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Jaarverslag secretaris 2017 
 
De samenstelling van het bestuur ziet er vanaf de ALV 2017 als volgt uit:  
Voorzitter  Paul Hoen 
Secretaris  Marleen Smulders 
Penningmeester Nico Leijtens   
Voorzitter baan  Ton van de Sande  
Voorzitter lopen Bob van Koetsveld 
Voorzitter wandelen Toos de Groen 
 
Het bestuur is in totaal 12 keer in vergadering bijeen geweest. Bij de meeste vergadering 
vergaderingen was ook Leo van der Staak (voorzitter van de WOC) een deel van de vergadering 
aanwezig.  
 

Commissies 
We werken binnen de vereniging met veel commissies die allemaal zelfstandig hun werk doen. Voor 
iedere commissie is echter een bestuurslid vast aanspreekpunt en als dat nodig is vindt er periodiek 
overleg plaats.  
De verschillende commissies presenteren allemaal hun eigen jaarverslag. Dit verslag richt zich 
daarom op de eerste plaats op zaken waarbij het bestuur in zijn geheel betrokken is geweest. 
 

Jubileum 
Het hoogtepunt van het jaar was het 60-jarig jubileum dat we op zaterdag 15 april hebben gevierd. 
Een speciale commissie onder leiding van Tom Lassing heeft er voor gezorgd dat het allemaal op 
rolletjes liep. De sportieve activiteiten waren dusdanig georganiseerd dat vrijwel iedereen, jong en 
oud, de mogelijkheid had mee te doen. De clubbladredactie heeft gezorgd voor een speciaal 
jubileumnummer waarin vooral de hoogtepunten van de laatste tien jaren zijn belicht.  
Tijdens het feest is de nieuwe clubvlag gehesen door onze ere-voorzitter Harry van de Sande. 
Al met al een feest waar veel leden met plezier aan zullen terugdenken.  
  

Recht van Opstal en Gebruikersovereenkomst sportaccommodatie:  
• Recht van Opstal: 

Na vele gesprekken gedurende meerdere jaren is het er nu toch van gekomen. De 
handtekeningen op de ‘overeenkomst vestiging recht van opstal’ zijn geplaatst. Wat betekent 
dat? Een deel van het clubhuis is door ons zelf gebouwd en is ons eigendom. In het kort komt het 
er op neer, dat de gemeente eigenaar is (en zal blijven) van de grond waarop dit deel van het 
clubhuis staat. Met dit nieuwe document is het nu echter geregeld dat wij juridisch kunnen 
bewijzen eigenaar van dit deel van het gebouw te zijn. Dat was voorheen niet het geval.  

• Gebruikersovereenkomst sportaccommodatie 
Dit is nagenoeg rond, maar de handtekeningen zijn nog niet gezet. In deze overeenkomst worden 
de rechten en plichten van de huur van de sportaccommodatie vastgelegd. We gaan jaarlijks een 
bedrag van € 23.000,-- voor de huur betalen. Het lijkt heel veel en het is voor onze vereniging ook 
een groot bedrag, maar het is slechts een klein deel van de exploitatiekosten die de gemeente 
jaarlijks heeft.  
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Ledenwerving en ledenbehoud 
Dit punt heeft voortdurend de aandacht van het bestuur. De speciale commissie ledenwerving onder 
leiding van Tom Lassing is een aantal keren bij elkaar geweest en heeft een uitgebreid discussiestuk 
met aandachtpunten opgesteld en aangeboden aan het bestuur. Het bestuur heeft hiervoor een 
extra bestuursvergadering belegd om het te bespreken. Algemene conclusie is dat er bij GM veel 
goed gaat maar ook dat er verbeterpunten zijn. Voor een goede ledenwerving is een goede PR, 
communicatie en ook marketing essentieel. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een PR-coördinator 
die als belangrijke taak heeft de contacten te onderhouden met alle disciplines binnen de vereniging 
die bezig zijn met communicatie, PR en marketing en er voor gaat zorgen dat ze op één lijn zitten.  
Wij zijn blij dat Victoria Martinez vlak voor de jaarwisseling op deze vacature heeft gereageerd en in 
januari 2018 aan deze taak is zal beginnen.  
Het bestuur heeft geprobeerd extra zicht te krijgen waarom leden opzeggen. Periodiek kwam er van 
de ledenadministratie een overzicht met de opzeggers waar kritisch naar gekeken werd. Het blijkt 
echter dat leden doorgaans om begrijpelijke redenen opzeggen waar je als vereniging weinig vat op 
hebt zoals blessures, tijdgebrek, verhuizing, keuze voor een andere sport en dergelijke. Het blijkt in 
de praktijk lastig om het  aantal leden te laten toenemen. Eind 2017 was er een lichte teruggang. 
 

Verhuur clubgebouw aan Korein 
Korein is al vele jaren huurder van het clubgebouw en dat is voor onze vereniging een belangrijke 
bron van inkomsten. Hierdoor kunnen we de contributie laag houden. Tijdens de crisis had Korein 
een huurkorting  bedongen. Dit jaar zijn we met Korein aan tafel gaan zitten en hebben we afspraken 
gemaakt over een nieuwe huurprijs met jaarlijkse indexering. 
 

Nieuw financieel systeem 
Het boekhoudpakket waar de penningmeester mee werkte was verouderd en ook de 
ledenadministratie zou efficiënter kunnen wanneer we over zouden gaan naar een systeem dat 
gekoppeld is met de Atletiek Unie. De penningmeester heeft zich hier in verdiept en samen met de 
ledenadministratie is gezocht naar een oplossing. We hebben  een overeenkomst gesloten met All 
United, waarin het boekhoudpakket en de ledenadministratie zijn opgenomen. De 
ledenadministratie staat in directe verbinding met de Atletiek Unie, wat meer mogelijkheden en 
minder werk geeft voor de ledenadministratie.  
 

Evenementen 
Gelukkig heeft er vanuit onze vereniging in 2017 weer een wegwedstrijd kunnen plaatsvinden, zei 
het dat het initiatief niet vanuit AVGM was gekomen. De 10 KM van Nederland werd in meerdere 
steden in Nederland op dezelfde dag (18 juni) georganiseerd door Sport Events. Het meeste werk 
werd echter door vrijwilligers van GM gedaan. Voorzitter Lopen, Bob van Koetsveld, was vanuit onze 
vereniging de contactpersoon.  
 

Rabobank Clubkascampagne 
Wij hebben meegedaan aan deze campagne. Leden van de Rabobank konden hun stem uitbrengen 
op hun favoriete vereniging. Dat heeft ons een mooi bedrag van ruim € 700,-- opgeleverd. 
 

AH Sportactie 
Nog een speciale actie dit jaar. Klanten van Albert Heijn konden zegels sparen om vijf keer gratis te 
sporten bij een vereniging naar keuze. GM had zich voor alle disciplines aangemeld. Er hebben zich 
mensen ingeschreven voor hardlopen, bootcamp, (nordic) wandelen en enkele Bambi’s, in totaal 14 
personen. Dat lijkt redelijk veel maar het nadeel was dat er nogal wat administratieve rompslomp bij 
kwam kijken en uiteindelijk heeft het ons nauwelijks nieuwe nieuw leden opgeleverd, dus over een 
echt succes kunnen we niet spreken.  
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Vrijwilligers 
Zonder vrijwilligers, geen vereniging. Onze vereniging draait helemaal op vrijwilligers en we zijn er 
trots op dat we dat nog steeds te kunnen. Helaas nemen we af en toe afscheid van vrijwilligers 
omdat ze wegens blessures of anderszins de vereniging verlaten. Ook gebeurt het dat iemand na een 
aantal jaren het stokje wil overdragen. In al die gevallen moeten er opvolgers gevonden worden en 
dat kost af en toe wel de nodige kruim.  Gelukkig lukt het doorgaans na kortere of langere tijd weer 
om de vrijgevallen plaatsen op te vullen.  
Dat wil niet zeggen dat het zonder slag of stoot gaat, het kost soms veel energie om leden de 
mobiliseren. Dus wil je ook als vrijwilliger iets doen: neem contact op met de vrijwilligerscoördinator 
Marleen Smulders secretaris@avgm.nl  
Ook dit jaar hadden we weer een drukbezochte vrijwilligersdag. Cor en Ans Bressers hadden een 
prachtige puzzeltocht voor fietsers uitgezet en Joke, Helly, Marion en Sjannie van de commissie 
wandelen hadden voor een uitstekend buffet gezorgd.  
 
 
Namens het bestuur,  
Marleen Smulders (secretaris) 
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