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Notulen Algemene Ledenvergadering 
AV Generaal Michaëlis d.d. 3 februari 2017 
 
 
1. Opening  

Om 20.00 opent de voorzitter Paul Hoen de vergadering en heet iedereen welkom, in het 
bijzonder de erevoorzitter en de andere ereleden.    
Hij zegt vervolgens dat hij trots is op GM, een vereniging die dit jaar haar 60 jarig bestaan gaat 
vieren, trots op alle vrijwilligers die een evenement als bijvoorbeeld de Joe Mann cross van 
vorige week vlekkeloos laten verlopen.   
 

2. Ingekomen stukken 
Er zijn afmeldingen voor de vergadering binnengekomen van Nico Leijtens, Harm en Irene 
Bakker, Koen van de Wiel, Petri van Horrik, Marco Breuls, Ad Reijenga, Henk Plasman, Joke 
Peters, Maarten Raaimakers en Marti van Iersel. 
 

3. Vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering 26 februari 2016 
Pieter Grootes maakt een opmerking dat twee namen verkeerd zijn gespeld.       
Er zijn geen andere opmerkingen en de notulen worden verder ongewijzigd vastgesteld. 
Herman Wester heeft een inhoudelijke vraag n.a.v. de notulen: hij wil graag weten hoe het 
verder gaat met de zonnepanelen. De voorzitter antwoordt dat er geen nieuwe zonnepanelen 
aangeschaft gaan worden, omdat we als grootverbruiker worden aangemerkt en het voor ons 
financieel minder gunstig uitwerkt.  

 

4. Jaarverslagen 2016 van het bestuur en de commissies 
De verslagen hebben ter inzage gelegen in de kantine en zijn gepubliceerd op de website.  
Het betreft de volgende jaarverslagen: 

• van het bestuur door de secretaris.  

• commissie Baanatletiek: ook bij dit verslag een opmerking van Pieter Grootes dat enkele 
namen verkeerd zijn gespeld.  

• commissie Lopen 

• commissie Wandelen 

• Wedstrijd Organisatie Commissie 

• Webcommissie.  

• Clubhuiscommissie.  

• Sponsorcommissie 

• Vertrouwenspersoon 

• Lief en Leed 

• PR 
De jaarverslagen worden afzonderlijk aan de orde gesteld.  
De voorzitter dankt iedereen voor zijn bijdrage. 
Er wordt even aparte aandacht besteed aan het overzicht van het ledenverloop. Het aantal leden 
is jarenlang gedaald, maar we zien dat vanaf 2015 het aantal licht stijgt tot boven de 600. Wel 
zien we een verschuiving optreden: het aantal wedstrijdatleten daalt en dat van de recreanten 
stijgt.     
  

5. Ledenenquête 
Tom Lassing laat aan de hand van enkele grafieken zien wat de uitkomsten van de ledenenquête 
zijn. In totaal hebben 179 leden de enquête. Hoewel de uitslag over het algemeen positief is te 
noemen, zijn er ook redelijk wat aandachtpunten uitgekomen. Een aantal daarvan is  meteen 
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door het bestuur of de verschillende commissies opgepakt, maar enkele vergen wat meer tijd. Zo 
zal voor verbetering van de herentoiletten bijvoorbeeld een verbouwing nodig zijn. Op verzoek 
van de vergadering zal de uitslag op de website geplaatst worden. 
 

6. Jubilarissen 
Er zijn dit jaar drie jubilarissen die 25 jaar lid van AVGM zijn, te weten Bep Vogels, Jan Meesters 
en Piet Pijnenburg.  
Ze worden alle drie persoonlijk door de voorzitter in het zonnetje gezet met een bos bloemen, 
een blijvende herinnering en een persoonlijk woord over hun geschiedenis bij de vereniging.  
 

7. GM-jubileum 2017 
In 2017 bestaat de vereniging 60 jaar. De oprichtingsdatum is 15 april en dat is ook de datum dat 
het gevierd gaat worden, op een zaterdag. De feestcommissie, die bestaat uit leden van de jonge 
en oude generatie, heeft een mooi programma samengesteld dat aantrekkelijk is voor jong en 
oud.  
Het programma komt binnenkort op de website, waarna iedereen zich online kan aanmelden. De 
kosten voor deelname zijn € 5,--.  
 

8. Uitslag zonnebloemwedstrijd 
Leo Spanjers is de prijswinnaar met als bewijs een foto van een klein bos zonnebloemen dat bijna 
tot de hemel reikt. 
  

9. Uitreiking bekers 
De voorzitter begint met het uitreiken van de replica’s aan de winnaars van vorig jaar: 
Marianne Verdonk (Hans Maas prestatiebeker), Norbert de Zeeuw (Bram Flierman 
vrijwilligersbeker) en Jan van Kasteren (GM-beker). Leo van Zeeland is niet aanwezig, maar hij zal 
de replica van de jurytrofee later overhandigd krijgen.  
• De Jos Robbentrofee gaat naar Frank Abbink. Frank is inmiddels zo’n 10 jaar lid van onze 

vereniging en hij is op diverse fronten actief. Om te beginnen is hij een van onze betere 
trimlopers. Daarnaast is hij als lid van de WOC de hoofdorganisator voor wedstrijden zoals de 
Joe Mann-cross en is hij vaste helper voor het opbouwen en afbreken van de parcoursen bij 
wedstrijden.  
Maar hij is ook jurylid. Hij is een van de trouwste deelnemers, hij mist zelden een wedstrijd. 
Dat is dan ook de reden dat hij voorgedragen is voor de  Jos Robben jury-trofee, die hem 
door Mia Robben wordt aangereikt. 

• De Bram Flierman vrijwilligersbeker gaat naar Anja Pritsch. Zij is al 10 jaar lid van de WOC en 
heeft dus al heel wat wedstrijden meegemaakt. Hoewel het bewaken van de financiën van de 
WOC haar hoofdtaak is, draait ze haar hand ook niet om voor meehelpen bij het 
wedstrijdsecretariaat of het inschrijfbureau. Inmiddels heeft ze bij de WOC ruimschoots haar 
financiële kwaliteiten laten zien. Bram Flierman overhandigt haar de naar hem vernoemde 
beker. 

• Evenals in 2014, 2015 en 2016 gaat de Prestatiebeker dit jaar naar Marianne Verdonk. Deze 
topper eindigde vorig jaar haar internationale carrière. Onder leiding van Theo de Koning 
heeft ze een aantal jaren toegewerkt naar de Olympische spelen van Rio. Na toch een 
succesvol jaar waarin ze zowel de EK-indoor als de EK-outdoor diverse eremedailles haalde 
en onderweg het Nederlands record op de 400 meter scherper stelde, ging Rio uiteindelijk 
helaas niet door. Voor haar hele oeuvre werd ze afgelopen zomer door de baanatletiek reeds 
gehuldigd. Maar dat neemt niet weg dat ze voor haar prestaties in 2016 ook dit jaar de 
Prestatiebeker verdient.  

• De GM-beker is dit jaar voor Patrick Bindels.  
Patrick is lid vanaf 2005 en in 2006 had hij reeds het diploma assistent recreatieve 
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loopgroepen op zak. In 2009 rondt hij de cursus looptrainer LT3 af, het hoogste niveau 
binnen onze recreant-lopers. Vervolgens wordt hij snel praktijkbegeleider om trainers op te 
leiden tot  Basis Looptrainer, waarna hij trainers binnen GM gaat begeleiden.  
Daarnaast is hij al jaren trainingscoördinator en een vaste bezoeker aan regionale 
overleggen, bijscholingen en workshops.   
Hij is een van de grondleggers van onze succesvolle bootcamp-groep.  
Ook verleent hij hand-en-spandiensten bij IT-aangelegenheden: hij heeft bijvoorbeeld in de 
commissie gezeten voor de opzet van de nieuwe website en is hij behulpzaam bij het maken 
van grafieken bij de ledenenquête.  

 
 

10. Financieel verslag , Balans en Baten & Lasten 
De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester, die een korte uitleg geeft bij het 
financieel verslag.  Na enkele vragen te hebben beantwoord wordt het verslag door de 
vergadering vastgesteld.  
 

11. Verslag van de Kascontrolecommissie 
Carlo Flapper brengt verslag uit namens de kascontrolecommissie over de controle van de 
stukken over 2016.  Samenvattend zegt hij dat de penningmeester een keurige boekhouding 
heeft gevoerd, dat ze geen enkele tekortkoming hebben kunnen vinden. Namens de 
kascontrolecommissie stelt hij voor om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen 
over de financiën 2016. Hier stemt de vergadering mee in. 

 

12. Vaststelling van de begroting voor 2017  
Ties de Vaan presenteert de begroting.  
Na een enkele vraag vanuit de zaal gaat de vergadering akkoord met de begroting.  

 

13. Vaststelling contributies 2018 
Het bestuur stelt een contributieverhoging voor van € 5, -- voor alle leden.   
Helly van Oudenhoven brengt twee punten in: 

• ze vraagt waarom Nordic wandelaars meer contributie betalen dan andere wandelaars. 

• ze zegt dat onder Nordic wandelaars onvrede is ontstaan over de nominale verhogingen van 
de contributies, omdat wandelaars procentueel meer betalen dan de rest van de leden. 

Na enige discussie wordt besloten dat de contributie van de Nordic wandelaars gelijk wordt 
gesteld aan die van de wandelaars.  
Wat betreft de verhoging van de contributie zal het bestuur zich beraden en in de loop van het 
jaar met een nieuw voorstel komen.  
 

14. Bestuursverkiezingen 
Ties de Vaan (penningmeester) en Peter Cras (voorzitter Lopen) zijn reglementair aftredend. 
Beiden zijn niet herkiesbaar. Verder is er een vacature voor voorzitter baanatletiek omdat Karin 
Waterkamp tussentijds is gestopt.  
Het bestuur heeft de volgende kandidaten voorgedragen:  
Nico Leijten (penningmeester), Bob van Koetsveld (voorzitter Lopen) en Ton van de Sande 
(voorzitter baanatletiek). 
Ton van de Sande en Bob van Koetsveld stellen zich aan de vergadering voor, Nico Leijtens is 
wegens familieomstandigheden verhinderd. 
Er hebben zich geen andere kandidaten aangemeld. Onder applaus worden de drie kandidaten 
gekozen. 
Paul bedankt Ties voor de twee periodes dat hij met veel nauwgezetheid de kas van de 
vereniging heeft beheerd. Hij overhandigt hem een cadeaubon en een bos bloemen. 
Daarna een dankwoord aan Peter, die bijna 13 jaar in het bestuur heeft gezeten. Daarnaast is hij 
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al jarenlang de grote trekker van de sponsorcommissie, een taak die hij zal blijven uitoefenen.  
Het bestuur stelt de vergadering voor om Peter te benoemen als erelid. Dit wordt onder luid 
applaus goedgekeurd.  Aan een duidelijk verraste Peter wordt vervolgens een oorkonde en een 
GM-speldje overhandigd (belangenloos gemaakte door ons lid Tom Nouwens), samen met de 
traditionele bos bloemen.  
 

15. Benoeming kascontrolecommissie 
De huidige kascontrolecommissie bestaat uit Carlo Flapper, Nel van Oort en Pieter van der 
Sanden. Carlo is aftredend, Pieter is reeds  in 2017 de commissie als reservelid komen versterken.   
De nieuwe commissie bestaat uit (in volgorde van aftreden):  
Nel van Oort, Pieter van der Sanden  
Herman Wester dient zich aan als nieuw lid.   
 

16. Rondvraag 
• Tom Lassing: 

Er komt een poster in de kantine te hangen wie de ‘vrienden van GM’ zijn. 

• Pieter Grootes: herhaalt zijn opmerking van vorig jaar dat het voor de ledenwerving van 
belang is dat de omgeving van het clubhuis in orde is. Hij zegt dat er al veel verbeterd is, 
maar dat het in zijn ogen nog beter kan.  

• Pieter Grootes: 
vraagt hoe de controle van de penningmeester door het jaar heen geregeld is. Hij legt er de 
nadruk op dat het geen kwestie van wantrouwen is naar de nieuwe penningmeester is, maar 
hij vindt dat het principieel fout is wanneer de penningmeester niet gecontroleerd wordt.  
Na enige discussie belooft het bestuur hier aandacht aan te besteden. 

• Marcel Leijten: 
Vraagt of het mogelijk is dat aankondigingen van evenementen/wedstrijden eerder op de 
site geplaatst worden. Herman Wester antwoordt daarop dat het inderdaad belangrijk is dat 
evenementen zo snel mogelijk op de website worden geplaatst. Het systeem is zo ingericht 
dat meerdere redacteuren evenementen of nieuwsberichten kunnen plaatsen, maar degene 
die verantwoordelijk is voor de communicatie van een evenement moet het dan wel aan een 
redacteur of eventueel aan de web-eindredactie doorgeven. Zodra de datum bekend is, kan 
het geplaatst worden. Nadere gegevens kunnen later altijd toegevoegd worden.  

• Ben Saris:  
Als erevoorzitter dankt hij namens de leden het bestuur voor haar inzet. 
 

17. Sluiting 
Tot slot dankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun inzet en betrokkenheid en sluit de 
vergadering. 

 

 

 


