Verslag van de NajaarsLedenVergadering van AV “De Gemzen”, 21 november
2012
Er zijn 30 leden aanwezig, waaronder het voltallige bestuur, bestaande uit Berthram Mak,
Rob van Vliet, Ronald Nijland, Aleid Bosch en Bea Bessels (verslag, zie onder 5).
1. Opening
Voorzitter Berthram Mak opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom met
dank aan Aleid en Bea voor de voorbereiding en uitreiking van de prestatiebekers.
Daarna gaat hij over tot het uitreiken van de Pierre de Coubertinbeker. Zijn naam is al
vaker gevallen, maar nu hij geen bestuurslid meer is kan de beker worden uitgereikt aan
Wim Potjes, o.a. voor de vele werkzaamheden die hij heeft verricht en nog steeds
verricht bij de organisatie van diverse wedstrijden, het opzetten van loopclinics en het
promoten van wedstrijden.
2. Vaststellen notulen najaarsledenvergadering d.d. 23 november 2011
Actielijst:
-Dit jaar is getracht meer aandacht te besteden aan het voorprogramma.
-Het aantal uitgaves van “de Gems” is teruggebracht van 10 naar 6 per jaar.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.
Meldingen van afwezigheid zijn ontvangen van Dicky Looge, Feike Koops, Joop Bosman
en Xandra v. Lipzig (later alsnog aanwezig).
4. Jaarverslagen
Dit jaar heeft Aleid Bosch de eindredactie van het jaarverslag gevoerd, waarvoor dank.
Dank aan ieders inbreng, op welke manier dan ook.
Uit de verslaglegging blijkt dat 2011 een goed loopjaar is geweest.
Jur Teeuwen merkt n.a.v. het jaarverslag van de WOC op dat er bij de Klokloop het
nodige is misgegaan met de tijdregistratie. Dit punt is inmiddels meegenomen in de
WOC-vergadering.
Direct na de vergadering merkte Heidi Doornwaard het ontbreken van de volgende fraaie
resultaten, behaald tijdens het Nationaal junioren C&D indoorkampioenschap in
Apeldoorn, in de Kroniek en de lijst van Medaillewinnaars op:
meisjes junioren D 1000 meter
Floor Doornwaard
2e plaats
3e plaats
jongens junioren D 60 meter horden
Leon Mak

5. Bestuursverkiezingen
Zoals aangekondigd legt Rob van Vliet na ruim 10 jaar lidmaatschap van het bestuur
neer. Berthram dankt Rob voor zijn secure, accurate inzet als penningmeester en
overhandigt een fles wijn en een dinerbon.
Er zijn wel oriënterende gesprekken geweest, maar helaas is er nog geen nieuw
kandidaat gevonden voor de vrijgekomen vacature.
Berthram vraagt een ieder na en mee te denken hierin.
Zolang er nog geen nieuwe penningmeester is, zal Rob op de achtergrond deze functie
blijven vervullen.
Zoals aangegeven is Bea Bessels bereid gevonden de vacature van secretaris in te vullen.
Zij heeft deze taak inmiddels opgepakt maar moet formeel nog worden “aangenomen”
tijdens de ledenvergadering.
Aangezien er geen tegenkandidaten zijn ingediend wordt Bea gekozen tot secretaris.

Berthram merkt op dat het bestuur hiermee nog niet compleet is en nog aangevuld dient
te worden met ten minste 2 leden (lopen en baan) en doet hiermee een oproep aan de
aanwezige leden om hierover na te denken.
Robert Halfwerk meldt zich tijdens de vergadering en er zal op korte termijn met hem
een gesprek plaatsvinden.
6. Financieel verslag 2011/2012 van de penningmeester Rob van Vliet
Berthram geeft voor dit onderdeel het woord aan de penningmeester, die aan de hand
van de rondgedeelde informatie de getallen verder toelicht.
7. Verslag kascontrole commissie
Jan de Bekker leest ook namens medecommissielid Jan Draaijer het verslag voor. De
commissie heeft diverse onderdelen van de boekhouding gecontroleerd. Als conclusie
rapporteren zij een overzichtelijke en begrijpelijke administratie te hebben aangetroffen.
De vergadering wordt voorgesteld de penningmeester decharge te verlenen. De leden
stemmen in met applaus.
Berthram bedankt nogmaals Rob van Vliet en spreekt zijn diepe waardering uit.
8. Verkiezing kascontrole commissie
Jan de Bekker is aftredend. Vooraf heeft Martijn Schakelaar (vanavond niet aanwezig) te
kennen gegeven hem op te willen volgen. Waarvoor dank.
Reint Scholten blijft genoteerd staan als vervanger.
9. Vaststellen contributie 2012/2013
De vergadering gaat akkoord met een verhoging van de contributie 2,25%.
Gerard Meiberg stelt de vraag of doelstelling is een goedkope vereniging te zijn. Dit is
geen noodzaak.
Dinie Post vraagt of de contributie misschien in de toekomst omhoog gaat wanneer de
subsidie van de gemeente minder wordt. Dit is nog niet goed in beeld.
10.Vaststelling begroting 2012/2013
Deze wordt toegelicht door Rob van Vliet en vervolgens gaat de ledenvergadering
akkoord met de voorgestelde begroting.
11.Rondvraag
Alex van de Beek heeft een vraag over de clubrecords van de horden (jongens). Blijkbaar
worden niet alle clubrecords bijgehouden. Hoe kan dit?
Aleid Bosch maakt een afspraak met Alex voor overleg.
Jur Teeuwen vraag of Feike Koops ook stopt? Dat is niet het geval.
Misschien is het een idee om een brief met een oproep voor penningmeester te versturen
onder bijvoorbeeld de ouders van jeugdleden. Dit wordt meegenomen.
Jacqueline Dijkslag vraagt in hoeverre de functie van penningmeester is op te splitsen.
Is het bijvoorbeeld mogelijk dat Feike iets meer kan doen en eventueel een derde
persoon toe te voegen. Dit is bespreekbaar.
Lambert Dijkslag merkt op dat het invullen van kantinebriefjes minder goed lijkt te
gebeuren en verzoekt hier aandacht aan te besteden.
Jan Draaijer uit zijn genoegen over het feit dat de beamer is geïnstalleerd, de acties
bij/voor looptrainingen en het opzetten van run to the start. Hij geeft hierbij met name
aan Wim Potjes en Ronald Nijland een compliment.

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 en sluit de vergadering.

