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Notulen van de Algemene Ledenvergadering GAC 
Dinsdag 17 april 2018 

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

penningmeester), Esther Gross (communicatie), Friso van Wieringen (loopsport), Pieter 
Wilhelmus (secretaris) en Henny Vos (beheer) 

 
Leden  43 leden volgens presentielijst 
 
Afwezig met bericht: 
Bestuur: Siebe Turksma 
Leden: Henry en Nora Swankhuizen, Wim Slootbeek, John Dankers, Aswin en Mariëlle Jägers en 

Gerard en Mieke van Rooij   
 
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: 
- Hans Boshuizen op 16-12-2017 
- Edith Brink- van den Meijer op 29-12-2017 
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. 
 

2. Notulen Algemene Leden Vergadering november 2017 
De notulen worden per pagina doorgenomen. 
Op pagina drie bij update wedstrijdatletiek wordt de zin ‘de atletiekmanager heeft voor het einde 
van de termijn opgezegd’ vervangen door: De atletiekmanager functie is sinds kort vacant. 
 
Hierna worden de notulen van 27 november 2017 vastgesteld. 

 
3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

4. Huldigingen 
We huldigen leden die 40 en 50 jaar lid zijn. 
40 jaar lid zijn Bert Kolman, Wim Slootbeek, Jaap Bitter en Karel Huisman. 
50 jaar lid is Bert Oosterhuis. 
Jan van Dijk wordt in het zonnetje gezet omdat hij 50 jaar vrijwilliger is. Hier hoort een bloemetje 
bij. 
 

5. Jaarverslag 2017 
Bestuur (Pieter Wilhelmus) 
Het bestuur bedankt alle vrijwilligers! 
 
Atletiekteam (Kees Tabak) 
De Startersclinic heeft 19 nieuwe leden opgeleverd en de marathon clinic heeft 9 nieuwe leden 
opgeleverd. Er wordt nog gepraat over een tweede opstart in de maand mei. Tevens moet het 
bestuur nog een beslissing nemen over de drempel van opzeggen. 
In 2018 hebben 11 mensen zich opgegeven voor opleiding tot hardlooptrainer, dit heeft 7 nieuwe 
trainers opgeleverd. 
Er is een nieuwe flyer gemaakt voor de CityRun. 
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Op 1 mei gaat de Zwaluwbrug open, donderdag 3 mei is er een “GAC opening”.  
Op zaterdag 22 september 2018 vindt er een grote snelwandelwedstrijd plaats, GAC ontvangt 
deze wandelaars. 
 
Communicatie (Esther Gross) 
Er komt een nieuwe website. Mirjam en Ivar nemen afscheid. Robert Fey en Robert Brekelmans 
nemen hun taken over. Annette Marcelis is er voor hand- en spandiensten. Annemarie Eriks en 
Sandra van den Beukel zijn nieuwe commissieleden en Carla van Lingen is gestopt met het 
verrichten van haar taken. 
 
Klaverblad Arena Games (Arjan van Ham) 
Er zijn mooie prestaties geleverd. In 2018 worden de Games op zaterdagavond 7 juli gehouden in 
plaats van op de zondagmiddag en vinden twee weken na het WK plaats. Er kunnen daarom 
meer atleten aansluiten. 
Arjan wil graag het stokje als voorzitter overdragen. 
 
Sponsor (Ben Bus) 
Bij een Tassenactie door Klaverblad Verzekeringen hebben alle atleten met een wedstrijdlicentie 
een tas gekregen. 
GAC ontvangt een bijdrage van € 1300 van Rabobank Clubactie. 
 
Kantine (Gert Wingelaar) 
De omzet is gedaald met € 5000. Er wordt een oproep gedaan hoe we meer leden in de kantine 
kunnen krijgen. Ook wordt aan de orde gesteld hoe de kantine duurzamer kan worden. De 
melkcupjes zijn inmiddels vervangen door staafjes melkpoeder. Er wordt veel weggegooid.  
 
Wedstrijdatleten (Judith Rasch) 
Judith is voorzitter van de wedstrijdatletencommissie.   
B junioren 16 jaar en ouder: Judith geeft aan dat er meer onderlinge betrokkenheid zou kunnen 
zijn, zo zou het meer een geheel worden voor de wedstrijdatleten. 
Organiseren seniorencompetitie, meer een centrale rol geven binnen GAC. Meer wedstrijdgericht 
om een serieuzer uiterlijk te krijgen binnen GAC.  
  

6. Financiën  
Barbara Majoor deelt mede dat de club een mooie, solide positie heeft. Alle penningmeesters 
bedankt. De ledenadministratie wordt zeer bedankt voor het invoeren van het nieuwe systeem. Er 
wordt veel tijd aan besteed. Bedankt Chris, Ruud en André.  
Resultaat is ruim € 36.000 positief door minder kosten. Door de verhoging van de contributie kan 
deze nu gelijk blijven. De kantineopbrengst is lager, maar de sponsorinkomsten hoger, door 
bijvoorbeeld Klaverblad. Ook positief resultaat door aflossing gebouwen en commissies die goed 
op de kosten letten. 
Het positieve resultaat zal besteed worden aan toevoeging voorziening beheer € 31.324 en 
reservering voor de website € 5.000. 
Reinier Kuipers vraagt vanuit het publiek of er geld gereserveerd kan worden voor het 100 jarig 
jubileum van de club. Het bestuur vindt dit een goed idee. 
Kascommissie (René Smeink) 
Deze commissie bestaat uit René, Petra en Joop. In 2016 is de automatische controle gestart. 
Drie speerpunten heeft deze commissie: 
- gekeken wordt naar inkomsten sponsoring 
- kostensteekproef 
- loopsportcommissie 
De verlies- en winstrekening geeft een goed beeld. Er zijn geen onregelmatigheden. De 
kascommissie vraagt om in overweging te nemen om het systeem van facturatie onder te 
brengen bij een commissie, bijvoorbeeld de kleine advertenties in het clubblad. 
Het advies is om de jaarrekening goed te keuren. De leden keuren deze unaniem goed. 
 

7. Onderwerpen vanuit het bestuur 
Gevolgen voor GAC door nieuwe wet op de privacy (Friso van Wieringen) 
Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe wet op de privacy in. Dit houdt in plichten voor GAC en rechten 
voor leden. GAC vraagt alleen gegevens op die nodig zijn voor de ledenadministratie. Hier gaat 
naar gekeken worden, er worden voorbeelden gegeven. 
Vraag van Stéphane Wienneke, hoe zit dit met Atletiek.nu? André Verweij reageert dat GAC 
verantwoordelijk is en hierover communiceert met de Atletiekunie. 
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Vraag van Paul de Wijs hoe het zit met het delen van foto’s via Facebook. Door Friso wordt 
aangegeven dat dit niet zomaar meer kan en hoe we hier mee omgaan. Vragen of voorbeelden 
kunnen bij Friso worden neergelegd, hij bekijkt dit samen met Dennis ‘t Jong. Marianne Boelee 
vraagt of er voorbeelden op papier gezet kunnen worden voor trainers, wat kan wel en wat kan 
niet? 
 
BeGreen (Paul Maas) 
De communicatie vanuit BeGreen is slecht, Paul wil alleen maar weten wanneer de pijpen worden 
verhoogd. Volgens de directeur gaat dit 25 april 2018 gebeuren. 
Ben Bus vraagt zich af of dit de juiste oplossing is. Zo niet, wat dan? BeGreen heeft aangegeven 
voldoende onderzocht te hebben dat dit een goed resultaat zal geven. 
Nike blijkt weinig klachten te hebben, alleen het Paula Radcliff gebouw een beetje. 
 
Beheer (Henny Vos) 
De maandag onderhoudsgroep kijkt materieel na en voert reparaties uit. Ook helpt deze groep bij 
bijvoorbeeld de CityRun. Er wordt gekeken naar duurzaamheid bij aanschaffen apparatuur. 
Er worden 92 zonnepanelen geplaatst, het resultaat zal binnenkort te zien zijn. 
De verlichting wordt vervangen door LED verlichting. Het vervangen van de boiler staat op de lijst, 
de reparatiekosten zijn voor nu te veel. Over enkele jaren is de baanverlichting aan de beurt. 
Paul Maas voegt toe dat er ook andere verenigingen kijken naar het duurzamer beleid. 
 
Situatie in de wedstrijdatletiek (Paul Maas) 
Het doel is minder belasting op een of twee personen leggen. Op weg naar een 
atletiekcommissie. Paul heeft hier veel gesprekken over gevoerd. Dit heeft geleid tot 
voortschrijdend inzicht. 
Stéphane Wienneke vraagt wat het verschil is tussen oud en nieuw. Paul reageert dat de 
benaming zal worden zoals in andere commissies. Het doel is het creëren van kortere lijnen en 
het meer samenwerken. Door middel van sheets wordt de nieuwe structuur toegelicht. Op de 
vraag waarom er wijzigingen in de structuur moeten komen reageert Paul dat er, naast kortere 
lijnen, ook niet nodeloos extra commissies moeten zijn. 
Door Stéphane wordt gevraagd of de website met spoed aangepast kan worden. Het is voor de 
groep 15-25 jarigen niet duidelijk waar zij zich aan moeten melden, zij komen dan in een 
verkeerde groep terecht. 
Ron Lasterie vraagt waar Bootcamp onder valt. Paul geeft reactie dat niet alle onderdelen worden 
benoemd. Er wordt ook gevraagd waar de Masters in het plaatje staan. Dit wordt nog besproken. 
 
Overige ontwikkelingen 
- Sportinvesteringsfonds 
Dit is een initiatief van de gemeente Hilversum voor sportverenigingen om grotere investeringen 
te kunnen doen. Circa 30 verenigingen krijgen de mogelijkheid om leningen af te sluiten. Er zal 
een soort spaarpotje worden gecreëerd door een kleine bijdrage te leveren van 1% van de 
contributie. Er wordt voorgelegd om hier als Hilversumse verenigingen en daarom ook GAC, aan 
mee te doen. Kees Tabak vraagt als je je geld zo weer terug kan vragen, waar is dan je 
solidariteit? Barbara Majoor geeft daarop aan dat je sowieso mee doet voor vier jaar. 
- Buitenschoolse opvang 
Paul Maas heeft aan alle commissies een brief gestuurd om hen te informeren over gesprekken 
met de buitenschoolse opvang. De bedoeling is om drie dagen per week in het clubgebouw 
opvang te houden. GAC is benaderd door Bink. Wil GAC dit? Het gebouw staat vaak leeg en in 
het kader van duurzaamheid zou dit zorgen voor een beter gebruik van het gebouw. Het bestuur 
is gesprekken aangegaan met Bink. Er is een bedrag doorgegeven wat er voor gebruik gerekend 
kan worden aan Bink. Nu zullen er vervolgstappen genomen moeten worden. Paul wil graag 
overleggen met de commissies. 
 

8. Bestuurssamenstelling 
Er is een vacature voor een tweede penningmeester. Harry Bontje is halverwege zijn tweede 
termijn en treedt tussentijds af. Als dank ontvangt hij een mooie bos bloemen. Op dit moment zijn 
er gesprekken gaande met een vervanger voor Harry. 
De ledenvergadering gaat akkoord met verlenging voor de tweede termijn van Paul Maas als 
voorzitter. 
 

9. De zeepkist  
Dit keer zijn er geen aanmeldingen voor de zeepkist. 
 



 

 Notulen ALV 17 april 2018  Pagina 4 van 4 

10. Rondvraag en sluiting 
Peter vd Schoot wil een sessie plannen over de nieuwe structuur. Paul Maas geeft aan dat dit 
een goed idee is en zal hier eerst met hem over in gesprek gaan. 
Kees Tabak vraagt de voorzitter de sheets over de structuur te delen, hierop wordt positief 
gereageerd. 
 
Karel Hulsman maakt tot slot een prachtige samenvatting van de avond en sluit af met de quote: 
‘houd het kort, anders verschaalt het bier’. 
 
Sluiting door de voorzitter om 23.05. 
 


