
Notulen van de Algemene Ledenvergadering GAC
Maandag 25 april 2022

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

penningmeester), Peter van der Schoot (wedstrijdatletiek), Jessica Breunesse (secretaris) ,
Dorien Hopma Zijlema ( bestuurslid loopsport) en Aswin Jägers (bestuurslid beheer)

Leden 33 leden aanwezig
3 leden afwezig met afmelding: Mariëlle Jägers (gemachtigd: Aswin Jägers), Dick
Slootbeek en John Dankers

Notulist: Hillegonda Griffioen

1. Opening en mededelingen
Er zijn niet veel leden aanwezig, maar we zijn wel weer live in de kantine!
Paul bedankt Robert voor de techniek, Ruud voor het fotograferen en Hillegonda voor het
notuleren.
We staan een minuut stil bij drie overleden (oud) leden van GAC:
14 januari Ankie Stuik- de Bruin
22 februari Henk Milder – tot zijn overlijden facilitair manager GAC
4 april Koos Lammers – was geen lid meer maar heeft in het verleden veel voor GAC
gedaan
De voorzitter geeft aan dat aan het einde van de vergadering eenieder gebruik kan maken van de
“zeepkist” om een GAC-onderwerp te presenteren.

De agenda wordt aangepast. Bij punt 7 bij onderwerpen uit het bestuur wordt punt b ‘voorstellen
vertrouwenspersonen en hun rol’ eerder besproken omdat Helene Heckman eerder weg moet. Dit
wordt punt 3 A.

2. Notulen Algemene Leden Vergadering 23 november 2021
Koos van den Wijngaard vraagt of het bestuur wat heeft gedaan met zijn punt. Zie pagina 2 bij
wijzigingen in de statuten. Wijzigingen kunnen niet naast elkaar geplaatst worden maar is het dan
wel mogelijk om, vooral bij een kleine wijziging, deze in een andere kleur aan te geven? Het
bestuur neemt deze suggestie over. Er zijn verder geen op- en aanmerkingen en de notulen van
23 november 2021 worden vastgesteld.

3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

3 A. voorstellen vertrouwenspersonen en hun rol
Helene Heckman en Fred Verkerk stellen zich voor als vertrouwenspersonen van GAC. Helene is
al 20 jaar vertrouwenspersoon, echter nu is de tijd gekomen om de vertrouwenspersonen meer
zichtbaar te maken. Inmiddels is er een en ander op de website geplaatst en daardoor zijn de
vertrouwenspersonen nog beter te vinden. Gelukkig zijn er weinig incidenten te melden. De
suggestie wordt geopperd om de vertrouwenspersonen bekender te maken bij de trainers en de
rol ook aan de orde te laten komen tijdens de trainersopleiding. Dorien zal deze suggestie
namens het bestuur gaan bespreken met Henk van Heemskerk (coördinator opleidingen
hardlooptrainers). Er zal ook een artikel verschijnen in het GAC magazine. Ook binnen de
Atletiekunie is er trouwens een vertrouwenspersoon waar je naartoe kunt.

4. Huldigingen
Er zijn jubilarissen die 40, 50, 55, 60, 65 en 70 jaar lid zijn. Sinds corona worden door de
verschillende bestuursleden de jubilarissen thuis bezocht en worden er bloemen aldaar
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overhandigd. Omdat dit in goede aarde blijkt te vallen, blijft dit ook zo na corona.

5. Jaarverslagen commissies 2021 (Peter)
In het kader van korter en bondiger vergaderen komen niet meer alle commissies apart aan het
woord.Er zijn acht commissies en meer dan 300 vrijwilligers. Een paar punten worden benoemd.
1. Ondanks corona hebben er allerlei activiteiten doorgang gehad bij GAC.
2. Er zijn te weinig vrijwilligers. Des te meer dank aan alle vrijwilligers en de commissies namens
het bestuur. Deze zomer gaat er een vrijwilligersfeest georganiseerd worden, waar we naar uit
kijken. Er zijn geen vragen over het jaarverslag en aansluitend wordt het jaarverslag vastgesteld.

6. Financiën (Bart)
A. In de najaars ALV van 2021 is nagelaten de herbenoeming van de kascommissie te
adresseren. Dit wordt alsnog - met terugwerkende kracht - gedaan en is akkoord bij de leden. De
penningmeesters danken Coen Hulsman als administrateur en de penningmeesters van de
commissies. In 2021 werd ‘begroot op 0’ vanwege de uitzonderlijke Corona-context. Uiteindelijk is
er een gering positief resultaat geboekt van ongeveer € 2000. De baten waren 8% lager, o.a.
vanwege lagere contributieinkomsten en kantine-inkomsten die uiteindelijk nog lager uitvielen dan
in de (conservatieve) begroting. Echter de lasten zijn ook laag gehouden: 9% lager dan begroot
(€ 23.000,-). De sponsoring levert een flinke plus op, vooral door het contract met Klaverblad; de
lasten voor de accommodatie zijn lager.
Het voorstel is om het resultaat van  € 1866,-  toe te voegen aan de volgende twee
voorzieningen, te weten € 1640,- voor beheer en € 226,- aan Klaverblad. Ook wordt voorgesteld
de voorziening StAH vanwege aflossing van € 5500,- met eenzelfde bedrag te verminderen en dit
onder te brengen in de voorziening meerjarenbeleidsplan.

De voorzieningen groeien, ondanks het beperkte resultaat,  flink naar een totaal van € 312.000,-
(€ 223.000,- op 1/1/’21), vooral als gevolg van substantiële subsidiebaten.  De nieuwe
voorziening continuïteit wordt toegelicht en ook de opbouw van de voorziening krijgt aandacht.
Koos stelt een vraag over een sponsorbedrag van € 64.000 op pag. 14. Hij ziet niet terug hoe dit
bedrag exact is opgebouwd. De penningmeester geeft aan dat de opbouw van dit bedrag niet een
op een herleidbaar is uit de informatie op deze pagina. De uiteindelijke aansluiting met de andere
cijfers, is er uiteraard wel. De suggestie van Bart is om dit in het volgende verslag anders weer te
geven zodat het voor een ieder herleidbaar is. Chris van de Kamp maakt een opmerking over het
verschil tussen begroting en daadwerkelijke uitgaven en benoemt hierbij specifiek de uitgaven
van de loopsport (aanzienlijk onder begroting), waarop Bart reageert dat er een aantal activiteiten
niet door is gegaan en het wel het voornemen is de uitgaven in de toekomst alsnog te doen.
Robert Brekelmans vult aan dat dit vaker voorkomt, ook in niet-coronajaren. Iedereen wil graag
dat de contributie optimaal besteed wordt, ook aan activiteiten voor de loopsport. Bart zegt dat dit
onderwerp op dit moment ook wordt besproken in het bestuur en dat de commissies binnen de
deelbegroting een grote mate van autonomie hebben om de middelen te besteden.

B. René Smeink neemt vervolgens het woord namens de kascommissie. Hij bedankt John van
der Klein en Petra Wildschut voor het werk voor deze commissie. Petra stopt omdat zij inmiddels
al langer dan de toegestane twee termijnen deel uitmaakt van de kascommissie. René bedankt
Petra hartelijk voor alles wat zij heeft gedaan voor deze commissie.

C. De kascommissie heeft de administratie van de penningmeesters ontvangen. Er is een
postensteekproef gedaan op juistheid op 43 posten, op de onderdelen factuur, declaratie,
grondslag en of de factuur betaald is.
Aanbeveling vanuit de commissie is om de sponsorborden langs de kant van de baan goed in de
gaten houden. Er staan twee borden van een sponsor die geen sponsor meer is en twee nieuwe
borden waarvoor nog geen factuur is. Het bestuur wordt daarom gevraagd alert te zijn richting
bordsponsoren.
De vergoeding voor trainers is wordt door de kascommissie benoemd als punt van aandacht. De
kascommissie heeft op basis van de beschikbare informatie geen volledig sluitende verificatie
slag kunnen uitvoeren. Aan het bestuur wordt gevraagd hier actie op te ondernemen.
Ook de vergoeding die verstrekt wordt aan vrijwilligers komt aan de orde. We werken met een
vast bedrag per activiteit:  € 2,50 voor vrijwilligers < 21 jaar en € 5 voor vrijwilligers > 21 jaar.
Vanwege een toename van jonge vrijwilligers wordt aandacht gevraagd voor eventuele
overschrijding van het drempelbedrag.. Ook moet er gelet worden op naleving van wet- en
regelgeving t.a.v. vrijwilligersvergoedingen. Advies aan het bestuur is om op adequate wijze een
duidelijk verhaal op te stellen over hoe GAC hiermee omgaat. Paul deelt namens het bestuur
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mede dat deze punten worden meegenomen.

D. Aansluitend wordt de jaarrekening 2021 goedgekeurd en decharge verleend aan het bestuur.

7. Onderwerpen vanuit het bestuur
A. Update baanrenovatie en indoorhal (Peter)
Hopelijk komt er deze week definitief bericht en kan de baanrenovatie op 23 mei a.s. starten. Dan
wordt er vanuit gegaan dat de baan op 17 september 2022 weer open kan. Mooie start voor
clubkampioenschappen. Volgens Atletiekunie gaat dit de mooiste baan van Nederland worden.
De projectgroep, welke was opgestart voor het project,  wordt ontbonden en activiteiten worden
overgebracht naar de projectgroep. Henk Milder is dit jaar overleden maar zijn vrouw Marianne
zal aanwezig zijn bij de opening van de baan namens haar man die deel uitmaakte van de
projectgroep.
Voor wat betreft de indoorhal zal deze er niet eerder komen dan in 2026. Wel is de gemeente erg
positief. Het loopt en GAC zit met de gemeente en andere partners om tafel.
B. Voorstellen vertrouwenspersonen. Zie hiervoor punt 3 a.
C. Vrijwilligersbeleid
Dorien neemt de mensen in de zaal mee aan de hand van 15 stellingen over vrijwilligers en
vrijwilligerswerk. Op deze manier hoopt ze een ieder te prikkelen om op een andere manier na te
denken hoe we er voor staan en hoe we meer leden kunnen motiveren vrijwilligerswerk te gaan
verrichten. Er volgt een levendige discussie hoe het nu gaat en wat we kunnen doen.
D. Overige ontwikkelingen.
Er zijn geen verdere onderwerpen.

8. Bestuurssamenstelling

A. Aftreden voorzitter Paul Maas
Paul treedt af na twee termijnen met een gerust gevoel. Het is een heel sterk bestuur, bijna
compleet op een bestuurslid communicatie na. Paul bedankt iedereen met wie hij heeft
samengewerkt. Bloemen als dank worden uitgereikt aan Paul en Paul krijgt groot applaus.
B. Benoeming nieuwe voorzitter Bart van den Haak
Formeel zijn er geen andere aanmeldingen. Bart wordt voorgedragen als voorzitter en unaniem
gekozen als nieuwe voorzitter. Hamer en microfoon worden aan hem overgedragen.
C. Benoeming nieuwe 1e penningmeester
Jan Willem Woolderink wordt voorgedragen als 1e penningmeester in de plaats van Bart. Hij stelt
zich voor en wordt unaniem gekozen.
D. Vacature algemeen bestuurslid met als aandachtsgebied Communicatie
Hier is nog geen kandidaat voor en daarom nogmaals het verzoek aan iedereen dat als je iemand
voor deze functie op het oog hebt, laat het weten.

9. Zeepkist
Er zijn geen aanmeldingen voor de zeepkist.

10. Rondvraag en sluiting
Chris van de Kamp vraagt of er geen Klaverblad Arena Games zijn deze zomer nu de baan
gerenoveerd wordt? Peter reageert dat de opzet van de Klaverblad Arena Games anders zal
worden en hopelijk op de nieuwe baan in september gehouden kan worden. Ook wordt gekeken
of er bijvoorbeeld een NK atletiek of een andere prestigieuze wedstrijd georganiseerd kan worden
in samenwerking met Nike.
Chris van de Kamp heeft een verzoek om de aankondiging voor de ALV op een duidelijke plek op
de site van GAC te zetten zodat iedereen dit gelijk ziet. Nu was het voor sommigen zoeken en dat
is niet de bedoeling.

Karel Hulsman sluit op traditionele wijze de ALV af. Er waren weinig mensen aanwezig maar hij
heeft complimenten voor GAC en het feit dat er veel leden zijn gebleven ondanks de corona tijd.
Daarnaast kennen we - ondanks alles - financieel een plus. Ook Karel heeft extra aandacht voor
alle vrijwilligers en bedankt hij het bestuur en alle aanwezigen.

Om 22.26 uur beëindigt voorzitter Bart de vergadering.
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