
Notulen van de Algemene Ledenvergadering GAC
Dinsdag 23 november 2021

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

penningmeester), Peter van der Schoot (wedstrijdatletiek) en Jessica Breunesse
(secretaris)

Leden 32 leden online aanwezig
25 leden afwezig met afmelding

Volmachten A.P.L. Jägers is vertegenwoordigd door het lid J.J.R Breunesse
M. Jägers is vertegenwoordigd door het lid B. van den Haak

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.
Paul bedankt Robert voor de techniek en Hillegonda voor het notuleren.
Door de statutenwijziging gaan de notulen naar de notaris. Twee weken voor de Algemene
Ledenvergadering worden stukken gepubliceerd.
De voorzitter geeft aan dat aan het einde van de vergadering eenieder gebruik kan maken van de
“zeepkist” om een GAC-onderwerp te presenteren.

2. Notulen Algemene Leden Vergadering 25 mei 2021
Er zijn geen op- en aanmerkingen op het verslag en hierbij worden de notulen van 25 mei 2021
vastgesteld.

3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

4. Huldigingen
Afgelopen periode zijn er minder wedstrijden geweest maar door de vele deelnemers is er meer
en beter gepresteerd. De beste jaarprestatie/ Van Eck prijzen en attenties voor behaalde
clubrecords en NK medailles zijn uitgereikt in eigen trainingsgroepen door bestuursleden.

5. Wijziging statuten en toevoeging in Huishoudelijk Reglement (HHR) n.a.v. WBTR wetgeving
De stukken zijn gepubliceerd op de site met toelichting. De WBTR is per 1 juli 2021 in werking
getreden om misstanden in besturen te voorkomen.
Het proces zoals aangegeven door de Atletiekunie wordt gevolgd voor wat betreft de statuten en
het bestuursreglement. Deze worden notarieel vastgelegd. GAC heeft een aantal zaken naar
eigen beleid aangepast zoals bijvoorbeeld de benoemingstermijn van de kascommissie, Omdat er
moeilijk nieuwe leden voor te vinden zijn blijft GAC de oude regels van de drie jaarstermijn
aanhouden in plaats van een jaarlijkse termijn.
Ook zijn er clausules toegevoegd zoals KWBN (Koninklijke Wandel Bond Nederland). Dank aan
Michiel van Dijk voor de review als juridisch adviseur. De Atletiekunie en KWBN hebben akkoord
gegeven. Aswin heeft dit voorgelegd aan de notaris en wordt nu voorgelegd aan ALV. Vervolgens
kan de notaris dit vastleggen in de statuten.
* Het bestuursreglement wordt toegevoegd aan het Huishoudelijk Reglement. Alle bestuursleden
zijn verplicht dit te tekenen.
* Aan de conceptstatuten zijn toegevoegd:
- art 1 sociale media en e-mail zijn communicatiemiddelen
- art 3.2 laatste twee punten KWBN
- art 9.5 ieder bestuurslid behoorlijke vervulling van zijn/haar taak
- art 10.6 bij tegenstrijdig belang niet deelnemen in bestuur en bij nevenactiviteiten is een
bestuurslid verplicht dit te melden
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- art 14 Dit geldt ook voor commissies
- art 17.12 bij stemmen is een elektronisch middel een communicatiemiddel
- art 18.6b lidmaatschap KWBN
Koos van den Wijngaard verwijst naar art 17.12e. Er kunnen voorwaarden worden opgenomen in
het HHR en hij oppert het idee bij kleine wijzigingen oud en nieuw naast elkaar op te nemen zodat
de wijzigingen gelijk zichtbaar zijn. Paul geeft aan dat dit nog niet zo is op dit moment.
Chris Driessen vraagt waar er in de statuten verwezen wordt naar het bestuursreglement. Reactie
Paul: er staat in de statuten dat er in het HHR naar verwezen wordt. Cindy van der Blom vult
online aan dat dit in art 5.1 vermeld staat. Betty de Wit geeft aan dat in art 20a en b wordt
verwezen naar het HHR.
Vervolgens wordt er gestemd door de ALV en zonder tegenstemmen of onthouden van stemmen
wordt het voorstel unaniem aangenomen.

6. Actuele ontwikkelingen
A. Commissies
Loopsportcommissie (Betty de Wit)
LSC heeft 3 speerpunten te weten: op pijl houden ledenbestand, opleiding trainers en
blessurepreventie.

Beheer (Hans Oosterhuis)
Opvolgen verbeteradviezen met betrekking tot de waterinstallatie en hiervoor uitzoeken
haalbaarheid, begroten en prioriteiten vaststellen voor uitvoering. Ook denken ze mee met
baanrenovatie voor wat betreft GAC installaties zoals stroompunten en stroompunten op en langs
de baan. Beheer zal het traject begeleiden rondom verplaatsen baanverlichting en vervangen van
de grondkabels. Ook zullen alle brandveiligheidsaspecten worden bijgewerkt naar aanleiding van
de inventarisatie in 2021. In de hal zal de CV lekkage verder worden opgespoord en verholpen.
Voor wat betreft het buitenschilderwerk zal er definitief worden vastgesteld wat er moet gebeuren
en conform offerte worden uitgevoerd. Aanvulling: het schilderwerk is opgeleverd.

Maple Leaf veldloop (Louran van Keulen)
De nieuwe naam van de Maple Leaf is Maple Leaf veldloop. De 74e editie heeft inmiddels
plaatsgevonden. Dit jaar was er bijna geen deelname onder de jeugd omdat er vanwege de
coronaregels geen publiek bij aanwezig mocht zijn.
Deze commissie is op zoek naar vrijwilligers en gaat met het bestuur om de tafel voor overleg.

Sponsor (Paul namens Ben Bus)
2021: Per 1 januari 2021 is er een 4-jarige overeenkomst aangegaan met Nike Europe,
Klaverblad Verzekeringen en Run2Day. Helaas heeft GAC dit jaar niet meegedaan met Rabo
Club Support en is daar een bedrag tussen € 1500 en € 2000 door misgelopen.
2022: Begin 2022 komt er een extra (halve) Sponsorzuil naast de huidige zuil vanwege het
succes van de sponsorborden langs de baan. Bij ieder betaald bord met een 3-jarige
overeenkomst wordt er een bordje met logo op de Sponsorzuil geplaatst. Henk Milder is hier zeer
actief mee bezig. Voor het einde van 2022 wordt er een sponsormiddag georganiseerd waarbij
alle sponsoren worden uitgenodigd.

Voetstappenpad (Paul namens Angela Smeink)
De volgende rally wordt met dezelfde leden georganiseerd en vindt plaats op zondag 15 mei
2022.
Dit jaar waren er ruim 300 wandelaars en het streven voor volgend jaar is om de 400 deelnemers
te halen. Dit wil de commissie bereiken door op tijd met communicatie te starten in allerlei
nieuwsbrieven en bij de diverse wandelbonden. Er wordt verder nagedacht over ludieke acties om
meer mensen aan het wandelen te krijgen. Er wordt nog bekeken wat er met verschillende
afstanden gaat gebeuren. De 7,5 km komt te vervallen omdat hier geen belangstelling voor was.
Het startpunt volgend jaar wordt zeer waarschijnlijk weer het VPRO gebouw.

B. Actuele ontwikkelingen vanuit Bestuur
WBTR
De stukken zijn op de website gepubliceerd.

Baanrenovatie
Het plan van eisen is naar de gemeente. In januari 2022 wordt dit behandeld in de commissie en in
februari 2022 wordt het plan behandeld in de raad. Er zou dan in april of mei gestart kunnen worden
met de renovatie. Ook Nike verbouwt in deze periode en op deze wijze wordt de overlast verkleind. Er
zullen acht banen komen en het wordt daarmee een nationale baan waar officiële wedstrijden
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gehouden kunnen worden. Bart Gerrits vraagt of er ook meer verspringbakken e.d. komen. Dit is het
geval. Er komen vier verspringbakken en twee polsstokhoogspring bakken.

Indoorhal
Het plan van de indoorhal is door de raad en gaat nu door voor een second opinion en dit is een
compliment. De hal wordt niet van GAC en daarmee zijn de risico’s niet voor GAC maar wel de
faciliteiten. Hetgeen nu aan de orde is of het plan realiseerbaar is en vervolgens volgt er een go of een
no go.

Beleidsplan wedstrijdatletiek
Het bestuur bespreekt dit plan en vervolgens wordt dit in de voorjaars ALV voorgelegd.

Paul bedankt alle trainers en alle vrijwilligers. Alle trainingen konden doorgaan ondanks corona. Er
was en is goede dynamiek in de club en bij de wedstrijdatletiek.

Vrijwilligerscoördinator
Er is een vacature geplaatst voor vrijwilligerscoördinator. Dit zou ook een combifunctie kunnen zijn.
Door deze coördinator wordt het vrijwilligersbeleidsplan verder vormgegeven.

7. Financiën (Bart)
A. toelichting begroting 2022
Bart en Floris worden door de voorzitter bedankt voor het maken van de begroting.
De ontvangsten in 2022 zullen stijgen maar dat geldt ook voor de uitgaven.
Het jaar 2021 wordt waarschijnlijk afgesloten met een kleine plus. De verwachte baten van de
kantine zijn € 12.000 en er worden voor 2022 hoger verwacht. Er zijn hogere sponsorbijdragen.
Beheer heeft uitgaven voor projecten 2021, 2022 en de baanrenovatie. Dit betreft voorzieningen
waarvoor in de voorjaars ALV een akkoord zal worden gevraagd. Het voorstel zal zijn de € 22.000
voor de baanrenovatie is voor 2022 te verhogen naar € 30.000.
De ontvangen corona subsidies en de eerdere aangelegde voorzieningen voor tegenslagen als
gevolg van corona zijn nu samengevoegd in de post voorzieningen continuïteit. In dit potje zit nog
steeds geld.
Henri  vraagt zich af of het begrote bedrag voor een nieuw sleutelsysteem van € 12.000 klopt.
Bart reageert dat het om een begroting gaat en er nu een onderzoek loopt. De onderbouwing is
nog niet compleet. Dit punt komt terug in de voorjaars ALV.
B. contributie vaststelling 2022
De contributie is een belangrijke bron van inkomsten. Het aantal leden loopsport is gedaald met
een minimale afname, de A Atletiek stabiel en bij nordiccen en wandelaars zien we een stijging
van het aantal leden.
Het voorstel is om de contributie te verhogen met 2,7%. Dit voorstel wordt door de ALV zonder
tegenstemmen en onthoudingen unaniem aangenomen.
Paul bedankt Ruud, Chris en de penningmeesters van de commissies.
C. goedkeuring begroting 2022
Zonder tegenstemmen en onthoudingen wordt de begroting unaniem aangenomen.

8. Bestuurssamenstelling (Paul)
A. benoeming Dorien Hopma- Zijlema
Dorien treedt toe tot het bestuur als algemeen bestuurslid met linking pin naar LSC.
Zonder tegenstemmen en onthoudingen wordt zij benoemd als bestuurslid. Welkom Dorien!
B. vacatures
Er zijn twee openstaande vacatures voor het bestuur:
- algemeen bestuurslid met linking pin naar Communicatie
- voorzitter GAC. Paul bereikt einde van zijn tweede termijn als voorzitter in april 2022

9. Zeepkist
Geen aanmeldingen dit keer voor de zeepkist.

10. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen voor de rondvraag en vervolgens heeft Karel het laatste woord! Hij vat deze
ALV samen in drie hoofdpunten, namelijk Wedstrijdatletiek, Statuten en Cijfertjes. Hij
complimenteert het bestuur en aansluitend wordt de vergadering door Paul beëindigd om 22.49
uur.
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Dossier: 2021.13936.01/VG

UITTREKSEL uit de notulen van de algemene ledenvergadering van de vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid:
Gooise Atletiek Club, gezeteld te Hilversum, kantoorhoudend Arena 103, 1213 NZ Hilversum,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40516600 (RSIN
nummer 801634301),
deze rechtspersoon hierna ook te noemen: de Vereniging,

welke vergadering gehouden is op 23 november 2021,

op het adres Arena 103, 1213NZ Hilversum.

Als voorzitter treedt op P.R.M. Maas.

Als secretaris treedt op J.J.R. Breunesse.

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat de vergadering met inachtneming van de wet
(artikel 2:42 BW schrijft een oproepingstermijn van ten minste zeven dagen voor) en van de statuten
(die een termijn van veertien (14) dagen voorschrijven) is bijeengeroepen en geagendeerd en dat
aanwezig zijn de leden volgens de bijgevoegde presentielijst.

terwijl door middel van volmachten, gelet op de daartoe in art 2:38 lid 4 BW geopende mogelijkheid,
vertegenwoordigd zijn de volgende leden:
A.P.L. Jägers is vertegenwoordigd door het lid J.J.R Breunesse
M. Jägers is vertegenwoordigd door het lid B. van den Haak

*De voorzitter enz.

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel tot wijziging van de statuten van de Vereniging zoals bij de
oproep van de vergadering (conform artikel 18 der statuten) aan de leden is toegezonden. Er zijn geen
amendementen

Het voorstel wordt unaniem en dus met de vereiste meerderheid aangenomen. Hierbij wordt
aangetekend dat de statuten in artikel 18 een meerderheid van twee derde 2/3 vereisen, gelijk aan
artikel 2:43 BW die ook een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) eist. Aan het bestuur (aan
iedere bestuurder afzonderlijk) wordt opdracht gegeven voor de uitvoering van het besluit bij notariële
akte zorg te dragen, alsmede volmacht te verlenen aan iedere medewerker van het kantoor van
Hekkelman Notarissen N.V. om de akte van statutenwijziging namens de Vereniging te ondertekenen.

Dit uittreksel uit de notulen wordt door de voorzitter voorgelezen en door de vergadering met
algemene stemmen onmiddellijk vastgesteld, zodat de uitvoering van het besluit niet tot na de
volgende vergadering hoeft te wachten.

De voorzitter sluit de vergadering.

Ondertekend voor uittreksel:

______________________
P.R.M. Maas
(voorzitter)

______________________
J.J.R. Breunesse
(secretaris)
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