Verslag van de Najaarsledenvergadering van AV “De Gemzen”,
18 november 2015
Er zijn 26 leden aanwezig, waaronder de bestuursleden, bestaande uit Berthram Mak,
Ronald Nijland, Peter de Rooy en Martin Bastiani.
1. Opening
Voorzitter Berthram Mak opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Er wordt kort teruggeblikt op het voorprogramma, met daarin veel uitreikingen in de
diverse categorieën. De opkomst was groot.
1 punt staat nog open van het voorprogramma; De uitreiking van de Pierre de
Coubertinbeker. Die is unaniem toegekend aan een vrijwilliger, die enorm veel werk
verzet, vaak op de achtergrond; Feike Koops.
2. Vaststellen notulen najaarsledenvergadering d.d. 20 november 2013
Er zijn geen aanmerkingen over of vragen naar aanleiding van het verslag, waarna dit
wordt vastgesteld met dank aan de notuliste.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Meldingen van afwezigheid zijn ontvangen van Reint Scholten, Jeroen Kwakkel, Martin
Dijkslag, Harriët Bos, Lambert Dijkslag, Jolanda van de Esschert, Marco Bastiaannet,
Jurrie Teeuwen en Feike Koops.
Afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan de “stippen op de horizon”. Dit komt verder
aan bod bij punt 10.
Tevens zijn we druk geweest om ons te bewapenen tegen de privatisering, zorgen dat we
meer financiële middelen.
Dat alles is wel bikkelen, vooral door een vaste groep vrijwilligers.
4. Jaarverslagen
De voorzitter geeft uitleg over de opbouw van de verslagen.
In de grafiek is te zien dat het aantal deelnemers van de lopen iets omlaag gaat.
In het aantal leden, ( totaal is nu ± 550 ) zien we vooral groei in de loopgroepen.
Vanuit de leden komt een reactie over het geweldige financiële resultaat ( Jan ) en de
opmerking van Jacqueline om trainers toe te voegen op pagina 30.
5. Bestuursverkiezingen
Afgelopen jaar zijn er diverse mutaties geweest binnen het bestuur.
Cees Buijs geeft aan, na een inwerkperiode dat kartrekker van loopgroep Hatten en
bestuurslid niet te combineren is. Wij respecteren zijn keuze en danken hem voor zijn
inzet. Bea Bessels heeft ook bedankt, omdat het teveel wordt om te combineren. Ook
hier respect voor de keuze en dank voor de inzet.
Helaas heeft ook Peter aangegeven dat privé en werk niet meer te combineren is met de
functie binnen het bestuur. Hij zal wel een soepele overdracht borgen.
De voorzitter heeft dan ook de dringende vraag voor nieuwe kandidaten. De verhouding
is momenteel zoek en zien dolgraag ondersteuning hierbij. Tot dusver hebben zich nog
geen kandidaten gemeld.
6. Financieel verslag 2014/2015 van de penningmeester
Nadat er akkoord was voor een nieuw computer- boekhoudsysteem is er met man en
macht gewerkt om alle gegevens er op tijd in te krijgen. Peter de Rooy neemt ons mee
door de cijfers.

7. Verslag kascontrole commissie
De leden van de kascommissie zijn niet aanwezig, maar het verslag wordt voorgelezen
door Aleid Bosch. De kascommissie is erg tevreden over het resultaat en na het
aanstippen van enkele verbeterpunten wordt er decharge verleend. Vanuit de leden is
hierover geen bezwaar. Het resultaat van € 21.115,- zal fifty/fifty worden verdeeld voor
aflossing en buffer.
Het bestuur gaat aan de slag met de aanbevelingen maar plaatst wel de kanttekening dat
verliesposten niet per definitie worden afgeschaft.
Een vraag over de zaalhuur voor vd Most blijft open staan.
8. Verkiezing kascontrole commissie
Aangezien Jurrie Teeuwen dit jaar niet bij de kascontrole was, wordt aangenomen dat hij
zich beschikbaar zal stellen voor komend jaar, samen met Hubert Bögemann. Reint
Scholten heeft zich beschikbaar gesteld als adviseur.
9. Vaststellen begroting 2015/2016
Berthram benoemd de uitdagingen die we te gaan hebben, de oplopende kosten door
privatisering en de zorgen over de baankosten.
De vraag om contributieverhoging conform index mee te nemen, zal volgend jaar
bekeken worden, nu te kort dag om nog door te voeren.
10. Toekomst van AV De Gemzen
Berthram gaat door de “STIPPEN” die we verleden jaar uitgezet hebben.
 Financieel gezond !!!
o De ingeslagen weg werkt.
o Voor de winkelacties zoeken we nog speurders.
 Leden moreel verbinden; dit gaat taai.
o De hulp bij wedstrijden is verbeterd, 2 weken van tevoren zijn de
vrijwilligers bekend.
 Toonaangevende sportvereniging;
o Voor scholen en clinics een stijgende lijn.
 Multidisciplinaire vereniging;
o 2 pilaren, de weg en de baan.
Opmerking van Jan Draaier om de 3e poot, de wandelgroep, hierin mee te nemen en
meer zichtbaar maken.
 Ledenbehoud;
o Bij de loopgroepen nog teveel verloop.
o Bij de baanatletiek wel meer oudere junioren.
Vanuit de zaal zijn er geen aanvullingen en opmerkingen, doorgaan met de uitgezette
koers !
11.Rondvraag
Jan Draaier; is bij de speculaas poppen actie ook naar een leverancier uit eigen
gemeente gekeken.
 Ja, is meegenomen in de afweging, kosten gaven de doorslag.
12. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor het vertrouwen in het bestuur, de gemaakte
keuzes en de terugkoppeling en sluit de vergadering.

