Orgaanbeschrijving Gooische Atletiek Club (GAC)
Vestigingsplaats
De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Hilversum. De accommodatie bevindt zich in
Sportpark Arena, Arena 103, 1213 NZ Hilversum.
Missie
De Gooise Atletiek Club (GAC) biedt een warme, veilige en vernieuwende omgeving waarin
wedstrijdgerichte en recreatieve sport gedijen.
Visie - Passie en topkwaliteit in verscheidenheid
In een vluchtige 24-uurs maatschappij, waarin te weinig wordt bewogen, biedt een moderne
atletiekvereniging een duurzame en sociale omgeving, waar - zonder winstbejag verantwoord en gepassioneerd wordt gesport. Dit vergt een moderne accommodatie en een
concurrerend, zich steeds vernieuwend trainingsaanbod. Het talent van de deelnemers en
hun praktische mogelijkheden om te trainen staan daarbij voorop.
Een breed aanbod van recreatieve loopsport, jeugdatletiek en hoog niveau wedstrijdatletiek
kan alleen worden gerealiseerd door de inzet van een grote groep bevlogen en competente
vrijwilligers. Zij bepalen de kwaliteit en slagkracht van de vereniging. Investering in deze
vrijwilligers heeft de hoogste prioriteit - of het nu trainers zijn die direct de sportieve
prestaties beïnvloeden of bijvoorbeeld de kantinebezetting die garant staat voor een goede
sfeer en gezonde financiën.
Doelstelling
De vereniging heeft ten doel het (doen) beoefenen van de wedstrijdatletiek en de loopsport,
in welke verschijningsvorm dan ook.
De formele grondslag voor de vereniging is beschreven in de statuten.
Organisatiestructuur
De taken van de vereniging worden uitgevoerd door het bestuur en de commissies die zijn
benoemd door het bestuur. Daarnaast heeft het bestuur twee stafelelementen ingesteld: de
ledenadministratie en de vertrouwenspersoon.
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De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de vereniging, waaraan
het bestuur halfjaarlijks verantwoording af legt.
Daarnaast zijn er meerdere stakeholders, die invloed uit kunnen oefenen op de vereniging.
Dit zijn o.a.:
•
•
•
•
•
•
•

Gemeente Hilversum (vergunningen, subsidieregelingen, brandweercontroles,
milieucontroles);
Atletiekunie;
Nike;
Sponsoren en adverteerders;
Donateurs;
Gerelateerde evenementen;
Leden.

Middelen:
GAC beschikt over een fraaie atletiekbaan met tal van faciliteiten. Atletiekbaan en clubhuis
liggen op een goed bereikbare locatie binnen het Arena kantorenpark in Hilversum, vlak
naast NS-station Hilversum Sportpark. Het hoofdkantoor van Nike Europe en de historische
Dudoktribune liggen direct aan de atletiekbaan.
In het clubhuis is ruime douche- en toiletgelegenheid. De kantine, met mooi uitzicht over de
baan, is altijd geopend, zodat sporters en toeschouwers altijd gebruik kunnen maken van
deze ruimte. Op zaterdagochtend, dinsdag- en donderdagavond is tevens de bar geopend.
Er zijn twee vergaderruimten, een medische ruimte en een goed ingerichte krachtruimte.
Deze krachtruimte is bedoeld voor wedstrijdatleten vanaf B-junioren (inbegrepen bij de
contributie).

