
 
 
 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering GAC 
Maandag 25 november 2019 

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

penningmeester), Jessica Breunesse (secretaris) en Friso van Wieringen (loopsport) 
 
Leden 52 leden volgens presentielijst 
 
Afwezig met bericht: 
Leden: Mirjam Koersen, Ingrid van Dijk, Liene Malsch, Bram van der Laan, Kato Leusink, Eline 
Dalderop, Marc van Veen, John Dankers, Youri Fransen, Tobias van Ee, Paul Groen en André 
Lassooij   
 
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. Joop van Putten is op 81 jarige 
leeftijd overleden, hij was lid van GAC sinds 1981. 
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 23 april 2019 
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op de notulen. Bij deze worden de notulen van 23 april 2019 
vastgesteld. 

 
3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
4. Uitreiking van Eck prijzen 

De van Eck prijzen worden uitgereikt vanaf de junioren. De prijzen aan de pupillen zijn uitgereikt 
bij de prikkeldraad uitreikingen in oktober jl. 

 
5. Huldigingen atleten en ploegen op NK niveau en hoger 

Paul reikt de prijzen uit en Niels staat stil met een korte samenvatting per atleet of ploeg. 
 
Bij de masters wordt Mirjam Koersen genoemd vanwege de behaalde derde plaats bij de NK 
marathon Amsterdam voor V45+. Pieter Schouten (M85) genoemd. Hij is de oudste deelnemer en 
goed voor vijf clubrecords. 
 
3 GAC leden hebben deelgenomen aan de World transplant Games, Willem Heinis, André 
Lassooij en Damon Burgman felicitaties! 
 
Bij de C/D junioren hebben Florian Vriezen en Chantel Kwofie oude records verbroken. Tom 
Dankers krijgt applaus voor zijn werk als trainer. Alle gegevens over de huldigingen zijn te vinden 
op de site van GAC. 

 
Kees Jägers stopte als trainer per oktober 2019, als dank ontvangt hij een fles port en bloemen. 
Hij ontvangt complimenten voor zijn werk als trainer en voor zijn prestaties op technische 
onderdelen. 
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6. Huishoudelijk reglement  

Sinds 1995 is het huishoudelijk reglement niet aangepast. Het voorstel is om het document te 
updaten en er een levendig document van te maken. Het reglement staat op de website en er 
staat in hoe er wordt omgegaan met de baan, clubhuis en commissies. Elke wijziging moet nu 
langs ALV. Het voorstel is dit gedeelte te verwijderen, zodat het huishoudelijk reglement gewijzigd 
c.q. geüpdatet kan worden als nodig. Er worden vragen gesteld voordat er een stemming kan 
plaatsvinden in de ALV.  
Hoe worden wijzigingen gepubliceerd? Via site komt het in de nieuwsbrief. 
Voorstel: zet dit punt standaard op de agenda van de ALV. Op deze wijze wordt het reglement 
twee keer per jaar geüpdatet. Paul reageert hierop dat wijzigingen altijd via het bestuur gaan. Als 
leden het er dan nog niet mee eens zijn, dan kan het alsnog ingebracht worden in de ALV. 
Henri stelt voor de wijziging een maand van te voren op de site te publiceren, leden kunnen dan 
reageren naar het bestuur toe. Vervolgens kan het bestuur het reglement aanpassen.  
Ruud van Bokhorst: Beleidsplannen zijn ook toegevoegd wie is verantwoordelijk ervoor? Reactie 
Esther Gross: elke commissie is verantwoordelijk voor hun eigen beleidsplan.  
Paul maakt het concreet en deelt mede dat als er een wijziging wordt goedgekeurd door het 
bestuur, de datum per wanneer de wijziging wordt doorgevoerd zal worden genoteerd. Dank aan 
Esther Gross en Johan Engelen. Met een stem tegen wordt het voorstel aangenomen door de 
ALV. 
  

7. Actuele ontwikkelingen 
A. Commissies 
 
Beheer (Henny Vos) 
De onderhoudsgroep heeft gezorgd voor mooi binnen schilderwerk. Zij komen elke 
maandagmorgen bij elkaar. Vervanging van de verlichting voor de baan staat voor 2021 op de 
planning, betreft 8 lichtmasten. Offertes zijn aangevraagd. De lichtmasten moeten eerst gekeurd 
worden. Subsidie kan worden aangevraagd bij BOSA. Ook moet de baan gerenoveerd worden, 
betreft een nieuwe toplaag. Staat op de planning van de gemeente Hilversum voor 2021. 
De technische installaties van het clubhuis zijn 20 jaar oud en er moeten verbeteringen 
aangebracht worden. Er worden met het advies van CAG een offerte gevraagd bij oa Mijnhout BV 
hiervoor. Schouw clubhuis wordt ook geactualiseerd. 

8.  
Wedstrijdatletiek (Patrick van Balkom) 
In maart 2019 is hij begonnen. Hij heeft veel constructieve overleggen gehad. Hij gaat zorgen 
voor een nieuw beleidsplan en structuur. Het gaat even duren, maar hij is positief en wil een plan 
maken dat gedragen wordt door iedereen. 
 
Klaverblad Arena Games (Casper Bruins) 
Casper Bruins is de nieuwe voorzitter van de Arena Games. Het deelnemersveld voor 2020 ziet 
er goed uit. De wedstrijd zal meer een GAC karakter krijgen met meer eigen atleten. Er zal meer 
promotie worden gemaakt voor deze Games en er is overleg met de gemeente Hilversum om te 
kijken of er rondom de wedstrijd iets georganiseerd kan worden in het centrum. De Games staan 
nu gepland voor 4 juli 2020 maar dat wordt waarschijnlijk een week later. 
 
Sport medische commissie (Hans Hofman) 
Dik Zeldenrijk, Jan Pijl en Hans Hofman vormen al jaren een team.  
Naar idee van Siebe Turksma zijn er onderhandelingen gaande om een Parkinson loopgroep op 
te richten, breder dan GAC. 
In het voorjaar begint de eerste marathon training weer.  
Jan Pijl verzorgt een bijscholing voor trainers op 27 november 2019. 
Patrick Weenink verzorgt coördinatie voor reanimatie, het plan is ook jeugdtrainers reanimatie te 
laten volgen, de vraag is nog hoe dit ingericht gaat worden. 
De commissie wil graag zorgdragen voor een lagere drempel voor de blessure herstelgroep.  
Drie keer per week is er spreekuur, echter leden haken toch af. Dit willen ze graag verbeteren. 
Als laatste willen ze zich gaan richten op wedstrijdatleten in de leeftijd van 10-18 jaar voor betere 
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samenwerking. 
 
 
 
 
 
 
LSC (Kees Tabak) 
De LSC wil de loopgroep voor Parkinsonpatiënten vormgeven.  
Ze richten zich op bijscholing van trainers. Er zijn een aantal trainers naar een trainersdag van de 
Atletiekunie geweest. Aangezien dit geld kost is dit niet voor alle trainers mogelijk.  
Er wordt extra aandacht gegeven aan veiligheid. Hoe geef je dit als trainer samen met je 
loopgroep vorm? 
Kennedymars: sv de LAT stopt en daardoor ook de organisatie van de Kennedymars. GAC kijkt 
of dit overgenomen kan worden in combinatie met het Voetstappenpad. Dit houdt in dat ze zich 
moeten aansluiten bij KWBN. De statuten zullen dan aangepast moeten worden. 
 
B. Indoorhal, BINK 
 
Indoorhal 
Peter van der Schoot is projectleider van de indoorhal namens GAC. Aangezien Peter 
onverwacht weg moest neemt Paul het woord. Het masterplan Arenapark wordt in de 
gemeenteraad besproken. Deze deelt mede dat de haalbaarheid van de indoor atletiekhal wordt 
onderzocht, het is nu nog niet concreet genoeg om een besluit te nemen. Er is een bedrijf voor 
ingeschakeld, Drijver & Partners, tevens haken ROC, Nike en ATC International school daarbij 
aan. Nike wil een hotel op hun terrein plaatsen in combinatie met de Nike winkel. 
 
BINK 
In verband met personeelstekort bij BINK kunnen ze nu geen nieuwe vestigingen openen. Voor 
nu gaat het plan niet door voor wat betreft kinderopvang in ons GAC gebouw. 
 

9. Financiën (Barbara) 
Toelichting begroting 2020 
Barbara bedankt de goede penningmeesters van de commissies en administrateur Coen 
Hulsman. 
Waarschijnlijk klopt de begroting zoals gepresenteerd. 
Doorkijk begroting 2020: Voor wat betreft ontvangsten, het aantal leden is stabiel. De inkomsten 
van zowel kantine en sponsoren zijn ook stabiel. Ook ontvangt GAC een bijdrage van de City 
Run. 
De uitgaven bedragen iets meer in verband met ambities en wensen die gehonoreerd worden. De 
bijdrage voor de commissies is iets hoger. Elk jaar wordt er een bedrag gereserveerd voor het 
100-jarig jubileum. Sport investeringsfonds bijdrage moeten we die betalen, maar kunnen 
eventueel goedkoop lenen voor grote investeringen. We hebben een solide begroting met 
bestedingsruimte. In 2019 is er extra besteed aan projecten voor beheer. We hebben een mooie 
subsidie mogen ontvangen van 25%, dit komt neer op ongeveer € 10.000. 
Stéphane Wienneke: het aantal leden onder junioren groeit. Geen reden voor, maar het gaat 
goed. 
Kees Tabak: zit de contributieverhoging in de begroting? -> Ja 
Henry Swankhuizen: waarom zijn de uitgaven voor trainers gestegen met 25%? Tevens is de 
verdeling veranderd? Stéphane: ook is er verhoging van de bijdrage voor betaalde trainers -> 
Paul: ook Patrick staat bij de betaalde trainers erbij. De contributieverhoging is rekening 
gehouden met het prijsindexcijfer. Chris heeft dit uitgerekend. 
 
Contributie vaststelling 2020 
Dit voorstel wordt unaniem aangenomen met algemene stemmen. 
 
Goedkeuring begroting 2020 
De begroting wordt met algemene stemmen aangenomen. 
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10. Samenstelling bestuur 
Aswin Jägers wordt aangedragen als nieuw algemeen bestuurslid met de link naar beheer. 
ALV gaat unaniem akkoord met de benoeming van Aswin. 
 
 
De openstaande vacatures worden genoemd: Algemeen lid met link naar Communicatie, 
Algemeen lid met link naar de Wedstrijdatletiek en Penningmeester, lid van dagelijks bestuur. 
Barbara zit aan het eind van haar tweede termijn en wil graag stoppen, vacature wordt gemaakt 
en gepubliceerd.. 
 

11. Zeepkist 
Wim van der Linden vraagt zich af of het ‘de GAC’ of ‘het GAC’ is. Na een toespraak over hoe en 
wat wordt er aangegeven dat er overal GAC als naam c.q. club wordt gepresenteerd, zonder de 
of het. 
 

12. Rondvraag en sluiting 
Henry Swankhuizen heeft een vraag met betrekking tot financiën. De lening van de StAH is als 
achtergestelde lening opgenomen, heeft dit dan invloed op de begroting? Paul geeft aan dat er 
volgende maand over de lening wordt bijgepraat met de stichting atletiek evenementen. 
Henny Vos: Er zijn genoeg trainingsfaciliteiten, de hal is er geen! Ook worden gebruikte spullen 
niet altijd opgeruimd. Hij verzoekt Paul en het bestuur hiertegen op te treden. ivm ontruiming 
eisen van de brandweer 
Dick in den Berken vult daarop aan dat de nooduitgangen altijd vrij moet blijven. 
Karel Hulsman sluit vervolgens de vergadering af met een mooie speech. Het was een boeiende 
en to the point vergadering. Hij geeft complimenten aan junioren en senioren atleten en heeft nog 
nooit zo’n discussie over het huishoudelijk reglement meegemaakt. Ga er goed mee om met alle 
vertrouwen! Dit was zijn samenvatting van de ALV in vijf minuten en applaus voor jezelf ☺ 
De vergadering wordt hiermee afgesloten om 22.24 uur 
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