
 Notulen ALV 23 april 2019  Pagina 1 van 4 

 
 
 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering GAC 
Dinsdag 23 april 2019 

 
Aanwezig: 
Bestuur: Paul Maas (voorzitter), Barbara Majoor (penningmeester), Floris van der Pol (tweede 

penningmeester), Pieter Wilhelmus (aftredend secretaris), Jessica Breunesse (secretaris), 
Friso van Wieringen (loopsport) 

 
Leden  64 leden volgens presentielijst 
 
Afwezig met bericht: 
Leden: Yvette Sollman, Astrid van Haaften en trainers (startersclinic), Henny en Nora Swankhuizen, 
Chris Driessen en Jan Keurs       
 
Notulist: Hillegonda Griffioen 
 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom bij de Algemene Leden 
Vergadering. Het afgelopen half jaar is er een GAC lid overleden: 
Tiny Bruins- Hoogeveen, zij is overleden op 26 februari 2019. 
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. Er is een aanmelding, Dick Slootbeek. 
Vanuit CWA is het idee gekomen een Kahoot quiz te introduceren om de ledenvergadering 
interactiever te maken. Deze zal drie maal worden verzorgd tijdens de ALV door Jurre Wildschut. 
Gedurende de ALV is Friso de timekeeper. 
 

2. Notulen Algemene Leden Vergadering november 2018 
Twee kleine aanpassingen worden gedaan. Op pagina 1 bij punt 1 staat: de notulen van 27 
november 2018 worden vastgesteld, dit moet zijn 27 april 2018.  
Op pagina 3 staat bij punt 9 onder kwartaal lidmaatschap ‘recreatie loopsport’, dit moet zijn 
‘loopsport’. Hierna worden de notulen van 26 november 2018 vastgesteld. 

 
3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 
4. Huldigingen 

Er worden leden gehuldigd die respectievelijk 40, 50, 60 en 70 (!) jaar lid zijn. 
40 jaar: Cor Waars, Dick Neppelenbroek, Silvio Mihaljevic en Hans Oosterhuis 
50 jaar: Wim van der Linden, Piet Doorn, Janny Baas en Wim Voeten 
60 jaar: Hennie Handstede 
70 jaar: Hans Groenhuijzen 
 
Jurre presenteert het eerste deel van de Kahoot quiz door middel van het stellen van allerlei 
vragen aan de zaal via de smartphone.  
 

5. Jaarverslag 2018 
Bestuur (Pieter Wilhelmus) 
Het is lastig op dit moment het bestuur volledig bemenst te krijgen. Het bestuur heeft wel een 
nieuwe secretaris gekregen. 
Later deze vergadering komen er vanuit het bestuur nog twee zaken aan de orde, te weten 
wedstrijdatletiek en de indoorhal. 
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Loopsport (Kees Tabak) 
GAC heeft 1482 leden, ruim 60% hiervan beoefent loopsport. Het ledental is stabiel en het doel is 
dit op peil te houden. Inmiddels is kwartaal lidmaatschap mogelijk. Bootcamp deelnemers en 
marathonlopers moeten nu verplicht lid zijn of worden van GAC. De startersclinic heeft 26 nieuwe 
leden opgeleverd. Nieuwe leden werven is ook gedaan door een clinic te organiseren met GAC 
trainers voorafgaand aan de Hilversum City Run. Ook heeft er een paginagrote advertentie in de 
Gooi- en Eembode gestaan. 
De kosten worden besproken en zijn onder andere gemaakt voor opleiding nieuwe trainers, 
reanimatiecursus en bijscholing, oliebollen etc. Ook zijn er extra activiteiten georganiseerd zoals 
de sprintdriekamp snelwandelen, tweemaal wadlopen en een avond over veiligheid. 
 
CWA Wedstrijdatleten (Judith Rasch) 
De commissie bestaat uit zeven wedstrijdatleten. Het doel van CWA is brug te bouwen tussen 
bestuur en wedstrijdatleten, tevens het bij elkaar houden van de wedstrijdatleten.  
 
Maple Leaf Cross (Louran van Keulen) 
Zoals eerder genoemd is er een nieuw parcours voor de Cross aan de overkant van La Place en 
dit parcours is goed bevallen. De Maple Leaf Cross wordt financieel goed ondersteund. Ook deze 
commissie is op zoek naar vrijwilligers voor onder andere beleid en communicatie. 
 
Klaverblad Arena Games 
Arjan van Ham is niet aanwezig. Hij had vorig jaar aangegeven een vervanger te zoeken. Deze is 
gevonden in de persoon van Casper Bruins.  
 
Vraag van Aswin Jägers: waarom komt er niets terug in het jaarverslag over de wedstrijdatletiek? 
Paul reageert en zegt dat er inderdaad niemand wat heeft vermeld in het jaarverslag over de 
wedstrijdatletiek. 
 
Hierna wordt het jaarverslag vastgesteld. 

 
       Toevoeging jaarverslag 2018 t.a.v. Atletiekteam 

Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest met alle betrokkenen over hoe verder in diverse 
samenstellingen. Mogelijke andere inrichting van het atletiekteam wordt ook belicht. Op basis van 
de gesprekken is het een optie om een intermediair te zoeken die huidige onderlinge problemen 
inventariseert, bemiddeld en een nieuwe lijn uitzet op basis van huidige beleidsplannen (2016 
missie en visie). 
 
Jurre verzorgt ronde 2 van de Kahoot quiz door middel van het voorleggen van een aantal 
stellingen aan het publiek. 

 
6. Financiën 

Toelichting financieel jaarverslag 2018 
Financieel is GAC € 50.000 in de plus geëindigd. Dit hebben we met elkaar verdiend! Door onder 
andere de sponsorcommissie, het constante ledenaantal en bijdragen van evenementen is GAC 
een gezonde financiële club. Barbara heeft Floris er als penningmeester collega bij gekregen. 
Samen met hem, de penningmeesters van de commissie en Coen Hulsman is dit jaarverslag tot 
stand gekomen. 
Het aantal leden is stabiel en zelfs iets gestegen. Ook zijn de kantineopbrengsten fors hoger. 
Klaverblad wordt bedankt voor extra sponsorgeld. 
Kosten zijn gemaakt voor de accommodatie. Echter onder andere door de plaatsing van de 
zonnepanelen is er voor gezorgd dat de accommodatie energiezuinig is. De kosten van de 
commissies zijn iets lager dan gepland. Het bedrag van het positieve resultaat wordt onder 
andere toegevoegd aan beheer, dit kan besteed worden aan de vaatwasser, lampen op het veld 
en wifi binnen in het pand. Ook wordt er een bedrag van € 10.000 gereserveerd voor het 
meerjaren beleidsplan. De opbrengsten van de sponsoracties en –inkomsten worden ook 
gereserveerd. 
Vraag: wordt er geld gereserveerd voor het 100-jarig jubileum? Niet specifiek, maar er is er ook 
ruimte om uit het resultaat een bedrag te reserveren. 
Vraag: Wordt er wel afgelost op de achtergestelde lening aan de Stichting Atletiekevenementen 
Hilversum (StAH), en zo niet, waarom niet? Paul reageert dat het de stichting is die bepaalt of er 
op deze lening wordt afgelost, maar dat het ook in het belang is van GAC om een nauwe band te 
onderhouden met de stichting die de Hilversum City Run organiseert. GAC krijgt jaarlijks ook een 
mooie vergoeding voor de bijdragen van haar vrijwilligers. 
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Vraag: Is er rekening gehouden met uitgaven voor kracht- en fitnessapparatuur? Hier wordt altijd 
geld voor gereserveerd. 
Vraag: Wat is de waarde van het gebouw? Is dit inmiddels niet verhoogd, gezien de markt? 
Barbara vindt het een goede vraag en zal dit aankomend jaar gaan bespreken. 
Vraag: Wat zijn de kosten voor de indoorhal? Dit staat zo op de agenda. 
Dick Slootbeek vraagt als laatste of de bijdrage voor het jubileum als voorziening kan worden 
opgenomen. Barbara zal deze kosten apart opnemen als een voorziening. 
Kascommissie samenstelling en verslag kascontrolecommissie 
Petra Wildschut en René Smeink vormden de kascommissie. Twee personen voor de 
kascommissie is erg weinig en zij willen er graag een 3e lid bij. John van der Klein biedt zich aan. 
René deelt mede dat zij zich dit jaar hebben gericht op de kantinecommissie. Jan Keurs is 
hiervoor geïnterviewd. Met alle vrijwilligers wordt veel werk gedaan en de kascommissie geeft 
complimenten aan de kantinecommissie. De uitgaven zijn goed. De kascommissie bedankt Jan, 
Barbara en Floris voor de samenwerking. Voor het bestuur hebben zij twee aanbevelingen. De 
omzet van de kantine nadert het fiscale plafond van € 68.067. Daarboven moet BTW worden 
verrekend, wat een behoorlijke administratieve last met zich mee gaat brengen. De kascommissie 
beveelt het bestuur aan hiervoor tijdig maatregelen te nemen. Daarnaast stelt de kascommissie 
voor om een aantal administratieve processen binnen de kantinecommissie een andere opzet te 
geven. 
 
Goedkeuring financieel jaarverslag 2018 
Door de aanwezigen wordt het financieel jaarverslag unaniem goedgekeurd. 
 

7. Onderwerpen vanuit het bestuur 
Wedstrijdatletiek (Paul) 
Het bestuur heeft zich laten adviseren door de Atletiekunie. Ook is er een aansturende technisch 
adviseur aangesteld. Dit is Patrick van Balkom, hij is een geschoold oud atleet. 
 
Indoorhal (Paul) 
Een half jaar geleden heeft de gemeente het masterplan Arenapark gepresenteerd. Peter vd 
Schoot is hier als vrijwilliger projectmanager GAC bij betrokken. De gemeente heeft verschillende 
partijen ingeschakeld. GAC geeft aan dat indoorhal een serieuze optie is. Nike, BINK en ROC 
gaan samen met GAC bekijken of de hal gerealiseerd kan worden. Zodra er een uitgewerkt plan 
ligt worden de leden geraadpleegd via de algemene ledenvergadering. Kosten voor deze hal 
bedragen 2 tot 6 miljoen euro. Ben Bus deelt mede dat er in juni in de gemeenteraad over 
gestemd wordt. Daarop volgt de vraag of toestemming aan leden dan niet te laat is aangezien de 
volgende ALV pas in november is. Paul geeft aan dat we indien noodzakelijk een extra ALV 
speciaal voor dit onderwerp kunnen inplannen. In ieder geval zullen de leden geraadpleegd 
worden. Ook wordt er nog een vraag gesteld in wat voor opzicht de loopsport profijt heeft van de 
indoorhal. De reactie van Paul hierop is dat je als vereniging trots op deze indoorhal kunt zijn. Als 
aanvulling deelt Ben mede dat er voor de loopsport ook wordt gekeken bij het opstellen van het 
masterplan Arenapark. 
 
Samenwerking Bink (Friso) 
GAC is met Bink in gesprek geweest. Op maandag-, dinsdag- en woensdagmiddag zou de 
opvang plaats kunnen vinden. Verder wordt er gekeken hoe het zou gaan tijdens 
schoolvakanties. In hoeverre worden keuken en kleedkamers gebruikt? Er zou een concreet 
stappenplan gemaakt worden waarbij wordt uitgegaan van start per september 2019 bij het begin 
van het nieuwe schooljaar. Bink geeft echter nu aan het plan op de langere baan te schuiven 
omdat zij vanwege personeelsgebrek op dit moment niet kunnen zorgen voor een stappenplan. 
Misschien gaat de opvang nu in per begin 2020. Voor vragen over de samenwerking met Bink 
kun je terecht bij Friso. 
 
De derde en laatste Kahoot ronde wordt verzorgd door Jurre. 
   

8. Samenstelling bestuur 
Paul geeft aan dat er voor de volgende functies vacatures open staan: beheer, communicatie en 
wedstrijdatletiek. Het bestuur bestaat op dit moment uit Friso, Floris, Barbara, Pieter, Jessica en 
Paul. 
Pieter is aan het eind van zijn bestuurstermijn, hij wordt opgevolgd door Jessica. Pieter wordt 
door Paul hartelijk bedankt en krijgt bloemen. In zijn korte afscheidsspeech zegt Pieter dat hij 
achter de schermen heeft leren kijken en maakt een diepe buiging voor alle commissies. 
Voor Barbara wordt nog steeds gezocht naar een vervanger. Zij is bereid haar termijn de 
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verlengen. Er is wel een tweede penningmeester in de persoon van Floris, hij is inmiddels 
ingewerkt.  
Paul vraagt aan de vergadering akkoord voor de benoeming van Jessica. ALV gaat unaniem 
akkoord. Vervolgens draagt Pieter symbolisch de sleutels en gegevens over aan Jessica. 
Ook met de herbenoeming van Barbara gaat de vergadering unaniem akkoord.   
 

9. Zeepkist 
Dick Slootbeek bedankt alle vrijwilligers namens de StaH, de dag van de Hilversum City Run op 
14 april 2019 was een mooi evenement. Ook bedankt hij Patrick voor zijn bijdrage aan de 
wedstrijdatletiek. Dick hoopt door de toekomstige indoorhal nieuwe leden te mogen verwelkomen.  
Hij deelt ook mede dat de StAH een nieuwe voorzitter heeft. Voor de StAH is er nog maar een 
GAC lid vertegenwoordigd, hij hoopt dat hier nog een aanmelding voor zal komen. Als laatste 
bedankt hij het bestuur voor hun bijdrage het afgelopen jaar. 
Bus Ben overhandigt namens de Rabobank clubkas campagne een cheque van € 1490,43 aan 
Paul. Dank aan communicatiecommissie. 
Ton Handstede complementeert als erevoorzitter de algemene ledenvergadering en gehele GAC. 
Amelie Blankenzee verzoekt om een rookvrije zone buiten het clubhuis op openbaar terrein. 
Vanuit de overheid zijn er mooie blauw witte anti rook borden beschikbaar. Paul reageert en 
vraagt of dit iets is voor de beheercommissie. Waarschijnlijk zal de gemeente van grotere 
betekenis zijn aangezien het geen eigen terrein is van GAC. 
 

10. Rondvraag en sluiting 
Dick in den Berken: Indien je als laatste het pand verlaat, dan graag zorgen dat het licht uit is en 
dat de deuren op slot zijn. Dit is van toepassing voor degenen die sleutels hebben. Indien dit niet 
gebeurt en er is schade, is GAC niet verzekerd. 
Ben Bus verzoekt om omwonenden te informeren als er grote evenementen zijn. Door gebruik 
van de geluidsinstallatie kan er sprake zijn van geluidsoverlast. Robert reageert dat er al 
verbeteringen zijn aan de geluidsinstallatie. 
 
Als laatste bedankt Paul Jurre en CWA voor de interactieve Kahoot Quiz en sluit de vergadering 
om 22.29 uur.  


