Verslag van de algemene NajaarsLedenVergadering van AV “De Gemzen”

Aanwezig
Afwezig

: Berthram Mak, Wim Potjes, Diana Castrop (verslag), Ronald Nijland, Rob
van Vliet Lambert Dijkslag en Reint Scholten, Aleid Bosch
: Met afmelding: H. Doornwaard, B. Hofmeijer, J. Bosman, M. Schakelaar,
M. Dijkslag en H. van Veen.

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom en het vriendelijke verzoek
aan de aanwezige leden om de presentielijst te tekenen. Vanuit de aanwezigen zijn er geen op- of
aanmerkingen op de agenda; de agenda wordt vastgesteld.
2. Vaststellen notulen VLV dd. 20 mei 2009
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op de notulen van de VoorjaarsLedenVergadering (VLV)
van 20 mei 2009. Het verslag wordt vastgesteld. Het verslag komt in het clubblad en op de
website.
3. Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken. Wel een aantal afmeldingen voor de vergadering (zie boven).
4. Jaarverslagen
A. Verslag van de secretaris.
De voorzitter geeft een korte toelichting op het verslag. Opgemerkt wordt dat de heer
Halfwerk naast scheidsrechter ook actief is als jurylid. Het juniorenkamp (in het kader van 60
jaar Gemzen) is doorgeschoven naar het voorjaar van 2010. De voorzitter spreekt een kort
dankwoord uit richting Martin Dijkslag voor het bijhouden van de ledenadministratie in de
afgelopen 15 jaar. De taak is reeds overgenomen. Gevraagd wordt naar de reanimatiecursus.
Dit wordt nog vervolgd.
B. Verslag Commissie Technische Zaken
Op het verslag van de CTZ zijn verder geen aanvullingen.
C. Verslag Wedstrijd Organisatie Commissie
Kort wordt bij de diverse evenementen stil gestaan. Succesvol jaar.
D. Verslag sponsorcommissie
Opgemerkt wordt dat de kleding van de meerkampploeg gesponsord is. Dit is niet in het
verslag terug te vinden.
E. Verslag Gebouwen & Baanbeheer
Geen aanvullingen op dit verslag.
F. Verslag commissie Clubblad
Woord van dank aan alle trouwe bezorgers van het clubblad.

G. Verslag ledenadministratie
Aad heeft de werkzaamheden voor de ledenadministratie overgenomen van Martin.
H. Verslag Vrijwilligerscommissie
In de planning staat een bijeenkomst voor december 2009. Wordt nog aan gewerkt.
De voorzitter dankt iedereen voor de inzet in het afgelopen jaar. Vanuit de zaal wordt dank
uitgesproken richting alle commissies voor het verslag van het afgelopen jaar. Voorstel om in het
verslag van de secretaris de samenstelling van het bestuur op te nemen. Dit is o.a. handig voor de
geschiedschrijving. Punt wordt overgenomen.
5. Meerjarenbeleidsplan 2009-2012: Voortgang
In het voorjaar is reeds bij het onderwerp stil gestaan.
CTZ: materiaal van het krachthonk is gebruik, er is een mooie stap gemaakt. De cursus JAT 2 is
gestart met 11 cursisten. In de afgelopen periode is gewerkt aan het verkrijgen van meer courante
afstanden bij de evenementen (bijv. 5km) bij Klokloop en de Sintloop.
PR: dit is vorig jaar opgestart. E.e.a. is op papier gezet. Zichtbare output in de vorm van de
nieuwe website. Uitnodiging aan iedereen om nieuws te melden dat op de website geplaatst kan
worden.
Gebouwenbeheer: de structuur is ingevoerd. Voorbeeld: het klussenteam is nu elke maand een
avond actief.
Vrijwilligers: er is een bijeenkomst van de KNAU bijgewoond, er zijn ervaringen uitgewisseld.
Nieuw is de websitecommissie.
Samenwerkingsverbanden: de gezamenlijke clinics worden voortgezet.
6. Bestuursverkiezing
De voorzitter vraagt of er onder de aanwezigen leden zijn die zich verkiesbaar stellen als
algemeen bestuurslid. Er heeft zich niemand schriftelijk gemeld. Er wordt opnieuw een oproep
gedaan voor de vacature van algemeen bestuurslid. Aftredend bestuurslid Lambert Dijkslag is
niet herkiesbaar. De voorzitter dankt Lambert voor zijn inzet voor de vereniging de afgelopen
decennia. Als blijk van waardering wordt een foto overhandigd.
7. Financieel verslag 2008-2009
De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester (Rob van Vliet). Dit jaar is afgesloten met
een negatief resultaat, dat is nog nooit gebeurd. Er zal gekeken worden hoe hier op termijn mee
om te gaan. Voorstel is om de reservering voor de VanBankTotBank vrij te laten vallen en het
restant van het negatieve resultaat te compenseren ten laste van het Eigen Vermogen.
Uit de zaal wordt opgemerkt dat het goed is om een dergelijke reservering te hebben voor het
geval het nodig is voor het evenement. De penningmeester geeft aan dat er niet dubbel
gereserveerd hoeft te worden. Er is ruimte.
Opgemerkt wordt dat het goed is om naar de contributie te kijken. Dit is een punt voor de VLV.
Aanbeveling: vergelijkend contributie-onderzoek. Liever kleine contributieverhogingen dan 1
grote verhoging. Punt wordt meegenomen.
Voorstel om een deel van de reserveringen vervroegd af te lossen (30.000 euro). Vergadering is
akkoord. De penningmeester neemt het punt mee.

Gemzen 60 jaar: voorlopig wordt naar de reservering van 2.500 euro gekeken. Werkgroep wil
graag met voorstel komen. Wordt vervolgd.
Vrienden van de Gemzen: is een punt van aandacht, wordt door de penningmeester meegenomen.
Nieuwe structuur trainersvergoedingen: budget neutraal. Dit zal binnenkort aan de trainers
voorgelegd worden.
8. Verslag Kascommissie
Dit jaar bestond de kascommissie uit Martijn Schakelaar en Jur Teeuwen. Op 30 oktober 2009 is
de controle uitgevoerd. Groot compliment aan de penningmeester. Conclusie van de commissie is
dat er correct, professioneel gehandeld is. Voorstel om de penningmeester en het bestuur te
dechargeren. De penningmeester deelt de complimenten met Feike Koops die een belangrijk deel
van de administratie verzorgt.
De voorzitter dankt de kascommissie, de penningmeester en Feike Koops.
9. Verkiezing kascontrolecommissie
Martijn Schakelaar is aftredend lid van de commissie. Jur Teeuwen stelt voor om naast de
reguliere bezetting van 2 leden in de commissie, 1 lid stand-by te kiezen. De vergadering is
akkoord met dit voorstel. De nieuwe bezetting van de kascontrolecommissie is:
Jur Teeuwen
Wim van Holst
Jan de Bekker (stand-by)
10. Rondvraag
Opgemerkt wordt dat de Pierre de Coubertin beker nog uitgereikt moet worden. Dit blijkt met
voorbedachte rade te zijn. Na een korte inleiding wordt de beker dit jaar uitgereikt aan Lambert
Dijkslag, als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging.
Vanuit de zaal wordt gevraagd of de bijdrage voor de club van 50 en vrienden van de Gemzen
ook automatisch afgeschreven kan worden; dit gezien de verschillende ontwikkelingen.
De penningmeester geeft aan dat de vrienden en de clubleden een brief is gestuurd met het
verzoek de financiële bijdrage over te maken.
Gevraagd wordt of bij het vervroegd aflossen er nog sprake is van een boetebeding. De
penningmeester geeft aan dat er geen sprake is van een boetebeding bij vervroegde aflossing
omdat deze mogelijkheid op voorhand is bedongen en vastgelegd.
Opgemerkt wordt dat het bord met de clubrecords bijgewerkt is. De records worden bijgehouden
door Martha en Flip. De records staan straks goed op de site.
Gevraagd wordt naar de problemen bij een verkeersregelaar tijdens de Klokloop. De voorzitter
geeft aan dat er een procesverbaal is opgemaakt, e.e.a. loopt.

9. Sluiting
Actiepunten
Nr.
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Omschrijving
Plaatsen goedgekeurd verslag
VLV dd 20 mei 2009
Zoeken nieuw bestuurslid
Vervroegd aflossen 30.000 euro
van lening
Voorstel voor afronden “Gemzen
60 jaar”
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