Verslag van de NajaarsLedenVergadering van AV “De Gemzen”, 23 november 2011
Er zijn 22 leden aanwezig en verder het voltallige bestuur bestaande uit Berthram Mak, Wim
Potjes, Rob van Vliet, Ronald Nijland en Aleid Bosch (verslag).
1. Opening
Voorzitter Berthram Mak opent de vergadering. Voor de leden die niet aanwezig waren bij het
eerste deel van het programma meldt hij dat de Pierre de Coubertinbeker is uitgereikt aan Dini
Post, o.a. voor haar voortreffelijke werk in de Vrijwilligerscommissie.
2. Vaststellen notulen voorjaarsledenvergadering d.d. 18 mei 2011
Er zijn geen aanmerkingen over of vragen naar aanleiding van het verslag, waarop dit wordt
vastgesteld met dank aan de notulist.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken. Meldingen van afwezigheid zijn ontvangen van Vriezo
Wagena,Warry Kooistra, Jacqueline Dijkslag, Marina de Jong, Harry Post, Joop Bosman, Eildert
Delger, Feike Koops, Xandra van Lipzig, Reint Scholten, Ton Bello, Jaap Post en Martijn
Schakelaar.
4. Jaarverslagen
Ook dit jaar heeft Wim Potjes weer de eindredactie van het jaarverslag gevoerd, waarbij hij ook
diverse stukken heeft geschreven en het hele verslag heeft opgefleurd met foto’s. Dank aan alle
commissies die hun bijdrage hebben geleverd. Uit de diverse verslagen blijkt dat op verschillende
fronten veel is gebeurd het afgelopen jaar. Er zijn geen opmerkingen.
5. Bestuursverkiezingen
Zoals aangekondigd heeft Wim Potjes besloten om na drie termijnen zijn lidmaatschap van het
bestuur niet te verlengen. Hoewel de laatste tijd is gebleken dat de bereidheid van de leden om
mee te besturen afwezig is, heeft hij toch besloten om zijn energie in te (blijven) zetten op andere
plaatsen binnen de vereniging. Berthram vindt dat jammer maar kan dit besluit wel navoelen.
Wim is en blijft tenslotte een rasechte Gems. Zijn inspanning in de organisatie van vele
wedstrijden binnen de WOC, het bijhouden van het nieuws op de website, contacten met
Gemeente over de baan zijn enkele van zijn activiteiten die heel belangrijk zijn voor de
vereniging. Jan Draaijer, die 9 jaar geleden Wim uitnodigde om bestuurslid te worden, memoreert
de grote groei die Wim in deze periode heeft doorgemaakt. Met een bon, een bloemetje en veel
applaus wordt Wim uitgeleid en neemt plaats in de zaal.
Berthram kan nog vertellen dat er binnenkort gesprekken plaats vinden met twee clubleden over
een eventuele bestuursfunctie. In een bijzin weet Rob van Vliet nog te melden dat volgens onze
reglementen het bestuur uit tenminste vijf leden moet bestaan; haast is dus geboden.
6. Financieel verslag 2010 / 2011
Berthram geeft voor dit onderdeel het woord aan penningmeester Rob van Vliet, die aan de hand
van de rondgedeelde informatie de getallen verder toelicht. In de VoorjaarsLedenVergadering is
besloten de afrekening en de begroting voortaan in dezelfde vergadering te behandelen; dit is de
eerste keer dat dit zo gebeurt.
Het resultaat 2010-2011 laat zien dat er geen grote tegenvallers zijn geweest. Wel is het goed te
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merken dat acties, die door vrijwilligers op poten zijn gezet (Jantje Beton en Oliebollenactie) een
fantastische ondersteuning vormden voor de kas. De WOC heeft een ‘normaal’ jaar gedraaid. Het
jaar kon, na twee jaar in de min te zijn geëindigd, afgesloten worden met een positief saldo van
6000 euro.
Arie Verhoef doet de suggestie om “De Gems” zo veel mogelijk in digitale vorm aan de leden te
doen toekomen, wat een besparing op de drukkosten mogelijk maakt. Rob stelt dat het verlagen
van het aantal nummers van 10 naar 6 nummers per jaar, waartoe het bestuur op voorstel van de
redactie kort geleden heeft besloten, al een besparing oplevert en dat het daarnaast de vraag is hoe
onze adverteerders hierop zullen reageren. Er is afgesproken dat het clubblad voortaan inclusief
advertenties op de website wordt geplaatst. Als er meer duidelijkheid is over dit punt kan Arie’s
vraag beter worden beantwoord.
Frits Lautenbag vraagt of er in het bestuur over prijzengeld bij wedstrijden is gesproken. Aleid
Bosch antwoordt dat dit een onderwerp is dat binnen de WOC speelt en toevallig genoeg eerder
in de week nog weer is besproken. Het heeft de aandacht!
De balans laat per 30 oktober 2011 een gezonde situatie zien. De aflossing op de leningen voor
het clubhuis kon gewoon doorgaan. Van het positieve saldo zal 4000 euro worden toegevoegd aan
de algemene reserveringen. Verder wordt zowel voor opleidingen van trainers en kader als voor
de jeugdactiviteiten 1000 euro gereserveerd.
7. Verslag kascontrolecommissie
Jan de Bekker leest ook namens medecommissielid Wim van Holst het verslag voor. De
commissie heeft diverse onderdelen van de boekhouding gecontroleerd. Als conclusie rapporteren
zij een toestand van grote overzichtelijkheid en inzichtelijkheid te hebben aangetroffen. Zij
wuiven Rob van Vliet en Feike Koops veel lof toe en stellen de ledenvergadering voor de
penningmeester en het bestuur decharge te verlenen. De leden stemmen in met applaus.
8. Verkiezing kascontrolecommissie
Wim van Holst is aftredend en Jan Draaijer meldt zich aan als zijn opvolger, wat in dank wordt
aanvaard. Vorig jaar had Reint Scholten zich gemeld als vervanger, wat hierbij (in zijn
afwezigheid) stilzwijgend wordt voortgezet.
9. Vaststellen contributie 2011 / 2012
De vergadering gaat akkoord met een verhoging van de contributie van ca. 5 %.
10. Vaststellen begroting 2011 / 2012
Op basis van de verhoging van de contributie laat de begroting 2011-2012 een licht positief saldo
zien. Daar is wel een contributieverhoging van ca. 5% voor nodig, wat al op de VLV was
voorgesteld. De ledenvergadering gaat akkoord met de voorgestelde begroting.
Martin Dijkslag vraagt of de WOC de kosten van computers en printers ook moet betalen van de
WOC-reservering die in principe bedoeld is voor wedstrijdmaterialen. Het bestuur vraagt de
WOC om, als dit soort aanschaffingen nodig zijn, dit met haar te bespreken.
11. Rondvraag
Alleen Dini Post heeft een vraag. Zij zou graag na de huldiging van de bekerwinnaars meer tijd
hebben om te spreken met de ouders van de aanwezige jeugdleden. Mogelijk kan dit los
gekoppeld worden van de ledenvergadering. Met dank voor deze suggestie zegt het bestuur toe
deze vraag te bekijken.
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12. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en de andere niet aanwezige leden die als vrijwilliger in het
afgelopen jaar weer een essentiële steun waren voor het goed functioneren van de vereniging.
Actielijst
- Papieren versie van “De Gems” zo veel mogelijk afschaffen?
- Meer tijd reserveren tussen huldiging en ledenvergadering, of zelfs op een andere dag
organiseren?
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