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Notulen van de Algemene Ledenvergadering GAC 
Maandag 26 november 2018 

 
Aanwezig: 
Bestuur: Paul Maas (voorzitter), Barbara Majoor (penningmeester), Esther Gross (communicatie), 

Pieter Wilhelmus (secretaris), Friso van Wieringen en Henny Vos (beheer) 
 
Leden  71 leden volgens presentielijst 
 
Afwezig met bericht: 
Leden: Dick Slootbeek, Vincent Hocq, Denise van der Linden, Siem ten Braake, Rietje Dijkman, Hans 
en Inez Veldmeijer, Jacques van Wijngaarden, Dick in den Berken, Pauline Manni, Yvonne Solman, 
Karel Hulsman, Mariette Krijnen, Youri Fransen, Puck Harms, Liene Malsch, Floris van der Pol.   
  
 
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: 
- Willem Elzinga  
- Gerard van den Bosch op 5 november 2018 
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 april 2018 
Er zijn geen op- en aanmerkingen. De notulen van 27 november 2018 worden vastgesteld. 

 
3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 
4. Uitreiking ‘beste prestatie’ en ‘Van Eck’ prijzen 

De prijzen worden uitgereikt aan de pupillen, junioren, senioren en masters. 
Alle winnaars staan vermeld op de GAC site. 
 

5. Huldigingen atleten en ploegen podiumplaats NK of hoger 
Een groot aantal atleten worden gehuldigd en ontvangen een roos en een Run2Day bon. 

 
6. Actuele ontwikkelingen vanuit het bestuur 

Loopsport (Kees Tabak) 
2019 is geslaagd als alles op rolletjes loopt. Hij doet een verzoek op vrijwilligers om activiteiten op 
te zetten en deze van start tot eind te volgen. Voor het organiseren van het Voetstappenpad en 
voor de afrondende fase van deze activiteit zijn er te weinig vrijwilligers.  
Bert List heeft het stokje van coördinator loopsport trainer overgedragen aan Henk van 
Heemskerk. 
Siebe Turksma heeft afscheid genomen van de club. Hij heeft voor de lenteloop de inschrijving op 
de website geregeld, dit moet worden overgenomen.  
In december wordt een avond gehouden rondom veiligheid. 
Afgelopen jaar is er twee maal wadlopen georganiseerd en het sprintdriekamp snelwandelen 
vond plaats op de baan. 
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7. Communicatie (Robert Brekelmans) 
De nieuwe website is gelanceerd. Onderhoud aan deze site is blijvend, altijd voor verbetering 
vatbaar. De site wordt verder uitgebreid. Er wordt gekeken naar leden login, wat is mogelijk? Er 
kan daar dan meer informatie worden geplaatst. Er is overstap gemaakt naar een andere email 
provider, dit is een provider die non-profit organisaties een gratis account geeft (Google GSuite). 
Er wordt informatie weergegeven op de schermen. Jannie de Groot verzorgt de opmaak en Johan 
Engelen redigeert de website. Speerpunt is om de interne communicatie te verbeteren, door o.a. 
meer informatie bij elkaar te hebben waar iedereen mee bezig is. Bij evenementen moet meer 
communicatie plaatsvinden. 
 
Klaverblad Arena Games (Arjan van Harn) 
Arjan begint met het tonen van een filmpje met beelden van de Arena Games. De games werden 
voor het eerst gehouden op de zaterdag. Dit is goed ontvangen. De aanwezigheid van foodtrucks 
was geslaagd. Ook waren er meer toeschouwers. 
Volgend jaar worden de Games gehouden op zaterdag 6 juli 2019. 
Verzoek van Arjan, wie wil zijn opvolger worden voor Klaverblad Arena Games? Stéphane vraagt 
aan hem hoeveel werk het is. Arjan geeft aan dat dit meevalt, het betreft vooral het aansturen van 
leden. De tip wordt nog gegeven om de vacature op de site te zetten.  

 
Sponsor (Ben Bus) 
De commissie is tevreden over de sponsoren Run2Day en Klaverblad. Ook al is er een 
reorganisatie bij Klaverblad, dit heeft geen gevolgen voor de sponsoring. 
600 tassen zijn er uitgedeeld. 
Er is een filmpje gemaakt van de Obstacle Run op het Arenapark. De hoop wordt uitgesproken 
dat er aankomend jaar meer GAC deelnemers zullen zijn. 
Er is een bijdrage van de clubkas actie van de Rabobank. Op dit moment zijn er nog twee 
plaatsen vrij op de sponsorzuil, deze zullen per januari 2019 ook ingevuld zijn. 
 
Maple Leaf Cross (Louran van Keulen) 
Voor het eerst was deze cross in Laren, tegenover La Place. Het was de 71e editie. Terugkeer 
naar Anna’s Hoeve is in de toekomst waarschijnlijk niet meer mogelijk. De cross wordt dan 
blijvend op deze nieuwe plek gehouden. 
Er was een tegenslag op financieel gebied, dank voor Klaverblad voor het herstel. 
Ook voor deze activiteit zijn er nieuwe vrijwilligers nodig. Het is een leuke commissie. Er wordt 8x 
vergaderd van januari tot november. Een goedlopend draaiboek is er al.  
 
CWA Wedstrijdatleten (Judith Rasch) 
Deze commissie is zich aan het richten op positionering in de vereniging. Een keer per kwartaal 
wordt er een groepsuitje georganiseerd voor groepsbinding, buiten het trainen om.  
De seniorencompetitie was top dit jaar. Er was veel aanmoediging, ze stonden als een team. Ze 
zijn op de goede weg, dit jaar blijven zij zich richten dit zo te houden. 
 

8. Onderwerpen vanuit het bestuur 
Beheer (Henny) 
Er is energiebesparende LED verlichting geïnstalleerd. Sinds februari 2018 zijn er 95 
zonnepanelen geplaatst. Het is een goede zomer geweest en de panelen hebben ongeveer 
17.000 Kwh opgewekt. Er is 21.000 Kwh verbruikt. Er hoeft derhalve maar 4178 Kwh betaald te 
worden en zo is GAC goed bezig voor het milieu. Hiermee is er een CO2 uitstoot besparing van 
11.000 kg. Dit wordt gestimuleerd door de gemeente Hilversum. Er is een langdurig contract met 
BeGreen voor 20 jaar. Per 1 januari 2019 is er een nieuw energiecontract afgesloten voor drie 
jaar met Main Energie. Groen opgewekte energie is nu 0,2cent duurder dan huidige contract. Is 
echter goed contract. Bij nieuw contract zou het 1,5 cent duurder zijn. Het blijft echter voor alle 
leden zaak om bewust en zuinig om te gaan met energie, warmte-, verlichting en waterverbruik. 
  
BeGreen (Henny) 
De uitstoot is minder hinderlijk. Indien er klachten zijn, dan is het verzoek deze gelijk te melden. In 
de gang hangen lijsten, hierop kan de datum, tijd en klacht op worden vermeld. Dit kan dan 
teruggekoppeld worden aan BeGreen. Paul vult nog aan dat BeGreen wil uitbreiden. GAC heeft 
hier vooralsnog negatief op gereageerd in verband met teveel overlast. 
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9. AVG (Friso) 
Als club heeft GAC al veel maatregelen genomen. Het is moeilijk, er is veel lijstwerk met 
gegevens. Het bewustzijn is echter al zeer groot. Bij trainers heerst de vraag wat er gedeeld mag 
worden. Als er vragen zijn dan kun je bij Friso terecht. 
 
Kwartaallidmaatschap (Friso) 
De afgelopen zes maanden is hier over gesproken en dit wordt doorgevoerd voor de 
recreatieloopsport. Bij de wedstrijdloop is dit niet mogelijk. Er is sprake is van een wachtlijst en 
dan moet er weer gewacht worden.  
 
 
Wedstrijdatletiek (Paul) 
Marianne Boelee heeft dit op zich genomen en is dit met 10 personen opgestart en heeft na een 
half jaar haar bevindingen gedeeld. Het heeft veel van haar gevraagd en er wordt nu een 
opvolger gezocht om deze rol op zich te nemen. Eerst gaat er gekeken worden naar de opzet 
voor de opvolger. Pieter geeft een korte samenvatting. Op 22 november 2018 is er een 
constructief overleg geweest om commissie vorm te geven. Er wordt een technisch beleidsplan 
opgesteld door de wedstrijdcommissie. Het doel is een eenheid te bereiken. Er is advies 
gevraagd bij de Atletiek Unie en info opgevraagd bij een andere vereniging. De reactie wordt 
gedeeld. 
Peter v.d. Schoot vraagt waarom nu het proces beter zal gaan lopen. Paul reageert en zegt dat 
het proces is veranderd. Ook draagt de sessie vorige week en het gesprek met de Atletiek Unie 
daar aan bij. Verdere overleggen over dit onderwerp vinden buiten deze ALV plaats. 
 
Overige zaken (Paul) 
- Met Bink zijn er gesprekken geweest over drie middagen sport BSO. Aangezien deze 
gesprekken erg goed zijn bevallen wordt er een implementatieplan opgesteld. Eerst wordt er 
afgestemd met Nike en de gemeente. 
- Nike heeft voor meerdere jaren bijgetekend. Paul Groen vraagt of GAC hier voordelen van heeft. 
Paul: Nike heeft de grond tussen pand en spoor gekocht en willen er voor zorgen dat het station 
verplaatst wordt. Echter is dit een onderwerp voor gemeente en ProRail. Komt er dan een andere 
looproute naar de indoorhal? Geadviseerd wordt ga navragen en overleggen met Nike en 
gemeente. Ben deelt mede dat hij coördinator is van Arenapark en hij zit in de stuurgroep. Over 
een half jaar volgt het definitieve plan. 
   

10. Financiën 
De begroting 2019 wordt door Barbara besproken. De penningmeester en de commissies zorgen 
voor een goede begroting. Waarschijnlijk met positief gevolg van € 20.000. Barbara hoopt ook 
2018 af te sluiten met een ruime plus van € 20.000. Het ledenaantal is stabiel en door de 
verhoging van de contributie levert ook dit een positief financieel gevolg op. Sponsoren, kantine 
en commissies zijn stabiel.  
Het Sportinvesteringsfonds maakt leningen mogelijk.  
Bij beheer zijn forse uitgaven voor het gebouw. Hier wordt al jarenlang een potje voor gemaakt.  
John Bakkers vraagt of de grote investering voor de baanverlichting niet beter in 2020 begroot 
kan worden, is onderhoud binnen in gebouw niet belangrijker? Henny zegt hierop dat 
Sportinvesteringsfonds hier misschien wat in kan betekenen. Barbara deelt mede dat het voor 
2019 al concreet is gemaakt, voor 2020 kan er nog wat aan worden toegevoegd. Henny vult aan 
dat er altijd rekening moet worden gehouden met onvoorziene kosten. Er zijn al wel offertes voor 
de baanverlichting opgevraagd. 
Ledenontwikkeling. Deze is stabiel, er is uiteraard verloop maar er is hoop op groei. Het voorstel 
voor verhoging van de contributie van 1,9% wordt gedaan. Paul vraagt aan de leden goedkeuring 
voor de contributie en goedkeuring voor de begroting. Deze wordt gegeven. 
De kascommissie bestond uit Petra Wildschut, Joop Splinter en René Smeink. Joop Splinter is 
inmiddels geen lid meer en zijn functie is overgenomen. De kascommissie gaat naar de begroting 
2018 kijken. 
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11. Samenstelling bestuur 
Paul geeft aan dat er voor de volgende functies vacatures open staan: secretaris, beheer en 
communicatie. 
Esther Gross stopt tussentijds met haar bestuursfunctie communicatie, zij blijft wel actief binnen 
de communicatiecommissie. 
Floris van de Pol wordt aangesteld als nieuwe tweede penningmeester. De leden gaan akkoord. 
Voor secretaris is er op dit moment een verlengde aanstelling voor Pieter. Hij geeft aan graag 
vervangen te willen worden na het einde van zijn vier jaarstermijn, hij blijft tot opvolging is 
geregeld. Er zijn al gesprekken gaande. Met deze tijdelijke verlenging wordt akkoord gegaan. 
Henny zit aan het einde van zijn tweede termijn en treedt af. Voor de functie van Beheer is nog 
geen opvolger. Hij blijft binnen de commissie en aanspreekpunt. Hij krijgt een mooie bos 
bloemen. 
 

12. Zeepkist 
Paul verzoekt de presentielijst te tekenen. Als tweede geeft hij complimenten aan de leden van de 
wedstrijdatletiek die met veel aanwezig zijn. We zijn per slot een atletiekvereniging en geen 
hardloopvereniging. 
Sam en Eduard : de ALV is saai, dit kan interactiever! Op een interactieve manier worden er meer 
leden van allerlei generaties betrekken en zorgt er voor dat er geen generatiekloof gaat ontstaan, 
ook door meer inspraak van jongeren. Paul geeft aan dat tips van harte welkom zijn. Ook geven 
ze nog aan dat wat hun betreft de statuten aangepast moeten worden zodat Henny nog vier jaar 
kan blijven! 
Roman en Jurre Meer lobbyen zodat meer leden deelnemen om voor inkomsten voor de club te 
zorgen. Roman geeft ook aan dat niet iedereen overal van af weet. Er zou meer informatie 
gedeeld kunnen worden op de website, op posters en dergelijke. 
Henny Swankhuizen zoekt voor StAH (Stichting Atletiekevenementen Hilversum) bestuursleden. 
Deze stichting organiseert de City Run, op deze manier wordt het risico bij GAC weggehaald. 
GAC ontvangt van StAH ieder jaar € 7000 vanwege het vrijwilligerswerk van leden GAC. 
 

13. Rondvraag en sluiting 
Jaap deelt mede dat de slagboom naar parkeerterrein ROC op dinsdag- en donderdagavond niet 
meer open staat sinds de zomer. Het advies is dit aan André Verweij te vragen, hij weet wie de 
contactpersoon is. 
 
Paul sluit als voorzitter de vergadering om 21.38 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 


