Verslag van de Najaarsledenvergadering van AV “De Gemzen”,
22 november 2017
Er zijn 34 leden aanwezig, waaronder de bestuursleden, bestaande uit Berthram Mak,
Ronald Nijland, Martin Bastiani en Mariska Wagenaar.
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.
Er staat nog 1 punt open van het voorprogramma: de uitreiking van de Pierre de
Coubertinbeker. Die is unaniem toegekend aan een vrijwilliger, die langdurig veel werk
verzet achter de schermen: Aleid Bosch. De gravering van de beker gebeurt jaarlijks
gratis door juwelier Meiling. Dank hiervoor.
2. Vaststellen notulen najaarsledenvergadering d.d. 18 november 2016
Er zijn geen aanmerkingen over of vragen naar aanleiding van het verslag, waarna deze
wordt vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Meldingen van afwezigheid zijn ontvangen van Lambert Dijkslag, Reinier van de Beld, Jan
Draaijer, Jolanda van de Esschert, Daniel van de Esschert en Bert Vlijm.
4. Jaarverslagen
Het is een lijvig document geworden. Er is veel gebeurd en dus veel te melden. Ronald
Nijland wijst als eerste nog even kort op de kroniek en benadrukt hetgeen hier onder
andere in beschreven staat: de vereniging kan niet zonder hulp, we doen het met zn
allen. De winnaars worden gehuldigd maar ook zij kunnen niet zonder hun
trainingsmaatjes. Dit geldt zowel voor de baan- als de wegatleten.
Andere zaken die even kort uitgelicht worden:
- Er zijn een aantal belangrijke en succesvolle wedstrijden op de baan geweest
afgelopen seizoen. Daar mogen we best trots op zijn.
- Het overzicht van deelnemers aan eigen wedstrijden: dit jaar bijna 1000
deelnemers meer in totaal dan vorig jaar. Dit is erg mooi!
- Ledenbestand: in het overzicht is te zien dat in 2014 en 2015 een hoger
ledenaantal was maar hier zat vervuiling in de gegevens. Er stonden nog
personen in het ledenbestand die al geen lid meer waren. Het bestand is
opgeschoond in 2016. Daarom is daar een administratieve terugval te zien maar
er is nu dus wel een helder en betrouwbaar beeld van de aantallen. Rekening
houdend met de vervuiling in 2014/2015 is er over de afgelopen jaren een
gestage groei/stabiliteit te zien in de ledenaantallen.
Vraag Jur Teeuwen: in de tabel met de ledenaantallen mist de loopgroep Elburg.
Betekent dit dat deze ook in de staafgrafiek missen? Berthram: nee, de staafgrafiek komt
rechtstreeks uit de ledenadministratie en bevat alle leden. De tabel is handmatig
opgesteld, hier is de loopgroep Elburg dus helaas niet in meegenomen, excuses hiervoor.
Berthram bedankt iedereen die input voor het jaarverslag hebben geleverd. Het is een
waardevol en mooi naslagwerk voor de vereniging.
5. Bestuursverkiezingen
Afgelopen jaar hebben 3 personen zich gemeld bij het bestuur om eventueel wat te
betekenen in het bestuur. Erik van Houweling heeft zich vlak na de NLV van 2016
gemeld, specifiek voor baanatletiek. Susan Bredewolt heeft zich later in het jaar gemeld.
Zij richt zich op algemene zaken. Ook Bert Vlijm heeft afgelopen jaar aangeboden dat hij
wil kijken of hij wat kan betekenen in het bestuur. Hij heeft hierover nog geen besluit
genomen en zal voorlopig nog blijven meelopen met het bestuur om een beter beeld te
krijgen.

Helaas heeft Edwin van den Broeke in maart moeten besluiten om het
penningmeesterschap op te geven omdat dit niet te combineren viel met zijn nieuwe
baan die hij het voorjaar heeft aangenomen. Dit heeft tot gevolg dat er op dit moment
weer geen penningmeester is.
De vergadering gaat akkoord met het benoemen van Susan en Erik als nieuwe
bestuursleden. De voorzitter doet opnieuw een dringende oproep voor een
penningmeester. Ook is er nog plek voor een algemeen bestuurslid. Belangstellenden
kunnen zich melden bij het bestuur.
6. Financieel verslag 2017 van de penningmeester
Als eerste worden er een paar uitgangspunten benoemd:
- Inhaalslag dit jaar afmaken
- Baten en lasten toekennen in het jaar waarin de kosten gemaakt worden
- Kosten en baten groeperen per item
- Resultaat per wedstrijd weergeven
- Kosten trainingen en clinics splitsen
- Reserveringen vrij laten vallen
Aleid Bosch geeft vervolgens een toelichting op de cijfers. Aandachtspunt: KNAU
vervangen door AU.
Berthram bedankt Aleid voor alle energie en tijd die hij hierin heeft gestoken.
Teunis van de Brink vraagt of hij inzicht kan krijgen in de kosten van de VBTB. Hij is hier
erg verbaasd over, herkent dit niet vanuit het verleden. Ook de kosten van de Crossloop
verbazen hem. Aleid zegt toe deze informatie met hem te delen, zij maken onderling een
afspraak.
Het afgelopen seizoen heeft een positief resultaat van 29.973,93 euro opgeleverd.
Deze zou aan de reserve toegevoegd kunnen worden. Het bestuur doet hierin een
voorstel:
Het restant van de hypotheek van het clubhuis is nog circa 65.000 euro. Maart 2018
verloopt de rentevast periode. Gezien het feit dat er (inclusief het resultaat 2017) een
reserve is van circa 150.000 euro wordt voorgesteld de hypotheek in maart in zijn geheel
af te lossen. Redenen hiervoor zijn de lage rente op spaargeld en onzekere tijden in het
vooruitzicht wat betreft kosten (gemeente/baan). Dan liever een schone lei om deze
kosten goed op te kunnen vangen. Deze kosten worden bij de meerjaren financiële
prognose verder verduidelijkt.
Het voorstel is dan ook om het jaarresultaat aan de reserves toe te voegen en de
hypotheek in maart af te lossen. Uitgangspunt is dat er minimaal 50.000 euro aan liquide
middelen is.
Meer specifiek wordt het resultaat 2017 gesplitst: de helft van het resultaat gaat naar
een reservering ‘privatisering’ (zie meerjaren financiële prognose) en de andere helft
naar de algemene reserve.
De ledenvergadering stemt hier unaniem mee in.
7. Verslag kascontrole commissie
Freek van de Graaf leest het verslag van de kascommissie voor (Hubert Bögemann en
Freek van de Graaf). Over het algemeen is de commissie tevreden over wat ze gezien
heeft. Een aandachtspunt is wel dat het lijkt dat niet duidelijk is wie verplichtingen
namens de vereniging aan mogen gaan en wat de financiële mandaten zijn. Ook vraagt
de commissie aan het bestuur om te kijken naar een aantal reserveringen die al jaren
onveranderd op de begroting staan.

De commissie bedankt de penningmeester voor de geleverde inspanningen en stelt voor
het bestuur decharge te verlenen voor de verantwoording over het boekjaar 2016/2017.
De ledenvergadering stemt hier unaniem mee in.
8. Verkiezing kascontrole commissie
Hubert Bögemann verlaat de commissie en Theo Hanekamp meldt zich aan om plaats te
nemen in de kascommissie voor volgend jaar (samen met Freek van de Graaf).
9. Meerjaren financiele prognose
Berthram geeft uitleg bij een overzicht van de meerjaren financiële prognose. Dit geeft
weer welke verwachte kosten er op ons afkomen, rekening houdend met de het afronden
van de privatisering door de gemeente. Dit is tevens de onderbouwing voor de
bestemming ‘reserve privatisering’ van de helft van het jaarresultaat 2017.
10. Vaststellen contributie 2018
Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2018 niet te verhogen ten opzichte van
2017. Niet omdat er geen hogere lasten worden verwacht in de toekomst, maar omdat er
op dit moment geen goede onderbouwing is om de contributie met een bepaald
percentage te verhogen. Let op: dit zal in de nabije toekomst waarschijnlijk wel het geval
gaan zijn.
Hubert Bögemann: is het een idee om aan te sluiten bij CPB? Berthram: dit percentage is
al enkele lagen erg laag en levert te weinig op en zou een verkeerd beeld geven, het is
zeker geen dekking voor de toekomstige financiële kosten.
Teunis van de Brink: is het een idee om over een halfjaar met cijfers te komen en dan
een besluit te nemen over een eventuele contributieverhoging? Berthram: dit is een
goede suggestie. Het bestuur neemt dit mee in haar volgende vergadering.
Jur Teeuwen: misschien is het goed om in de Gems uit te leggen dat de contributie nu
niet verhoogd wordt, maar dat dit mogelijk in de nabije toekomst wel moet gebeuren. En
het hiermee alvast aan te kondigen. Berthram geeft aan dit een goed idee te vinden en
mee te nemen.
11. Vaststellen begroting 2018
Berthram licht de begroting 2018 toe.
Eén van de opvallendste dingen is dat de Van Bank Tot Bank loop vooralsnog niet
opgenomen is. Dit omdat de financiële resultaten hiervan erg tegenvallen. Er is echter
een aantal mensen in de vereniging die hebben aangegeven te willen onderzoeken of er
een manier is om de loop toch door te zetten. In afwachting daarvan wordt de VBTB nu
niet begroot voor 2018.
Theo Hanekamp: wordt er ook nagedacht om een andere partij te zoeken als sponsor
voor de BTB loop? Berthram: op dit moment zijn we in onderhandeling met de RABO.
Afhankelijk van de uitkomst staan we open voor elke kans die we zien of die ons geboden
wordt.
Marco Bastiaannet: Hoe zit het met andere acties? In 2017 zijn er geen acties geweest.
Bereidwilligheid om mee te doen is ook erg laag binnen de vereniging. Als dat zo blijft, is
een contributie verhoging ook te verdedigen. Berthram: inderdaad in 2017 niet geweest.
Het gaat om inspanning versus opbrengsten en vervolgens moeten vrijwilligers het ook
willen doen.
Berthram geeft aan dat opties voor het levensvatbaar maken van de VBTB door een
groepje wordt opgepakt, dit zou mogelijk ook kunnen betekenen dat er een andere
sponsor aan gekoppeld wordt. En er zijn inderdaad geen acties gedaan. Het verwachte
resultaat in relatie tot de tijd en energie die erin gestoken moet worden, is daarin
inderdaad ook doorslaggevend geweest.
De ledenvergadering stelt de begroting 2018 vast zoals voorgesteld.
12. Baanatletiek: Breedtesport en talentontwikkeling – hand in hand
Erik geeft een presentatie over breedtesport en talentontwikkeling in de vereniging.

Hierin is goed te zien dat er ruimte en aandacht is voor alle individuele leden. Belangrijk
aandachtspunt blijft wel het trainerscorps. Het is goed maar kwetsbaar. Er moet continu
aandacht zijn voor het aantrekken en houden van goede trainers om zo ook de leden
voldoende uitdaging en plezier te kunnen blijven bieden.
13.Rondvraag
Geen. Jur Teeuwen vraagt een applaus voor het bestuur.
14. Sluiting

