Verslag van de Najaarsledenvergadering van AV “De Gemzen”,
23 november 2016
Er zijn 37 leden aanwezig, waaronder de bestuursleden, bestaande uit Berthram Mak, Ronald Nijland 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. Er
waren veel kampioenen te huldigen. En een mooie uitreiking van de Pierre de Coubertin beker aan Reinier van
den Beld.
Berthram benoemt dat het een moeilijk bestuursjaar was, onder andere door financiële perikelen. De
ontwikkelingen van het privatiseringsbeleid van de gemeente Heerde heeft een grote rol gespeeld dit jaar en
zal hoe dan ook gaan zorgen voor extra kosten voor de vereniging in de toekomst.
Maar er zijn ook positieve berichten: de Gemzen is nog steeds een financieel gezonde vereniging, er is straks
een team van mensen die de financiën gaat oppakken in de vereniging, er zijn veel sportieve prestaties behaald
en de vereniging beschikt over zeer goede middelen/faciliteiten (accommodatie).
2. Vaststellen notulen najaarsledenvergadering d.d. 18 november 2015
Er zijn geen opmerkingen/vragen naar aanleiding van het verslag. Het document wordt dan ook vastgesteld,
met dank aan de notulist.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn een aantal afmeldingen binnengekomen bij het bestuur:
Aad van Arken, Reint Scholten (deze heeft in een mail uitgesproken dat het fijn is dat er positieve
ontwikkelingen zijn m.b.t. financieel beheer, wel heeft hij nog zorgen over invulling overige bestuursfuncties),
Heidi Doornwaard, Jaap Post.
4. Jaarverslagen
Er zijn enkele exemplaren van het jaarverslag gedrukt, deze zijn op verzoek te verkrijgen. Op de website is het
verslag digitaal in te zien. De voorzitter legt uit dat het tot stand komen van het document te danken is aan de
verschillende kartrekkers van de commissies. Hierbij speciale dank aan Wim Potjes voor het vele werk in het
complementeren van het jaarverslag door middel van foto’s. Het samenstellen kost veel tijd en energie maar
het is ook een waardevol naslagwerk voor de vereniging.
Ronald Nijland grijpt het moment even aan om de voorzitter te bedanken voor al het werk rondom de nieuwe
baan. Berthram ontvangt een bos bloemen en een stevig applaus van de aanwezigen.
5. Bestuursverkiezingen
Toelichting bij de agenda van de NLV geeft al aan dat hier ontwikkelingen zijn: Mariska Wagenaar stelt zich
beschikbaar als kandidaat bestuurslid (secretaris). Aurora Lieske was in beeld als kandidaat lid maar heeft zich
om gezondheidsredenen (zwangerschap) terug getrokken. Kort voor de NLV heeft Edwin van den Broeke zich
aangemeld als kandidaat penningmeester. Het bestuur is blij dat er ook op financieel vlak positieve
ontwikkelingen zijn want er zijn afgelopen jaar nog wel wat problemen opgedoken (en opgelost) waar alle
leden mee te maken hebben gehad.
Er zijn geen bezwaren tegen de kandidatuur van Mariska en Edwin. Bij deze maken zij dan nu ook deel uit van
het bestuur van De Gemzen. Dit betekent een mooie nieuwe start van het seizoen 2016/2017.
Berthram wil bij deze ook kort het financieel/commercieel team voor de toekomst voorstellen:
Edwin (kartrekker), Aleid Bosch, Martin Bastiani, Annemarie Veldkamp, Hellen Simens, Hester Woutersen,
Marja van Dieren, Lambert Dijkslag, Martin Dijkslag.
6. Financieel verslag 2015/2016
Aleid Bosch presenteert de cijfers van het afgelopen seizoen.
Over het seizoen 2015/2016 is er een positief resultaat van 12.994 euro.

Wat doen we hiermee?
In het vorig seizoen is het positieve resultaat geïnvesteerd in extra aflossing op het clubhuis en het overige deel
in reserves gestopt. Het voorstel voor dit seizoen is: alles naar de reserves. Dit met het oog op het nog te
ontwikkelen meerjaren financieel beleid. Pas als dat helder is, is het verstandig keuzes te maken over dit
resultaat.
7. Verslag kascontrole commissie
Hubert Bögemann leest namens de commissie (Jur Teeuwen en Hubert Bögemann) het verslag voor. Duidelijk
is dat er een inhaalslag gemaakt is en dat er achterstanden weggewerkt zijn. Het gebruik van All United is
duidelijk te zien en er is weer een stap in de goede richting gezet.
Er is 1 opmerking vanuit de kascommissie: het feit dat de WOC een eigen bank- en spaarrekening heeft roept
de vraag op of dat nog gewenst/gerechtvaardigd is. Wat is het belang hiervan, helemaal nu er een redelijk
groot spaartegoed is. De kascommissie adviseert dit opnieuw te overwegen. Zij zien het komende seizoen
verder met vertrouwen tegemoet. De penningmeester en met name Aleid worden bedankt voor de geleverde
inspanningen. Het bestuur wordt décharge verleend voor de verantwoording van het boekjaar 2015/2016.
8. Verkiezing kascontrole commissie
Voor het boekjaar 2015/2016 blijft Hubert Bögemann lid van de kascommissie. Freek van de Graaf biedt aan de
vrijgekomen plek van Jur Teeuwen op te vullen.
9. Vaststellen contributie 2017
Het bestuur stelt voor de contributie met 5% te verhogen, dit is reeds aangekondigd en uitgelegd in De Gems.
Freek van de Graaf vraagt waarop de 5% is gebaseerd.
De voorzitter legt uit dat er een globaal beeld is van de extra kosten die de vereniging (in ieder geval) krijgt
voor onderhoud aan de baan vanaf 2017. De voorgestelde verhoging dekt deze extra kosten. Wat er verder op
de Gemzen afkomt naar aanleiding van de privatisering is nog niet duidelijk. Ook het meerjarig financieel beleid
dat de komende maanden ontwikkeld gaat worden, kan van invloed zijn op de financiële huishouding van de
vereniging. Het zelf bekostigen van een nieuwe kunststofbaan op termijn (10-15 jaar) is een belangrijke post
waar we rekening mee moeten houden voor de toekomst. Met de voorgestelde verhoging zijn we in ieder
geval voorbereid op de extra kosten die we op korte termijn kunnen verwachten.
De aanwezige leden hebben geen bezwaren tegen verhoging van 5% van de contributie.
10. Vaststellen begroting 2016/2017
Edwin van den Broeke licht de begroting toe. Uitgangspunt van de begroting is de opzet/insteek zoals deze
afgelopen seizoen was. In de getoonde conceptbegroting is de contributie al opgehoogd met 5%.
De aanwezige leden hebben geen bezwaar tegen de voorgestelde begroting die daarmee vastgesteld is.
11. Toekomstbeeld Gemzen
De voorzitter vertelt over de voortgang van de ‘stippen’. In één van de komende clubbladen wordt dit verder
gepresenteerd en weergegeven.
Samengevat is het doel voor het bestuur om niet meer bezig te zijn met branden blussen, maar zich te richten
op de toekomst. Structuren leggen, het is belangrijk dat zaken vastgelegd worden zodat niet kennis verloren
gaat als vrijwilligers stoppen.
Stippen:
1. Financieel gezond blijven: onder andere door voorbereiding op verdere privatisering
2. Ieder lid moreel verbinden: bewustwording van het uit te voeren werk; er zijn enkele vacatures
ingevuld, maar het gaat niet vanzelf. Alternatieven verzinnen om toch vrijwilligers te krijgen.
Een compliment voor de vrijwilligerscommissie die hier veel werk in verricht!
3. Toonaangevende sportvereniging binnen de regio: De Gemzen heeft een goede uitstraling, daar
mogen we trots op zijn. Kerncompetentie van de vereniging! Opleidingen voor trainers zijn van belang
voor kwaliteit van de trainingen en dus van de vereniging.
4. Multidisciplinaire vereniging met baan- en wegatletiek: de strategie met betrekking tot wegatletiek is
ijzersterk; er is een hechte groep baanjunioren en er is aandacht voor talentontwikkeling. We zijn een
breedtesportvereniging met aandacht voor talent!
5. Leden en ledenbehoud: heeft onvoldoende aandacht gekregen, moet nieuwe impuls krijgen in nieuw
jaar, meer aanwas jonge atleten is noodzakelijk.

12. Rondvraag
Lambert Dijkslag vraagt zich waarom de microfoon niet wordt gebruikt? Verzoek om dit de volgende keer wel
te doen.
Hubert Bögemann geeft aan dat er veel ambitie is, blijkt oa uit de ‘stippen’. Dit maakt het erg uitgebreid maar
hij wenst het bestuur veel succes en wijsheid om dit te realiseren.
Jur Teeuwen vraag een applaus voor het bestuur.
Daniel van den Esschert vraagt wat de ideeën zijn bij talentontwikkeling, hij vraagt zich af hoe dit in de praktijk
tot uiting komt. Erik van Houweling vult hierop aan dat hij ook behoefte heeft hierover afspraken te maken
(met trainers/bestuur). Men werkt nu vooral in de breedte, maar wat gaan we dan doen met talenten? Dit
moet gezamenlijk opgepakt worden. De voorzitter beaamt dit en zal binnenkort aansluiten bij een
trainersoverleg om hierover van gedachten te wisselen en afspraken te maken.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur
De Nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden op 4 januari 2017.

