
Notulen van de Algemene Ledenvergadering GAC
Dinsdag 25 mei 2021

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 39 leden online aanwezig
32 leden afwezig met afmelding

Notulist: Hillegonda Griffioen

1. Opening en mededelingen
Het bestuur is aanwezig in de kantine. In verband met corona maatregelen vindt de gehele
vergadering online plaats. Vragen kunnen gesteld worden in de chat. Ook dit keer vinden er geen
huldigingen plaats in de kantine.
Paul bedankt Mariëlle voor de catering, Robert voor de techniek, Ruud voor het fotograferen en
Hillegonda voor het verzorgen van de notulen.
De voorzitter geeft aan dat aan het einde van de vergadering eenieder gebruik kan maken van de
“zeepkist” om een GAC-onderwerp te presenteren. Hiervoor is één aanmelding.

Kees Tabak heeft een mail gestuurd met vragen en opmerkingen zodat deze niet in de chat
gesteld hoeven te worden. Zijn vragen worden tijdens het betreffende onderwerp behandeld.
Zijn verzoek is om de notulen eerder te delen. Paul geeft aan dat de notulen tijdig worden
gemaakt maar pas tijdens een volgende ALV worden gedeeld. De afspraak wordt gemaakt dat
zodra de notulen worden gedeeld met het bestuur, deze gepubliceerd zullen worden als concept.

Het afgelopen half jaar zijn er twee leden en een oud-trainer overleden. Op 29 december j.l. is
Silvio Milhaljevic overleden en op 27 april j.l. Jan Slootbeek. Oud-trainer (was geen lid meer) Niek
Vogel is overleden op 4 februari dit jaar. Er wordt een gepast moment stilte gehouden.

2. Notulen Algemene Leden Vergadering 24 november 2020
Kees Tabak heeft een aantekening gemaakt met betrekking tot het Klaverblad Voetstappenpad.
Dit punt komt aan de orde bij het jaarverslag. Er zijn geen verdere op- en aanmerkingen en hierbij
worden de notulen van 24 november 2020 vastgesteld.

3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken behalve de mail van Kees Tabak. Dit is reeds besproken bij de
mededelingen.

4. Huldigingen
Er zijn een aantal leden 40, 50, 55, 60, 65 of 70 jaar lid. De jubilarissen zijn verrast met
jubileum-bloemen aan de deur. De bloemen zijn overhandigd door de bestuursleden. Aangezien
dit goed werkt wordt dit als nieuwe traditie voortgezet na corona.
De gehuldigden zijn:
40 jaar lid: Jon Westerweel, Jacques van Garderen, Mieke van Kralingen, Hanneke van Kralingen

en Josine Rusche.
50 jaar lid: An Hermsen en Janny van der Luijt.
55 jaar lid: Dick Gessel, Antoinette Haans, Dick Slootbeeek, Iet van Dijk, Jan van Dijk en Trudy

Ruth.
60 jaar lid: Cees van de Graaf
65 jaar lid: Chris Kok
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70 jaar lid: Henk de Koning, Jan de koning en Bertie Jägers

5. Jaarverslag
Kees: De zin in het jaarverslag 2020 onder het kopje ‘Multifunctionele indoorhal’ loopt niet. Paul:
stelt voor dit te veranderen in ‘om te blijven verbeteren’.
A. Commissies
LSC (Kees Tabak)
- Startersclinic. Ron Buisman gaat zorgen voor externe communicatie om nieuwe leden/sporters
te werven.
- LSC wil het Klaverblad Voetstappenpad strakker organiseren en heeft hiervoor hulp gekregen
van Angela Smeink.
GAC is aangesloten bij KWBN. Nu kan de organisatie van het Klaverblad Voetstappenpad
stappen zetten om de communicatie aan te scherpen. Normaal zou dit evenement in mei worden
georganiseerd maar door corona was dit niet mogelijk. Het is de bedoeling dit evenement alsnog
te organiseren op zondag 31 in oktober 2021.

B. Bestuur (Paul)
Het was en is een raar jaar. Niet alle sportonderdelen konden en kunnen doorgang vinden en ook
is de kantine dicht. Dit heeft grote gevolgen voor de financiën. Veel evenementen zoals
Klaverblad Voetstappenpad, Hilversum City Run, Maple Leaf Cross en Klaverblad Arena Games
zijn afgelast of vonden virtueel of in een andere vorm plaats. Ook het bestuur heeft vooral virtueel
vergaderd. Hopelijk kunnen de volgende vergaderingen weer fysiek plaatsvinden.

Het jaarverslag wordt vervolgens vastgesteld.

6. Financiën (Bart)
A. Toelichting jaarrekening 2020
Bart bedankt de penningmeesters van de commissies en de administrateur voor duidelijk werk!
Vervolgens geeft hij een toelichting op het atypische jaar 2020. De corona crisis, nog niet
voorzien bij het opstellen van de begroting, had grote impact op de jaarrekening. De opbrengst in
2019 was € 323.000 maar is in 2020 € 50.000 lager. Maar ook de kosten waren aanzienlijk lager.
Ondanks dit coronajaar is er daarom sprake van een positief resultaat dat echter niet is bereikt op
de wijze die bij de begroting was voorzien.
De opbrengsten zijn 15% lager dan begroot. De contributie is minder en ook is er nauwelijks netto
bijdrage van de kantine, waarvan de opbrengsten zijn verminderd met € 27.500. Naast het
resultaat vallen er bedragen vrij uit de vermindering van de noodzakelijke voorzieningen voor
CWA en de lening aan de stichting Atletiek Hilversum. Daarmee is er een bedrag van € 23.729 te
verdelen onder 1) meerjarenplan en 2) beheer.
Er is een kleine aanpassing gedaan op de conceptversie die op de website staat. Het volgende is
aangepast: 1492 leden per begin 2021 en niet eind 2020.

Vragen en opmerking van Kees Tabak. Afname kantineopbrengsten kan niet meer zijn dan 100%.
* Graag het Voetstappenpad met de juiste naam Klaverblad Voetstappenpad noemen in het
jaarverslag. Dit wordt overgenomen.
* Achtergestelde lening extra € 5500 en StaH City Run
Floris geeft uitleg. GAC krijgt geen vrijwilligersbijdrage ad € 7000 nu er geen fysieke Hilversum
City Run heeft plaatsgevonden. Wel is er een terugbetaling geschied van de achtergestelde
lening ad € 5500.

Er heeft een compensatieregeling van de contributie plaatsgevonden ter grootte van een
kwartaalbijdrage voor de loopsport en een compensatie van € 15 voor leden in de
wedstrijdatletiek. Een aantal leden heeft GAC gesteund en afgezien van de restitutie. Het betrof
een voorlopige regeling. Omdat het consequenties heeft voor de jaarrekening 2020 moet dit
goedkeuring krijgen van de ALV. De restitutieregeling wordt vervolgens unaniem goedgekeurd.

B. kascommissie samenstelling (René)
De kascommissie bestaat uit Petra Wildschut, John van der Klein en René Smeink.
René bedankt de leden van de kascommissie voor twee avonden gezellig samenwerken.

C. Verslag kascontrole commissie
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De commissie is volledig cijfermatig bezig geweest. Het heeft de uitgaven GAC, atletiekteam en
commissies op een hoop gegooid en via een steekproef aselecte posten bekeken. Voor facturen
en bankafschriften hebben ze deze gegevens gedeeld met Floris. De conclusie is dat het geheel
correct is voor wat betreft de verlies- en winstrekening en de jaarrekening.

D. Goedkeuring Financieel jaarverslag 2020
Vervolgens wordt deze virtueel overhandigd om decharge en goedkeuring te verlenen. De
jaarrekening wordt unaniem goedgekeurd.

Paul geeft de kascommissie, Bart, Floris en de commissies complimenten voor goed financieel
beleid.

7. Onderwerpen vanuit bestuur
A. Corona
Er wordt minder gesport. Gelukkig werd het vanaf vorige week weer mogelijk om met 30
personen buiten te mogen sporten en kan er op deze manier veel meer. Paul krijgt vaak de vraag
wanneer de kantine weer open gaat. De sociale functie hiervan wordt gemist. Het is nog niet
mogelijk om de kantine binnen open te doen maar vanaf zaterdag 29 mei 2021 gaat het terras
open!

B. WBTR
Per 1 juli 2021 reedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking. Deze wet is er op
gericht om wanbestuur te voorkomen. Er worden in deze wet eisen en verplichtingen aan
bestuursleden gesteld. De interne regels worden aangepast en deze worden vastgelegd door de
notaris. Hierdoor worden de statuten ook aangepast. Het bestuur, juridisch adviseur en
Atletiekunie moeten de statuten accorderen. Dit gaat naar de notaris. Atletiekunie heeft voorbeeld
statuten aangeleverd. Dit mag na 1 juli worden behandeld en zal derhalve in de ALV van
november 2021 worden voorgelegd ter goedkeuring.
In het nieuwe GAC magazine zal hier in het voorwoord aandacht aan worden besteed.

C. Baanrenovatie/Indoorhal
* De gemeente is eigenaar van de baan. Het is de bedoeling de baan meer wedstrijd geschikt te
maken met ook meer ruimte voor verspringen en polsstokhoogspringen. De baan zou van 6 naar
8 lanen gaan. Ook Nike wordt hier bij betrokken. In september 2021 wordt er wel of geen
goedkeuring gegeven. In de najaars ALV komt dan de nieuwe begroting aan de orde. De
bedoeling is om de baanrenovatie te starten in maart 2022. Uitwijkmogelijkheden worden nu al
bekeken.

* Bij de gemeente is niet veel meer gebeurd met betrekking tot de indoorhal. Afgelopen januari is
er een bureau ingehuurd door de gemeente omdat nu ook de mogelijkheden worden bekeken om
uit te breiden met een zwembad en het te combineren met sportonderwijs.

Kees Tabak vraagt of de hal dan maar 5 of 6 maanden gebruikt wordt door GAC.
De bedoeling is dat er meer en vaker binnen gesport gaat worden zodat er meer ruimte op de
baan gecreëerd wordt voor andere sporters. Als de wedstrijdatletiek meer gebruik maakt van de
hal dan kunnen er meer leden voor loopsport worden aangetrokken die dan meer gebruik kunnen
maken van de baan.
Ook vraagt Kees of er bredere sporten worden aangeboden door GAC zoals bootcamp voor
junioren.

Het hangt ervan af hoe het plan zich verder gaat ontwikkelen. De exploitatie gaat dan bij de
gemeente liggen. In het hele plan wordt niet alleen GAC meegenomen, maar ook ROC, ATC en
Nike. Deze samenwerking zorgt voor een mooi platform voor het Arena Sportpark.

GAC wacht nu op verder bericht van de gemeente en ook de eigendomsconstructie volgt later.

Ben Bus vraagt naar de verwikkelingen rondom BeGreen. Paul deelt mee dat de gemeente de
vergunning niet verlengt, helaas loopt de vergunning tot 2030 en de gemeente wil niet betalen
voor een eerdere stop. Bart vult nog aan dat er bij overlast gelijk in de pen wordt geklommen.
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D. Overige ontwikkelingen
Er zijn geen verdere ontwikkelingen te melden.

8. Bestuurssamenstelling
Er staan nog twee vacatures open voor een algemeen bestuurslid voor loopsport en voor
communicatie.
De huidige bestuursleden zitten nog niet aan einde van hun bestuurstermijn. Over een jaar vindt
opvolging plaats van de voorzitter.

9. Zeepkist
Mariëlle Jägers wil alle trainers bedanken omdat zij zorgen voor saamhorigheid nu er niet
gezamenlijk getraind kon worden.
Zij vraagt nu het weer mogelijk is met grotere groepen te lopen om te starten vanaf GAC. Mocht
je te veel mensen bij elkaar nog niet prettig vinden, dan kun je ook wat eerder of later dan 9.00
uur starten. Na afloop kun je bij GAC je drankje halen, dit zorgt weer voor kantine-inkomsten!

10. Rondvraag en sluiting
Patrick Weenink vraagt hoe de trainers om moeten gaan met mensen in loopgroepen die zich niet
willen laten vaccineren. Wat is hierin het standpunt van het bestuur voor wat betreft weigeraars?
Paul geeft aan dat vaccineren niet verplicht is. We houden ons aan regels zoals hygiëne en 1,5
meter afstand. Voor de rest kun je er over praten maar je mag er niet naar vragen. GAC volgt het
standpunt van de Atletiekunie.
Paul hoopt dat de volgende vergadering weer fysiek kan plaatsvinden en sluit deze af om 22.08
uur.
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