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Notulen Algemene Ledenvergadering 
AV Generaal Michaëlis d.d. 26 februari 2016  
 
 
1. Opening  

Om 20.00 opent de voorzitter Paul Hoen de vergadering en heet iedereen welkom, in het 
bijzonder de erevoorzitters en de andere ereleden.    
Vervolgens zegt hij onder meer dat in het meerjarenplan 2014 – 2018 de koers is uitgezet waar 
de GM-boot opvaart. Bij alle beslissingen die het bestuur neemt is in het achterhoofd deze visie 
meegenomen. Daarbij is teamwork essentieel, het is een combinatie van alle disciplines binnen 
onze vereniging. De vereniging GM blijft met name op koers door het uitgebreide corps aan 
vrijwilligers. Hij zegt dat het zonder de vrijwilligers niet lukt en hij dankt iedereen hartelijk voor 
zijn inzet.  
 

2. Ingekomen stukken 
Er zijn afmeldingen voor de vergadering binnengekomen van Frank en Annie Coppelmans, Ronnie 
van Dortmund, Niels Groen en René Uijthoven.  
 

3. Vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering 27 februari 2015 
Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Jaarverslagen2015 van het bestuur en de commissies 
De verslagen hebben ter inzage gelegen in de kantine en zijn gepubliceerd op de website.  
Het betreft de volgende jaarverslagen: 

 van het bestuur door de secretaris. Pieter Grootes maakt de opmerking (pagina 1) dat VOG 
betekent ‘Verklaring omtrent gedrag’. 

 commissie Baanatletiek 

 commissie Lopen 

 commissie Wandelen 

 Wedstrijd Organisatie Commissie 

 Webcommissie. De voorzitter voegt er aan toe dat Arienne van de Pol inmiddels tot de 
webcommissie is toegetreden als redacteur clubblad. René Kreijveld is gestopt als 
webmaster, maar de hosting blijft wel bij hem. Carina Genest en Hermans Wester gaan 
samen het werk van webmaster uitvoeren.     

 Clubhuiscommissie. Anton Verkooijen mist in het verslag dat hij clubhuisbeheerder is 
geweest in de periode tussen Sjaak Rooijakkers en Jan van Kasteren.  

 Sponsorcommissie 

 Vertrouwenspersoon 

 Lief en Leed 

 PR 
De jaarverslagen worden afzonderlijk aan de orde gesteld.  
De voorzitter dankt iedereen voor zijn bijdrage. Aan de uitgebreide verslaglegging kun je zien dat 
de vrijwilligers uitermate bij de vereniging zijn betrokken.   
  

5. Uitbreiding zonnepanelen 
Tom Lassing legt uit dat vooral door een onvoorziene indeling als grootverbruiker GM 
momenteel een veel lagere terugleverprijs per kWh krijgt. De financiële opbrengst van de 
zonnepanelen is daarmee pertinent niet wat we er van verwacht hadden. De opbrengst 
uitgedrukt in kWh was overigens wel groter dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een goed 
zonjaar in 2015. 
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Waarom zijn wij onverwachts grootverbruiker? Dat ligt aan de piekbelasting van onze aansluiting. 
Die maakt dat we worden gezien als grootverbruiker. We gaan na of we die status weer kunnen 
terugbrengen naar kleinverbruiker zodat we ook de belastingvoordelen kunnen genieten. 
Als grootverbruiker moeten wij ook belasting betalen over de teruggeleverde energie, waardoor 
de opbrengst aanzienlijk minder is dan begroot. Het bestuur gaat onderzoeken hoe we het 
financiele rendement alsnog kunnen verbeteren. Mogelijk dat het met een administratieve 
aanpassing al gaat, of met een aanpassing in de aansluiting. Tevens willen we bezien of we wel 
een goede slimme meter hebben. De huidige geeft namelijk aan de energielevancier de bruto 
gebruiksgegevens door. Dat is ongunstig omdat we dan wel belasting betalen over de zelf 
opgewekte energie.  
Er is door het bestuur voorbereidend werk gedaan om gebruik te kunnen maken van een 
subsidie van 30% voor de uitbreiding van het aantal zonnepanelen. De vergadering is unaniem 
van mening dat we het aantal panelen niet moeten uitbreiden zolang de opbrengst voor de 
vereniging zo onzeker is. 
 

6. Ledenwerving  
De voorzitter licht aan de hand van het ledenverloop toe hoe de systematiek van de registratie 
van  het ledenaantal werkt. Per 1 januari van ieder jaar worden de gedurende het afgelopen jaar 
opgezegde leden door de AU geëffectueerd. Tijdens het jaar komen er dan nieuwe leden bij en 
stijgt ons ledenaantal gestaag. De daling van het aantal leden over de afgelopen jaren is in 2015 
tot staan  gebracht.  
In 2015 is er een tweetal bijeenkomsten geweest waarbij naast enkele bestuursleden ook Bas 
van Hoof, Marco Breuls en Pieter Grootes aanwezig waren. Er is een lange lijst met actiepunten 
opgesteld en een aantal daarvan zijn inmiddels al opgepakt.  
De belangrijkste actiepunten zijn 

 Uitstraling accommodatie 

 Het dragen van clubkleding bij wedstrijden 

 Meer regie bij communicatie 

 Een PR-jaarkalender maken 

 Een ledenenquête houden 
Het eerste punt ‘uitstraling accommodatie’ is inmiddels ter hand genomen. Er is druk gewerkt 
aan het verwijderen van de publicatieborden, het aanbrengen van LED verlichting in de kantine, 
het verbeteren van de uitstraling van de Koreinhoek, het monteren van een airco in de 
bestuurskamer, de bestrating is aangepakt en het krachthonk is geschilderd. In het voorjaar moet 
de buitenkant van het gebouw geschilderd worden. Daar zoeken we nog vrijwilligers voor.  
De PR is uitermate belangrijk, vooral via Groeiend Best kunnen we veel Bestenaren bereiken. 
Daarnaast hebben we natuurlijk onze website. Start-to-Run is met de tweede groep begonnen en 
binnenkort is de aftrap van Coopertesten waar ook niet-leden voor uitgenodigd zijn; dat zijn 
manieren om andere sporters met GM te laten kennismaken.  
Het is de bedoeling dat de ledenenquête ook op korte termijn wordt gehouden. 
 

7. Sportmedisch team 
Het sportmedisch team bestaat momenteel uit Sportfysiotherapie Daane (Ger Daane), 
Chiropractie Best (Alexander Cucciolillo) en Podotherapie Brons (Esther Brons). Het contract met 
Sportfysiotherapie Daane bestaat inmiddels 12 jaar. Hoewel de samenwerking altijd prima is 
geweest, is in goed overleg met Ger besloten dat het contract met ingang van 1 januari 2017 niet 
zal worden verlengd. Voor de rest van dit jaar zal dus alles onveranderd blijven. Het bestuur gaat 
bekijken welke kant we op willen met de sportmedische begeleiding en met welke 
fysiotherapeut we onze wensen het best kunnen verwezenlijken.  
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8. Jubilarissen 
Er zijn dit jaar twee jubilarissen die 25 jaar lid van AVGM zijn, te weten Anton Kon en Jozef van 
Stiphout.  
Jozef van Stiphout wordt door de voorzitter in het zonnetje gezet met een bosje bloemen, een 
blijvende herinnering en veel lovende woorden over zijn verdiensten voor de vereniging in die 25 
jaar. Anton Kon is deze avond helaas verhinderd. Desondanks vindt de voorzitter dat hij toch 
even moet memoreren wat Anton in die 25 jaar voor GM heeft betekend. Hij zal eerdaags naar 
Anton toegaan om het boeket en de blijvende herinnering persoonlijk te overhandigen.  
 

9. GM-jubileum 2017 
In 2017 bestaat GM 60 jaar. Daar willen we een feestje van gaan maken. Plannen zijn er nog niet, 
alles is mogelijk, mits passend binnen het budget. Er worden leden gezocht die het mee willen 
organiseren.  
Er komt al een voorstel uit de zaal om het te koppelen aan een wedstrijd, zodat het ook veel 
publiciteit kan krijgen. 
  

10. Uitreiking bekers 
De voorzitter begint met het uitreiken van de replica’s aan de winnaars van vorig jaar: 
Marlies van de Heuvel (GM-beker) en Marianne Verdonk (Hans Maas prestatiebeker). Ad van 
Kollenburg en Miriam van Oirschot zijn niet aanwezig maar zij zullen de replica’s ontvangen van 
respectievelijk de vrijwilligers- en de Jos Robbentrofee. 
 De Jos Robbentrofee tot slot gaat naar Leo van Zeeland. Van oorsprong is Leo geen GM-er, hij 

komt van het Boxtelse Marvel, maar inmiddels is hij al zo’n tien jaar jurylid bij GM. Vele jaren 
is hij starter geweest, en de laatste jaren zet hij zich in als jurylid. Bij vrijwel elke wedstrijd (als 
hij niet op vakantie is) kan de JuCo een beroep op hem doen. 

 De vrijwilligersbeker is dit jaar voor het eerst gewijzigd in de Bram Fliermantrofee. Bram gaat 
de beker zelf uitreiken aan Norbert de Zeeuw. Norbert is enkele jaren trainer geweest bij de 
recreanten, maar hij valt vooral op omdat hij zo’n goede organisator en stimulator is voor 
bijzondere activiteiten, zoals de Pannenkoekenloop,  de Stuwwalloop en vorig jaar natuurlijk 
de Bayeuxloop. Het gaat vooral om gezelligheid, vriendschap en een te realiseren doel. De 
Bayeuxloop was een echt megaproject, maar hij heeft met een aantal bekwame helpers alles 
tot in de puntjes weten te regelen.  In zijn nawoord bedankt Norbert iedereen die hem bij de 
organisatie heeft gesteund, zeker Monique Schippers heeft er ontzettend veel voor gedaan. 

 De Hans Maas-prestatiebeker gaat evenals in 2014 en 2015 naar onze VB-atlete Marianne 
Verdonk.  
Ook dit jaar heeft ze zowel nationaal als internationaal fantastisch gepresteerd met als 
topper de Europese kampioenschappen indoor in Rusland, waar ze werd uitgeroepen tot 
beste atlete van het toernooi. 

 De GM-beker gaat naar Jan van Kasteren. Momenteel is hij allereerst beheerder van de 
kantine, maar daarnaast is hij ook trainer, hij coördineert het baanonderhoud en is al 
jarenlang jurylid. Verder werkt hij al heel veel jaren mee bij de drankenpost marathon 
Eindhoven en heeft in het verleden de oriëntatielopen mee georganiseerd.  
 

11. Financieel verslag , Balans en Baten & Lasten 
Voordat de voorzitter het woord aan de penningmeester geeft, laat hij door middel van 
taartpunten zien wat de grootste kosten en baten van onze vereniging zijn. De penningmeester 
Ties de Vaan licht vervolgens het verslag toe.  
Wat het meest opvalt is dat de opbrengst van het clubhuis € 3.000,-- hoger is dan vorig jaar, een 
aanzienlijk bedrag.  
Op verzoek zal de penningmeester volgend jaar de zaalhuur voor de pupillen apart in het verslag 
opnemen. Er komen verder geen opmerkingen en het financiële verslag wordt door de 
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vergadering vastgesteld.  
 

12. Verslag van de Kascontrolecommissie 
Bas van Hoof brengt namens de kascontrolecommissie verslag uit over de controle van de 
stukken over 2015. Samenvattend zegt hij dat de penningmeester een nauwgezette boekhouding 
heeft gevoerd en dat ze geen enkele tekortkoming hebben kunnen vinden. Namens de 
kascontrolecommissie stelt hij voor om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen 
over de financiën 2015. Hier stemt de vergadering mee in. 

 

13. Vaststelling van de begroting voor 2016  
Ties de Vaan presenteert de begroting.  
Na een enkele vraag vanuit de zaal gaat de vergadering akkoord met de begroting.  

 

14. Vaststelling contributies 2017 
Het bestuur stelt een contributieverhoging voor van € 5, -- voor alle leden met uitzondering van 
de Bambi’s. Ondanks de hoge baanhuur die wij moeten betalen aan de gemeente, zitten wij toch 
aan de lage kant met de contributiebedragen in vergelijking met andere verenigingen. Dit komt 
vooral omdat wij veel vrijwilligers hebben en er geen hoge kosten zijn voor het inhuren van 
trainers.  
De vergadering gaat akkoord met deze verhoging. 
 

15. Bestuursverkiezingen 
Tom Lassing (voorzitter baanatletiek) en Marleen Smulders (secretaris) zijn reglementair 
aftredend. Marleen is herkiesbaar, Tom niet. Voor vervanging van Tom heeft het bestuur Karin 
Waterkamp voorgedragen. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld. Onder applaus wordt 
Marleen herkozen en Karin treedt toe tot het bestuur.  
Nadat Paul hem bedankt heeft voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van de baan, vraagt Tom 
zelf even het woord. Hij heeft een wedstrijdje opgezet met kweken van zonnebloemen. Iedereen 
kan voor € 2,-- een zakje kopen met zonnepitten en er zijn prijzen te winnen met het kweken en 
fotograferen van de zonnebloemen. Aan twee bijzondere leden, te weten Ben Saris en Adri 
Raaimakers, reikt hij als cadeau de eerste zakjes aan. 
Karin stelt zich kort voor en zegt al 37 jaar geleden met atletiek begonnen te zijn; ze heeft het 
wel eens een tijdje rustig aan gedaan, maar atletiek is voor haar altijd belangrijk gebleven. Ze 
belooft zich vol in te zetten en dankt iedereen voor het vertrouwen.   
 

16. Benoeming kascontrolecommissie 
De huidige kascontrolecommissie bestaat uit Ina Verhallen, Carlo Flapper, Bas van Hoof Bas en 
Nel van Oort (reservelid).   
Nel van Oort wordt regulier lid in plaats van reservelid. 
De nieuwe commissie bestaat uit (in volgorde van aftreden):  
Carlo Flapper, Bas van Hoof, Nel van Oort. 
Pieter van der Sanden wordt nieuw reservelid. 

 

17. Rondvraag 
 Pieter Grootes: maakt opmerking dat het voor de ledenwerving van belang is dat de 

omgeving van het clubhuis in orde is. Hij vindt dat het aanzicht bij binnenkomst nog onder de 
maat.  

 Pieter van der Sanden: de groep wandelaars wordt steeds ouder. Sommigen kunnen minder 
goed  mee, maar willen wel bij de vereniging betrokken blijven. De voorzitter oppert dat er 
een mogelijkheid is om ‘vriend van GM’ te worden. Je bent dan niet officieel lid (geen lid van 
de AU), maar hoort wel bij GM. Dit punt zal bij de ledenenquête aandacht krijgen. 
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 Ina Verhallen: wandelaars krijgen een wandelblad toegestuurd wanneer ze bij de AU als 
‘wandelaar’ bekend zijn. De trainers staan daar echter bekend als ‘Kader en Commissie’, 
waardoor ze het wandelblad niet krijgen. Het bestuur zoekt uit of dit toch geregeld kan 
worden. 

 Marlies van de Heuvel vraagt of de letters op de sheets volgend jaar groter kunnen. 

 Riny Verdonk merkt op dat de hordes die buiten staan heel slecht zijn en vraagt of ze niet 
vervangen kunnen worden. 

 Ben Saris tot slot dankt namens de leden het bestuur voor hun inzet in het voorbije jaar en 
wenst ze veel succes en wijsheid voor het nieuwe jaar. 
 

18. Sluiting 
Tot slot dankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun inzet en betrokkenheid en sluit de 
vergadering. 

 

 

 


