Verslag van de VoorjaarsLedenVergadering
van AV “De Gemzen”,
19 mei 2010
Er zijn 24 leden aanwezig en verder het voltallige bestuur Berthram Mak, Reint Scholten (t/m punt 3),
Wim Potjes, Rob van Vliet, Aleid Bosch, Ronald Nijland en Diana Castrop (verslag).
0. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering, die de agenda volgt, die in de Gems van april is gepubliceerd.
Allereerst worden de jubilarissen gehuldigd.
12,5 jaar lid zijn Hannie Kuiper (verhinderd) en Tim Raveling, die al gehuldigd is tijdens de
nieuwjaarsreceptie.
Leden die dit jaar 25 jaar Gems zijn; Riek Rorije en Wimke Schakelaar zijn aanwezig. Wim Ramaker
en Frank Cornelissen zijn verhinderd. Jacqueline Dijkslag is al gehuldigd tijdens de
nieuwjaarsreceptie.
1. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken. Afmeldingen van Freek van de Graaf, Jan van Huffelen en Marina de
Jong. Harry Post en Jan Draaijer schuiven na hun trainingen aan.
2. Verslag Najaarsledenvergadering 2009
Inhoudelijk zijn er geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt daarop vastgesteld.
3. Bestuursverkiezingen
Aftredend en niet herkiesbaar: Reint Scholten. De voorzitter bedankt Reint voor de inzet die hij de
afgelopen 10 jaar in het bestuur van de vereniging heeft getoond. Gelukkig is hij bereid de komende
tijd actief te blijven binnen de vereniging en ‘speciale klussen’ voor ons uit te voeren.
Invulling vacature algemeen bestuurslid; de voorzitter meldt dat er zich geen kandidaat heeft gemeld.
Hij doet nogmaals een dringend beroep op de leden om het bestuur te komen versterken.
4. Vaststellen contributie 2010/2011
De voorzitter geeft het woord aan penningmeester Rob van Vliet. In de laatste NLV liet het boekjaar
een negatief resultaat zien. Er is gekeken hoe dit tekort kan worden voorkomen, waarbij vooral aan
een verhoging van de contributie werd gedacht. Het voorstel van het bestuur is om de contributies met
5% te verhogen. Dit voorstel wordt door Rob toegelicht aan de hand van een financieel overzicht en
vergeleken met de contributies bij de andere verenigingen in de regio.
De aanwezige leden gaan akkoord met de voorgestelde contributieverhoging. De nieuwe contributies
gaan in per 1 oktober 2010 (nieuw verenigingsjaar).
5. Vaststelling begroting 2010/2011
De penningmeester deelt de conceptbegroting uit. Aan de hand van dit stuk worden de diverse posten
op de begroting toegelicht. Vanuit de zaal zijn er geen vragen op de conceptbegroting. De begroting
voor het verenigingsjaar 2010-2011 wordt hierop vastgesteld.
Vorig jaar is het 60-jarig verenigingsjubileum gevierd. De jubileumcommissie had als opdracht mee
gekregen dat de kosten voor de activiteiten binnen het door het bestuur ter beschikking gestelde
budget moesten blijven. De commissie heeft dat uitstekend uitgevoerd en hield, ook al door zelf acties
te bedenken en uit te voeren, zelfs 4700 euro over. De besteding van dit jubileumsaldo ligt nu op tafel,
zodat de leden daar ook hun mening over kunnen geven.
Het bestuur stelt voor om 1/3 deel toe te voegen aan de algemene reserve, 1/3 deel te reserveren
voor het volgende jubileum en 1/3 deel te besteden aan de aanschaf van een beamer en van
materiaal voor het krachthonk.
De aanwezige leden gaan akkoord met het voorstel voor de besteding van het jubileumsaldo.
Dit zal ook in ’de Gems’ bekend worden gemaakt.
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De Gems – november 2010 - 6 6. Actuele ontwikkelingen
- Beleidsplan
De cursus JAT-2 (Jeugd Atletiek Trainer) is bij de Gemzen gehouden. Hieraan hebben 12 cursisten
deelgenomen.
In het komende seizoen wordt ingegaan op een vraag van de Noordgouw om leerlingen een

maatschappelijke stage te laten volgen bij ‘De Gemzen’.
- WOC
Na de zomer wordt er een jurycursus gehouden, waarschijnlijk weer samen met Cialfo.
- PR
Op de vernieuwde website is de nieuwspagina een grote aanwinst. Hierop wordt met grote regelmaat
verenigingsnieuws wereldkundig gemaakt. Voor de vier grote lopen van ‘de Gemzen’ zijn aparte
pagina’s op de website ingericht. Verder zijn er nu op de website een fotoalbum, een intranet voor
bestuur en commissies, groepsnieuws en een jeugdhoek beschikbaar.
- Gebouwen- en baanbeheer
Er is in opdracht van de gemeente een zogenaamde nulmeting voor de baan en het gebouw
uitgevoerd. Dit onderwerp wordt door het bestuur met argusogen gevolgd.
- Vrijwilligers
Door Jacqueline Dijkslag en Dini Post is de cursus Vrijwilligersbeleid van de AtletiekUnie gevolgd.
Aansluitend is een beleidsplan opgesteld als hulpmiddel om nog meer lijn in het vrijwilligerswerk te
brengen. Om geïnteresseerde leden de vacatures bij ’de Gemzen’ te kunnen laten zien zijn
functieomschrijvingen opgesteld en op de website geplaatst.
- Samenwerkingsverbanden
In regioverband wordt in het voorzittersoverleg regelmatig indringend met de Atletiekunie gesproken,
waarbij vooral de knelpunten die de verenigingen tegenkomen worden besproken.
- Topjurykorps
Hans Vuijk is nu gediplomeerd starter en heeft dit jaar al de nodige keren opgetreden.
Ad Luijkx is bevorderd tot scheidsrechter niveau 2.
Berry Verheijen is bevorderd tot wedstrijdleider niveau 2 + 3.
Anoeschka Verheijen is geslaagd voor de cursus scheidsrechter.
- Trainerskorps
Er is door een aantal leden de trainerscursus JAT-2 (Jeugd Atletiek Trainer) gevolgd en met goed
gevolg afgesloten; Gerard Meijberg, Marina de Jong en Berthram Mak. Zij werden begeleid door Harry
Post en Ronald Nijland.
Felicitaties aan topjuryleden en trainers worden onderstreept met een bos bloemen.
7. Rondvraag
Hoe staat het met de aanwezigheid van EHBO bij wedstrijden?
Aleid Bosch geeft aan dat zowel bij baan- als bij wegwedstrijden leden van de EHBO-vereniging of
van het Rode Kruis aanwezig zijn.
Is er een calamiteitenplan?
Berthram Mak geeft aan dat er een blauwdruk is, maar dit onderwerp moet verder worden uitgewerkt.
Opgemerkt wordt dat het pleintje achter de poort tussen ‘de Gemzen’ en voetbalvereniging Heerde
regelmatig als parkeerplaats gebruikt wordt. Punt wordt met Heerde opgenomen.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng.
Hij geeft het woord aan de gastspreker van vanavond, Gerard van de Veen, die al weer enige tijd
geleden, toen zijn dochter bij ‘de Gemzen’ trainde, ook als speaker bij onze wedstrijden assisteerde.
Hij is nu al vele jaren atletenmakelaar en ondersteunt veel Keniaanse lopers in het Europese
wedstrijdcircuit. Verslag van zijn ervaringen in de loopwereld is te vinden in de juni 2010 editie van ‘de
Gems’.

