
Notulen van de Algemene Ledenvergadering GAC
Dinsdag 24 november 2020

Aanwezig:
Bestuur: Paul Maas (voorzitter), Bart van den Haak (penningmeester), Floris van der Pol (tweede

penningmeester), Aswin Jägers (algemeen bestuurslid), Peter van der Schoot
(wedstrijdatletiek) en Jessica Breunesse (secretaris)

Leden 28 mensen online aanwezig
Afwezig met afmelding Tamara van der Wal en Kees Tabak. Er is een Machtiging van
Mariëlle Jägers

Notulist: Hillegonda Griffioen

1. Opening en mededelingen
Het bestuur is aanwezig in de kantine. In verband met de maatregelen vindt de gehele
vergadering online plaats. Vragen kunnen gesteld worden in de chat. Er is een beperkte agenda
en er vinden geen huldigingen plaats in de kantine.
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.

Afgelopen oktober is Wim Voeten overleden. Er wordt een gepaste minuut stilte gehouden.

2. Notulen Algemene Leden Vergadering 22 september 2020
Bij punt 5 eerste alinea moet de naam worden ‘t Laar worden aangepast in ‘t Laer. Hierna worden
de notulen van 22 september 2020 vastgesteld.

3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

4. Huldigingen
Dit jaar was er een medailleregen. Peter en Aswin hebben veel atleten op de baan gehuldigd. Het
werd zeer gewaardeerd dat deze huldiging op eigen terrein met eigen trainingsmaatjes
plaatsvond tijdens de training. Er zijn 60 nieuwe clubrecords! Alle info hierover staat op de site.
Een paar bijzonderheden zijn het vermelden waard. Myrte van der Schoot heeft de Van Eckprijs
gewonnen. Er waren ruim 30 podiumplaatsen en Rietje Dijkman werd eerste in de categorie 80+.
Een vermelding waard, ook al was zij de enige deelnemer in deze categorie.

Caro Baumeister nam afscheid bij de sponsorcommissie en heeft namens het bestuur van Paul
bloemen gehad. Ruud Steenman kreeg als jubilaris een plant overhandigd door Paul vanwege 55
jaar lidmaatschap.

GAC heeft een nieuwe facilitair manager. Henk Milder volgt Dick in den Berken op. Dick heeft
namens GAC bloemen gekregen van Paul.

5. Actuele ontwikkelingen
A. Commissies

Sponsorcommissie (Ben Bus)
* Klaverblad: GAC heeft een nieuw contract en een sponsorbedrag van Klaverblad toegezegd
gekregen, en gaat kijken hoe dit bedrag verdeeld kan worden. Er komt waarschijnlijk een
naamswijziging van de Maple Leaf Cross om in aanmerking te komen voor Klaverblad
sponsoring. Er is een extra bedrag beschikbaar gesteld voor de Jeugd- en Gehandicaptensport.
Hoe gaan we dit breder uitdragen?
* Run2Day: Met Run2Day is de nieuwe 4-jarige overeenkomst besproken.
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LSC (Betty de Wit)
Ondanks de gehele Corona situatie wordt er toch geprobeerd nieuwe trainers op te leiden.
Er volgt een bijscholing van de trainers in het najaar van 2021. Ook wil LSC wat extra’s gaan
doen voor de trainers.

6. B. Bestuur

1. Er is een nieuw Gulden Lid. Nelleke Dankers is 21 oktober jl  benoemd tot Gulden Lid voor al
haar vrijwilligerswerk voor de club. De oorkonde hangt inmiddels in de gang van het clubhuis bij
GAC.

2. Dit najaar heeft er een virtuele Maple Leaf Cross plaatsgevonden. Complimenten worden
uitgedeeld aan de organisatie.

3. We hebben een lastig jaar achter de rug. Ook voor wat betreft de trainingen. Ondanks
beperkingen gaan we door en zijn we blij dat we kunnen blijven sporten.

7. Financiën (Bart)
A. Toelichting begroting 2021
De penningmeesters lichten de begroting toe, die ter goedkeuring voorligt en staan ook stil bij de
prognose 2020.  Naar verwachting is het resultaat over 2020 positief. Corona heeft invloed op
zowel de geprognosticeerde baten (92%) als de lasten (85%) van de begroting 2020. Tot op
heden lijkt sprake van een gering Corona effect op het ledenaantal, een belangrijke pijler van de
begroting. De verkoop van consumpties in de kantine is echter drastisch gedaald.

Voor de begroting 2021 is een ‘nul-strategie’ gehanteerd. Ten opzichte van 2020 is er een lichte
krimp van de baten, doordat met name de opbrengsten van de kantine lager zijn. De lasten zijn
ook lager, waardoor we - ondanks Corona - wel zwarte cijfers over 2021 voorzien. Voor 2020 is er
- zoals besproken in de vorige ALV - een Corona-voorziening gecreëerd. Als die voor 2020 niet
noodzakelijk blijkt, is de voorziening beschikbaar voor 2021, naar wij hopen het laatste jaar met
een (directe) Corona-impact. Daarnaast voorzien we financiële meevallers, zoals de opgehoogde
sponsorbaten en de TASO-subsidie. Laatstgenoemde is een subsidie, die amateurverenigingen
tegemoet komt bij mindere opbrengsten over een bepaalde periode. Er wordt benadrukt dat de
penningmeesters dit soort meevallers altijd conservatief begroot, zodat zaken eerder mee- dan
tegen zullen vallen.

De uitgaven ‘projecten beheer’ drukken niet direct op de begroting, maar op de voorziening
beheer. De totale uitgaven beheer waren begroot op € 23.550, hier is 65% van uitgegeven. Wel
zijn er andere projecten opgepakt. De baanverlichting is vernieuwd en kon vrijwel volledig uit de
voorziening Klaverblad worden gefinancierd (Klaverblad brengt licht!) en ook de
douchevoorzieningen  worden aangepakt.  Voor beide projecten wordt een BOSA subsidie
verwacht van ca. € 25.000. Er blijft dan nog ongeveer € 75 000 over in de voorziening beheer.
Voor 2021 is een aantal projecten beheer gepland voor in totaal ca. € 34.000 waaronder een
baanrenovatie.

B. Contributie vaststelling 2021
De ledenontwikkeling heeft een direct verband met de contributiebaten. Deze zijn afhankelijk van
a. het aantal leden en b. de verdeling tussen de verschillende lidmaatschappen. We signaleren
een lichte afname van het aantal recreanten en een lichte groei in de wedstrijdatletiek (m.n. door
toename aantal junioren). Voorgesteld wordt om de contributie te indexeren op basis van de CPI
(1,1%). Dat leidt tot de gepresenteerde begroting. Na stemming wordt de contributieverhoging
unaniem goedgekeurd. Het bestuur wil in 2021 de contributiesystematiek onder de loep nemen.

De complimenten worden gegeven aan de penningmeesters van de commissies. Bart en Floris
krijgen complimenten van Paul. In deze lastige tijd kijken zij naar wat wel mogelijk is.
Ben Bus wil in de begroting graag een bedrag opgenomen zien worden om een sponsordag te
organiseren. Paul geeft aan dat dit kan. De penningmeesters nemen contact op met Ben.
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8. C. Goedkeuring begroting 2021
De begroting, met de door Ben voorgestelde wijziging, wordt unaniem goedgekeurd.
De kascommissie, bestaande uit Petra Wildschut, René Smeink en John van der Klein, gaat de
cijfers voor 2020 beoordelen. De penningmeester heeft hiervoor al contact gehad met de
commissie.

9. Bestuurssamenstelling
De twee vacatures staan nog open open voor algemeen lid van bestuur met aandacht voor de
Loopsport en een voor Communicatie.

10. Zeepkist
Er zijn geen aanmeldingen voor de Zeepkist.

11. Rondvraag
Ben Bus vraagt wat de status is van de statutenwijziging met betrekking tot het Klaverblad
Voetstappenpad. Hij stelt de vraag omdat de wandelkalender al is uitgebracht door KWBN en het
Voetstappenpad daarom niet meer op deze kalender vermeld kan worden. Het zou verband
hebben met lidmaatschap van KWBN. Paul deelt mede dat GAC en de bestuursleden al lid zijn.
Dit ligt verder niet bij het bestuur maar bij de evenementenorganisatoren. Nadere informatie kan
worden verkregen via de secretaris van GAC.

De statutenwijziging heeft nog niet plaatsgevonden. Er komt een wet voor besturen en hieraan
worden eisen gesteld. Deze wet gaan in per 1 juli 2021. Dit moet eerst goed in kaart worden
gebracht. Vervolgens zal dit punt worden behandeld in de voorjaars ALV.

Om 21.42 uur wordt de vergadering afgesloten door Paul met de woorden dat de bar helaas leeg
blijft, hij bedankt echter de mensen voor hun virtuele aanwezigheid.

Concept Notulen ALV 22 september 2020 Pagina 3 van 3


