen 
niet thuis gaf. Het blijkt dat er vertraging is ontstaan door zowel BeGreen, Nike als de gemeente. 
Inmiddels heeft Anouk Pols laten weten dat de omgevingsvergunning op 21 november 2017 door 
de gemeente is goedgekeurd. Vanaf dat moment gaat de bezwaartermijn van zes weken in.  
Elmer van Krimpen vraagt zich af hoe het zit met de gezondheid van de leden en hoe dit 
gewaarborgd gaat worden. Paul laat weten dat hij BeGreen blijft aanspreken. Ook de gemeente 
blijft druk uitoefenen. Het uiterste middel is om de publiciteit op te zoeken, dit geniet daarom geen 
voorkeur. Elmer geeft aan dat zodra iemand last heeft van de rook, gaarne melding van maken 
met betreffende datum wanneer dit plaats vindt. 
Punt 8: Vrijwilligersbeleid 
André Verweij trekt zijn voorstel van het voorjaar in met betrekking tot opslag van contributie. Er is 
na gesprekken met leden en commissies gebleken dat er onvoldoende draagvlak voor is. 

 
3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 
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4.  
5. Uitreiking van de ‘beste prestatie’ en ‘Van Eck’ prijzen 2017 

De winnaars worden aangekondigd door Esther en prijzen overhandigd door Paul. 
De prijzen worden uitgereikt aan de beste pupillen, junioren, senioren en masters. Alle atleten 
worden geëerd. Alle prestaties staan vermeld op de GAC site in pdf document. 
 

6. Huldiging alle 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 geweldige prestaties. Ook deze prestaties staan vermeld op de 
GAC-site. 

 
7. Actuele ontwikkelingen 

Speerpunten vanuit de commissies. 
 

Beheer (Aswin) 
Er wordt gezorgd voor beter geluid buiten en in de kantine. 
Projecten die aangepakt worden zijn het schilderwerk van de zuidgevel en het secretariaat, ook 
wordt de muur aan de zijkant bekleed. De boxen voor het geluid op de baan worden vervangen. 
Zonnepanelen worden geplaatst. Het gehele clubhuis wordt gefaseerd voorzien van LED 
verlichting. 
In onderzoek is een coating voor de vloer beneden. Ook in onderzoek is het vervangen van de 
lichtmasten buiten. Hiervoor ligt een offerte van € 43.000. 
 
 
LoopSportCommissie: Bert en Kees 
In het ledenbestand is een stijging te zien bij Nordiccen, echter het aantal lopers is gedaald. De 
loopsportcommissie heeft de volgende ideeën om leden te werven. 
Een tweede starters clinic starten in mei, via de marathon clinic, bootcamp en Nordic clinic. GAC 
is gestopt met de Sportfair.  
Ze willen trainers beschikbaar stellen voor de Hilversum City Run en Run to Start, bijvoorbeeld 
Dam tot Dam. Ook willen ze de samenwerking opzoeken met Run2Day.  
Er wordt onderzocht om al binnen het eerste jaar per kwartaal het lidmaatschap te kunnen 
opzeggen, dit is nu pas mogelijk na een jaar lidmaatschap. Ook is er een idee nieuwe leden 
intensiever te begeleiden om ze te behouden. 
Bottleneck: 

- Vrijwilligers, er zijn twee vacatures LSC 
- Kosten Atletiek Unie, inschrijfgeld 
- Voldoende trainers hebben: aantal/niveau/clinics buiten GAC 
- Bekendheid geven aan GAC 
Kees is gevraagd voor de clinic voor Dam tot Dam loop. Run2Day heeft reclame gemaakt. Paul is 
in gesprek met Run2Day voor intensievere samenwerking voor clinics en klantenwerving. 
Bert List geeft aan dat er een tekort is aan hardlooptrainers. Van de 56 trainers die de laatste zes 
jaar zijn opgeleid, zijn er nu nog 40 trainer. Er zijn 47 hardloopgroepen.  
Voor 2018 heeft hij 1 aanmelding voor de trainerscursus, hij wil er minimaal 10 opleiden. 
Tjeerd vraagt of er niet minder groepen kunnen zijn, waar op Bert reageert dat dit niet te doen is 
vanwege verschillende starttijden, dagen en niveauverschillen. Elmer vraagt of er al geïnformeerd 
is bij andere verenigingen. Bert deelt hierop mee dat GAC de grootste vereniging is en dat andere 
verenigingen dit probleem ook hebben. Paul reageert of Facebook toch een optie is.  
 
Sponsorcommissie Paul 
De sponsorcommissie bestaat nu anderhalf jaar. Er zijn veel extra inkomsten. Ook in natura, 
bijvoorbeeld: de sponsorzuil en kledingsponsor. 
Voor het 90 jarig jubileum van GAC heeft Klaverblad gezorgd voor een stroopwafel- en 
poffertjeskraam. Dick Zeldenrijk heeft hapjes gemaakt. Bakkerij Burgt verzorgde petit fours. 
Sponsoring op deze manier levert meer dan € 10.000 op voor GAC. 
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Maple Leaf Cross (Louran) 
Louran doet een oproep voor vrijwilligers! 
Afgelopen november is de 70e editie van de Maple Leaf gehouden. 50 vrijwilligers van GAC 
waren hier bij betrokken. Er waren 798 deelnemers waarvan ongeveer 200 kinderen. Met het 
uiterste aantal deelnemers was het een mooie editie. De Maple Leaf Cross werd gesponsord door 
Jumbo en Klaverblad, daardoor kon er voor de mooie prijs van € 5 een loopshirt worden gekocht. 
In 2018 kan de loop nog eenmaal te Anna’s Hoeve worden gehouden, waar deze daarna moet 
plaatsvinden is nog niet bekend.  
 
 
Bestuur 
Esther geeft een terugblik op het feestweekend van 90 jaar GAC. De feestcommissie heeft het 
weekend geëvalueerd en is hoofdzakelijk positief. Zij bedankt alle medewerkers! 
Er wordt een feestcommissie opgericht voor het 100 jarig jubileum van GAC. Ook hier worden 
vrijwilligers voor gevraagd. 
 
GNR heeft een compliment gegeven aan de 15 GAC vrijwilligers die het speelbos opknapten. 
 
Henny geeft een update met betrekking tot Beheer. Er worden 92 zonnepanelen aangeschaft die 
26.000 KW opleveren. Het verbruik door GAC is 33-35.000 KW, de aanschaf wordt op deze wijze 
terugverdiend in 8 tot 10 jaar. De opdracht is gegeven, dit wordt januari 2018. Op de vorige 
vergadering is geopperd om certificaten uit te geven ter waarde van € 50 per stuk. Het bestuur 
heeft besloten dit niet te doen en zonnepanelen uit eigen middelen aan te schaffen. De subsidie 
van € 10.000 is reeds gestort.  
De armaturen en noodverlichting wordt vervangen door LED verlichting. Tevens worden de 
komende jaren de TL buizen ook vervangen worden door LED. Dit wordt allemaal gedaan 
vanwege energie besparende maatregelen. 
Vraag van Gert Wingelaar: Er is eerder gevraagd naar een traplift in het clubgebouw. Henny geeft 
aan dat er een bedrag voor gereserveerd kan worden, maar dat hier binnen het jaar nog geen 
plan voor is om het uit te voeren. Ook moet nog onderzocht worden hoe vaak er gebruik gemaakt 
zou worden van de traplift. Er wordt doorgaans voor meerdere jaren begroot, totdat er een positief 
resultaat is voordat een grote uitgave daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. 
 
Update wedstrijdatletiek (Siebe) 
De atletiekmanager heeft voor het einde van de termijn opgezegd. Paul en Siebe nemen nu de 
taken waar. Ze doen een voorstel voor een nieuwe structuur en willen hun taken overdragen aan 
een nieuwe op te richten atletiek commissie. Dit moet nog verder ingevuld worden.  
Marianne Boele reageert als atletiektrainer verbaasd omdat er wordt aangegeven dat er niet veel 
goed loopt bij de wedstrijdatletiek. Volgens haar moet er beter gecommuniceerd worden. André 
vraagt zich af waarom er in deze weinig trainers aan het woord zijn. Er zou meer verband moeten 
zijn tussen bestuur, recreatiesport en wedstrijdsport. 
Paul gaat persoonlijk in gesprek met Marianne om de gang van zaken te bespreken.  
 

8. Financiën  
Toelichting begroting 2018 
De begroting voor 2018 is € 20.000 positief. Onder andere komt dit door aflossing van de 
leningen gebouw, dit is lager in 2017. De definitieve begroting volgt in april 2018. 
Voor 2018 zijn de kantineopbrengsten iets minder positief. 
Het ledenbestand loopt terug. De contributie wordt hoger. De uitgaven zijn minder dan voor 2017. 
Waarschijnlijk kan 2017 afgesloten worden met een positief resultaat van € 13.000. 
De kosten voor communicatie zijn minder, dit komt onder andere door het zelf rondbrengen van 
het magazine, de PostcodeLoop!  
Projecten voor 2018 zijn het schilderwerk, de isolatie en de zonnepanelen.  

 
Contributievaststelling 
Het bedrag voor de contributie stijgt met 1,5% conform inflatie. 
Marianne vraagt waarom de contributie voor A-atletiek net zo hoog is als voor de pupillen, terwijl 
zij maar een keer per week trainen. Chris van de Kamp reageert dat er bij de oprichting 
gesproken is met een bestuurslid, kinderen zouden ingepast worden in normale groepen. Dit is 
echter nooit gebeurd en ze krijgen specifieke begeleiding. Paul geeft aan dat er opnieuw naar 
gekeken gaat worden. 
Er zijn voor de contributieverhoging geen tegenstemmen. Contributie wordt vastgesteld.  
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Goedkeuring begroting 2018 
Zonder tegenstemmen wordt de begroting goedgekeurd. 
 

9. Bestuurssamenstelling  
a. de termijn van Harry liep een jaar geleden af. Er wordt met spoed een vervanger gezocht. 
b. de vacature voor linking pin met de loopsport is ingevuld. Friso van Wieringen wordt bij deze 
benoemd. Welkom! 
 
Er wordt pas afscheid genomen van Harry wanneer hij uit functie gaat. 
 

10. De zeepkist 
Pieter 
Een andere club vroeg naar de ledenadministratie. 
Hij bedankt Chris van de Kamp, André Verweij, Ruud van der Woude en Tamara van der Wal 
voor de ledenadministratie en vraagt applaus! 
Er vindt een conversie plaats naar een nieuw ledensysteem. 
 
Patrick Weening 
Rectificatie met betrekking tot terugloop leden, er is wel een stijging van het aantal wandel leden. 
Er is te weinig doorstroming van hardlopen naar wandelen en nordic.  
Hij houdt een pleidooi voor trainerskleding. Deze is niet herkenbaar vanwege diversiteit. Hij zou 
graag zien dat de club zich presenteert door uniformiteit. 
 

11. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen rondvragen. 
 
Karel Hulsman vat de avond weer samen zoals het hoort. Hij noemt het een bijzondere 
vergadering en vraagt applaus voor de commissies en het bestuur. 
 
Sluiting 22.50 door de voorzitter. 
 


