
 
 
 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering GAC 
Dinsdag 22 september 2020 

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

penningmeester), Aswin Jägers (algemeen bestuurslid) en Jessica Breunesse (secretaris) 
 
Leden 30 in de zaal en 15 online aanwezig  

Afwezig met afmelding 2 fysiek en 1 online 
Afmelding naar aanleiding van uitnodiging: 73 

  
Notulist: Hillegonda Griffioen 
 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom bij de Algemene Leden 
Vergadering. Het is een bijzondere situatie, ook nu in verband met Corona minder mensen in de 
kantine aanwezig kunnen zijn. Leden zijn echter ook in de gelegenheid gesteld de vergadering 
online bij te wonen.  
Er zijn zeven leden In de periode november 2019 – september 2020 overleden: Henk 
Westenbrink, Henk van de Kuil, André Verweij, Kees de Waal, Janny van Eyck- Vos, Ton de 
Groot en Bep van Dijkhuizen. Er wordt een moment bij stilgestaan.  
 
De voorzitter geeft aan dat aan het einde van de vergadering eenieder die dat wenst gebruik kan 
maken van de “zeepkist” om een GAC-onderwerp te presenteren. 
 

2. Notulen Algemene Leden Vergadering 25 november 2019 
Op pagina één onderaan moet de naam worden aangepast naar Shantell. Hierna worden de 
notulen van 25 november 2019 vastgesteld. 

 
3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken.  
 

4. Huldigingen 
Jubilarissen die 40, 50. 55. 65 of 70 jaar lid zijn worden gehuldigd. Vanwege corona hebben deze 
jubilarissen hun bloemen persoonlijk thuis gekregen, bezorgd door vier bestuursleden. Dit werd 
zeer gewaardeerd. Geopperd wordt om dit in de toekomst ook zo te doen. Dat is veel 
persoonlijker.  
 
Jan Keurs was penningmeester kantinecommissie. Na 12½ jaar treedt hij af. Als dank voor 
bewezen diensten ontvangt hij een mooie bos bloemen. 

 
5. Jaarverslag 2019 

Commissies: 
 
LSC (Kees Tabak) 
Aan loopjes deden 150 tot 400 deelnemers mee. Als het weer mogelijk is hopen we dat er meer 
dan de 220 deelnemers zullen zijn voor Klaverblad Voetstappenpad Wandelrally. De opbrengst 
van de afgelopen rally is besteed aan GNR, picknicktafels in ’t Laar (€ 1500) en aan 
Natuureducatie (€ 400). 
Afgelopen jaar zijn er 11 nieuwe hardlooptrainers opgeleid. Ook heeft er bijscholing reanimatie 
aan 142 trainers plaatsgevonden. 
Het ledental loopsporters loopt langzaam terug naar 891, tot 1 juli dit jaar zijn er 36 leden 
vertrokken. De bootcamp, marathongroep en startersclinic hebben gezorgd voor 38 nieuwe leden. 
LSC heeft € 16.000 besteed, waarin € 5000 gesponsorde kleding door Nike is opgenomen.  
De helft is besteed aan opleidingen. 

 Concept Notulen ALV 22 september 2020 Pagina 1 van 4 



Sportief Wandelen vierde hun 20-jarig en Nordic walking hun 15-jarig GAC-jubileum. 
Op 30 september 2020 wordt er een avond georganiseerd over voedingsleer, hopelijk kan dit 
doorgaan. 
Door clubleden is er middels een crowdfunding actie in een dag genoeg geld opgehaald om een 
racerunner voor Rendolf aan te kunnen schaffen. 
Op dit moment is er geen linking pin tussen LSC en bestuur. Er wordt gezocht naar een 
volwaardig bestuurslid, met als extra aandachtspunt het verzorgen van de contacten met de LSC. 
Als je geïnteresseerd bent in deze vacature kun je je melden bij Kees Tabak of Paul Maas. 
 
Sponsoring (Ben Bus) 
inmiddels verzorgt Ben Bus vier jaar de sponsoring. Dit jaar wordt het sponsorplan herschreven. 
Er zijn drie grote sponsoren die dit ook de aankomende vier jaar blijven ondanks corona. Te 
weten, Nike, Klaverblad Verzekeringen en Run2Day. Van Klaverblad heeft GAC zelfs een extra 
gift ontvangen. 
 
Hans Hofman (sport medische commissie) geeft aan dat de op te zetten training voor mensen 
met Parkinson stil ligt vanwege corona. Kees Tabak vult aan dat het voorgestelde tijdstip op de 
zondagmiddag niet gunstig is omdat er geen trainers zijn te vinden voor de zondagmiddag. Paul 
deelt mee dat er naar een oplossing kan worden gezocht voor training op een andere middag. Er 
zijn gesprekken met Nike geweest en Nike staat hier welwillend tegenover, vult Peter van der 
Schoot aan.  

6. Er zijn geen andere commissies aanwezig voor toelichting. Het volledige jaarverslag staat op de 
site.  
Het jaarverslag wordt vastgesteld. 
 

7. Financiën (Barbara) 
A. Toelichting begroting 2019 
Barbara bedankt de goede penningmeesters van de commissies en administrateur Coen 
Hulsman. Er is een mooi positief resultaat van bijna € 50.000, dit is € 27.000 meer dan begroot. 
Dit is vooral te danken aan de opbrengst kantine, contributie en extra sponsorinkomsten. De 
kosten van accommodatie, commissies en afschrijvingen zijn iets minder dan gepland. Het zelf 
bezorgen van de magazines door leden levert ook een positief effect.  
Het bestuur stelt voor een deel van het resultaat  (€ 17.593) toe te voegen aan de voorziening 
beheer. Ook het overschot van de sponsorinkomsten van Klaverblad wordt apart gezet. 
Daarnaast wordt een voorziening van €22.000 voorgesteld om de financiële gevolgen van de 
corona crisis op te kunnen vangen. In 2020 worden minder inkomsten verwacht vanuit de kantine 
(-25.000) en ook de bijdrage voor de vrijwilligers voor de City Run is weggevallen. Gelukkig 
blijven veel leden de club trouw, maar voor 2020 worden de contributies toch iets lager ingeschat 
dan begroot. In totaal wordt rond € 40.000 minder aan inkomsten verwacht. Daar tegenover staat 
een totaal van meevallers van rond de €16.000 door verminderde kosten van de verschillende 
commissies en subsidies. Een eventueel negatief resultaat over 2020 kan naar verwachting met 
de corona voorziening worden opgevangen. 
 
B. Kascommissie (Petra Wildschut) 
De kascommissie bestaat uit John van der Klein, René Smeink en Petra Wildschut.  
 
C. Verslag kascontrole commissie (Petra Wildschut) 
De jaarrekening 2019 van GAC is door de kascommissie gecontroleerd. In de controle zijn 
betrokken de hoofdboekhouding en de financiële overzichten van de diverse commissies. Dit jaar 
is de ledenadministratie uitgelicht. Er is gesproken met Ruud van der Woude en Chris van de 
Kamp, zij verrichten al jaren veel werk voor de ledenadministratie. De kascommissie heeft 
vastgesteld dat zij dit adequaat doen en de heren worden bedankt ze voor de vele uren werk die 
zij er aan besteden. Ook is er een postensteekproef gedaan waarbij alle uitgaven zijn beoordeeld 
op rechtmatigheid. Dit is correct verantwoord in de jaarrekening en verlies- en winstrekening.  
Voorstellen zijn gedaan om in de toekomst te bewaken dat er voldoende onderbouwing is. 
De jaarrekening is beoordeeld en in orde bevonden. Zij bedankt de penningmeesters voor de 
samenwerking.  
 
D. goedkeuring financieel jaarverslag 2019 
Het financieel jaarverslag wordt unaniem goedgekeurd, zowel in de zaal als online. 
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8. Onderwerpen vanuit Bestuur 
A. Corona 
Per 14 maart 2020 werden alle activiteiten stopgezet. Na een paar maanden uit de running te zijn 
geweest werd het lopen zover mogelijk weer opgestart. De leden van GAC blijken ontzettend 
trouw. Er zijn weinig opmerkingen over terugbetalen contributie. Er is veel begrip onder leden, er 
zijn er zelfs die extra donaties willen doen. Het zijn lastige tijden voor trainers, voor beheer en 
allen die ondanks alle in acht te nemen maatregelen zoveel mogelijk zorgen voor veiligheid. 
Vanuit het bestuur wordt een woord van dank uitgesproken.  
 
 
B. Wedstrijdatletiek 
Patrick van Balkom was aangesteld als coördinator om een beleidsplan op te stellen. Dit is 
afgerond. Peter komt nu in het bestuur. Chris van de Kamp vraagt het volgende: Siebe heeft 
destijds een presentatie gegeven over de wedstrijdatletiek, gaat het plan van Patrick ook 
gepresenteerd worden? Paul deelt mede dat dit plan samen met hoofdtrainers en coördinatoren 
is samengesteld. Ook het bestuur heeft input gegeven en het plan wordt nu breed gedragen.  
Het is geen statisch plan maar een levend document. Peter voegt toe dat het beleidsplan door 
tussenkomst van corona wat vertraagd is, maar dat er voor het einde van het jaar een klap op kan 
worden gegeven. Het plan kan dan op hoofdlijnen gepresenteerd worden in de ALV voorjaar 
2021.  
 
C. Indoorhal 
Peter van der Schoot geeft een presentatie over de indoorhal.  
Een stand alone indoor atletiekhal is niet realistisch, ook de gemeente heeft geen budget. Er is nu 
een visie geformuleerd, het plan betreft een multifunctionele atletiek- en sport onderwijs hal die 
tevens een evenementenlocatie wordt. Masterplan 2.0 wordt gepresenteerd. Het Arenapark is 
nog niet af en de bedoeling is dat het park een Olympisch karakter krijgt, waar op het terrein van 
Nike, sport, leren en werken samenkomen. 
 
D. Aansluiting KWBN/Statuten wijziging 
Het wandelen was nog niet opgenomen in de statuten van GAC, terwijl er een groeiende wandel 
sectie is. Door als GAC-lid te zijn van KWBN kan er gebruik worden gemaakt van faciliteiten zoals 
landelijke promotie van het organiseren van wandelevenementen, als voorbeeld het 
Voetstappenpad. Ook bespaart het veel kosten, zoals bijvoorbeeld advertentiekosten in 
plaatselijke kranten. GAC wil lid worden van de KWBN, er zijn zeer weinig kosten aan verbonden 
omdat alleen bestuursleden lid moeten worden. De ALV gaat akkoord om de statuten conform 
voorstel aan te passen en formeel lid te worden van KWBN. 
 
E. Beheer 
Barbara deelt mede dat het aanschaffen van LED baanverlichting € 40.000 kost, en het 
vervangen van de douches ook € 40.000. Er kan subsidie (BOSA) van € 8.000 - € 10.000 worden 
aangevraagd. Er wordt een deel gefinancierd vanuit eigen vermogen. Ook kan er een renteloze 
lening voor 10 jaar worden aangevraagd bij het sport investeringsfonds van € 40.000. 
Ben Bus deelt mede dat er via Rabobank Clubsupport tot € 2000 te verdienen valt. Er kan 
gestemd worden vanaf 5 oktober 2020. Het verzoek van hem is om dit op de site te vermelden. 
Ben heeft nog een vraag over de baan ontwikkelingen. Kan er niet beter gewacht worden met de 
LED baanverlichting tot de baanrenovatie plaats gaat vinden? Aswin deelt mede dat het 
onderhoud van de huidige installatie bijna onmogelijk is geworden omdat er geen onderdelen 
meer te krijgen zijn. In principe kunnen de masten blijven staan bij een baan renovatie. Er is 
gerekend met een terugverdientijd van de LED verlichting van 10jr. De installatie moet verzekerd 
worden, dit zorgt voor extra kosten. De financiering vanuit eigen vermogen en lening wordt met 1 
online onthouding aangenomen door de ALV. 
 

9. Bestuurssamenstelling  
A. Aftreden bestuursleden 
Friso van Wieringen heeft afscheid genomen van het bestuur. Het was voor hem niet te 
combineren met gezin, werk en studie. Helaas was hij vandaag door ziekte niet in staat online 
afscheid te nemen. Namens GAC is er een bos bloemen bij hem bezorgd. 
Barbara Majoor is bijna 10 jaar bestuurslid geweest, en neemt nu echt afscheid. Zij ontvangt 
symbolisch een klein bloemetje, de ‘echte’ bos bloemen wordt thuisbezorgd. Barbara geeft een 
afscheidsspeech en sluit af met de woorden dat je er, als deelnemer van het bestuur, veel voor 
terug krijgt. 
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B. Aanstelling nieuwe bestuursleden 
Peter van der Schoot (Algemeen Bestuurslid en Voorzitter Wedstrijdatletiek) en Bart van den 
Haak (1e penningmeester) worden als kandidaten voorgedragen, en stellen zich voor. Er wordt 
gestemd, en beiden worden met unanieme stem benoemd. 
 
C. Vacatures 
Er zijn twee vacatures voor een Algemeen Bestuurslid. Een met aandacht voor Loopsport en een 
voor Communicatie. 
Een tip wordt geuit om de profielen op de site te zetten. 
 

10. Zeepkist 
Mariëlle Jägers vraagt vrijwilligers voor de kantine, onder andere voor de dinsdagmorgen. 
Ben vraagt of er geen ouders ingezet kunnen worden, die op zaterdag bij de baan staan te kijken, 
om beneden koffie te schenken? Mariëlle deelt mede dat het al mogelijk is dat ouders bij de 
tribune terecht kunnen op zaterdag. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Cindy van der Blom. 
 
Dick Slootbeek bedankt de nieuwe bestuursleden. Ook bedankt hij het bestuur hoe er gehandeld 
wordt tijdens de corona periode.  
 

11. Rondvraag 
Hans Hofman merkt op dat er twee vertrouwenspersonen bij GAC zijn, en dat er een is 
vertrokken. Hij vraagt naar de opvolging. De voorzitter geeft aan dat Marijke van Bokhorst na vele 
jaren in deze belangrijke rol is gestopt, en dat Fred Verkerk deze functie, naast Helene Heckman, 
heeft overgenomen. Ben vraagt nog of en hoeveel meldingen er zijn. Paul deelt mede dat details 
vertrouwelijk zijn, maar dat het meestal gaat om een paar gevallen per jaar. 
 
De vergadering wordt hierna door Paul afgesloten om 22.55 uur. 
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