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Concept notulen Algemene Ledenvergadering AV Generaal 

Michaëlis d.d. 25 juni 2021 

1. Opening en mededelingen door de voorzitter 
Om 20.00 uur opent voorzitter Paul Hoen de vergadering en heet iedereen welkom in ‘t Tejaterke. 
Daarnaast is er een speciaal welkom voor de erevoorzitters Harry van de Sande en Ben Saris.  
 
De voorzitter gaat verder:  
Het jaar 2020 was een bizar jaar, een jaar dat we niet gauw zullen vergeten. Het Covid-19 virus heeft 
een gigantische impact gehad op de economie, de samenleving, individuele personen en natuurlijk 
ook op GM. Er is zelfs een periode geweest met een complete stop op sportactiviteiten. Door het 
bestuur, Koen van den Boomen en Martin Nijkamp en vele anderen is enorm veel tijd gestoken in het 
maken van protocollen en het vertalen in fysieke maatregelen op de accommodatie van de steeds 
wijzigende RIVM-richtlijnen met bijbehorende adviezen van de Atletiekunie. Trainers en andere 
vrijwilligers hebben zich ingespannen in het bedenken van alternatieve trainingen en bijzondere 
verenigingsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld de woordzoekers puzzeltocht. De gezelligheid en het 
verenigingsgevoel voor ons als GM kwam namelijk onder druk te staan door de vele beperkingen in 
gebruik van onze accommodatie. Vele leden zijn onze vereniging dan ook trouw gebleven. Namens 
het bestuur wil ik bij deze alle vrijwilligers hartelijk bedanken, die zich afgelopen jaar ingezet hebben 
voor onze mooie vereniging. Nu, medio 2021, lijkt het erop dat we weer kunnen terugkeren naar een 
normale situatie. Laten we samen de schouders eronder zetten dat 2021 voor GM weer een succes 
wordt. 

 
2. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. De secretaris heeft afmeldingen voor deze vergadering ontvangen 
van Wilma Cremers, Jan van Dijk, Toon Frieling, Adri Raaimakers, Mia Robben, René Uijthoven en 
Joep Wiltschek. 

 
3. Vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering van 3 juli 2020 
Er zijn geen opmerkingen of vragen. De notulen worden, met dank aan Kathinka van Dijk, 
vastgesteld. 

 
4. Jaarverslagen 2020 

De jaarverslagen hebben ter inzage gelegen in de kantine en zijn gepubliceerd op de website. In de 
diverse jaarverslagen wordt duidelijk welke effecten de Corona-crisis heeft gehad op het 
functioneren van de diverse commissies en de aanspraak die er is gemaakt op flexibiliteit en 
creativiteit. Daar kan GM trots op zijn. 
 
Het betreft de volgende jaarverslagen: 

• Verslag Bestuur 

• Verslag Commissie Baanatletiek 

• Verslag Commissie Clubhuis 

• Verslag Commissie Lopen 

• Verslag Commissie Wandelen 

• Verslag Communicatie 

• Verslag Sponsorcommissie 

• Verslag Wedstrijd Organisatie Commissie 

 



Concept notulen ALV AVGM 25-6-2021 door Ingrid Wouters - de Haan 

• Verslag Lief en Leed 

• Verslag Vertrouwenspersoon 

• Verslag Vrienden van GM 
 

Er zijn geen vragen naar aanleiding van de jaarverslagen. De voorzitter bedankt iedere commissie 
voor hun inzet in het afgelopen jaar. 
 
5. Jubilarissen 

Dit jaar zijn twee leden 50 jaar lid van GM: 

• Cees van Laarhoven 

• Leo Spanjers 
 
De voorzitter nodigt beide heren uit om naar voren te komen en spreekt ze samen toe:  
Cees en Leo zijn beiden al vijftig jaar lid van GM. Samen delen ze niet alleen de sportzondag als 
“Vroege Vogel”, maar ook hun privé- leven. Het begon allemaal met een trimclubje waar Cees door 
zijn broer Jan naar toe gestuurd werd. Het was altijd een heel fanatiek clubje. Cees en Leo werden op 
enig moment buren. Ook Leo werd een fanatiek sporter en heeft halve marathons op zijn naam 
staan. In die tijd ging Cees als coach op de fiets mee met Leo. Leo helpt vanaf die tijd al bij de 
realisatie en instandhouding van de accommodatie van GM. Gaandeweg nodigden ze steeds meer 
kennissen uit om te komen sporten, waarmee een vriendenclubje ontstond. De Heilige Eik Loop is 
vanuit deze groep ontstaan. Altijd in de meimaand liep deze groep daar naar toe en uiteindelijk werd 
dit een jaarlijkse traditie voor heel GM. Leo treedt meestal op als woordvoerder voor de “Vroege 
Vogels” en zorgt er voor dat iedereen van elkaars wel en wee op de hoogte blijft. Een soort 
verbinder. Van huis uit is Leo timmerman en ook bij de laatste verbouwing van onze kantine heeft 
Leo, samen met veel anderen, zijn handen behoorlijk uit de mouwen gestoken. Beiden zijn ook 
trouwe bezoekers van de reanimatielessen. 
 
Het bestuur hoopt dat Cees en Leo nog lang “Vroege Vogel” blijven en feliciteren hun van harte met 
dit bijzondere jubileum. Zij ontvangen uit handen van de voorzitter een dinerbon en een bos 
bloemen. 

 
6. Uitreiking van de bekers 

De wisselbekers over 2019 zijn ingeleverd en het is een goed gebruik dat er als herinnering een 
replica wordt uitgereikt. De replica van de Bram Flierman Trofee wordt door de voorzitter uitgereikt 
aan Petri van Horrik, de replica van de Prestatiebeker gaat naar Henk Plasman en de replica van de 
GM-beker gaat naar Ben Saris. Ellen Faessen is helaas afwezig. De replica van de Jos Robben trofee 
zal op een later moment aan haar worden overhandigd. 

 

• De Jos Robben jurytrofee gaat naar een GM-lid met een bijzondere prestatie als jurylid. Dit jaar 
gaat de trofee naar Irene van Asten. Irene is de moeder van Noah Terhoeven. Noah werd op 7-
jarige leeftijd lid van GM. Irene heeft in 2012 de cursus algemeen gevolgd en is sindsdien 
inzetbaar als jurylid en dat op alle onderdelen inclusief als startcommissaris. Mede door haar 
kennis van de reglementen en duidelijke stemgeluid heeft ze vaak de leiding bij het afroepen van 
de atleten en zorgt ze dat de onderdelen in overeenstemming met de planning worden 
afgewerkt. Met een gemiddelde van 6 wedstrijden per jaar zit ze boven het gemiddelde en dat al 
7 jaren. De beker wordt door de voorzitter uitgereikt. 

 

• De Bram Flierman vrijwilligersbeker gaat naar het GM-lid met een bijzondere prestatie als 
vrijwilliger. Dit jaar gaat de trofee naar Pieter van der Sanden. Bram Flierman reikt de beker uit. 
De voorzitter vertelt dat Pieter al vele jaren twee keer per week met zijn wandelaars op pad gaat, 
weer of geen weer. Hij organiseert daarnaast allerlei nevenactiviteiten, zoals het uitzetten en 
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begeleiden van de voor- en najaarstocht. Pieter zorgt voor goede communicatie aan alle leden 
van  “sportief wandelen” en heeft een goede en creatieve inbreng in diverse overleggen. 

 

• De Prestatiebeker gaat naar het GM-lid dat opgevallen is door zijn/haar prestaties. Vanwege 
corona hebben dit jaar weinig wedstrijden plaatsgevonden en zijn er dus weinig aansprekende 
prestaties. In 2020 wordt deze beker niet uitgereikt. 
 

• De GM-beker gaat naar het GM-lid dat gedurende vele jaren en in verschillende disciplines zich 
bovenmatig heeft ingezet voor GM. Deze beker gaat dit jaar naar Wichard de Benis. Wichard 
verbeeldt de missie van GM. Serieus en prestatiegericht bij de middenafstandslopers en gezellig 
en onderhoudend als verenigingslid. Hij heeft dan ook binnen GM verschillende functies. 
Fanatiek trainer bij de Mila’s, waarbij hij ook veel energie stopt in het gezamenlijk plezier beleven 
aan atletiek. Waar trouwens ook serieuze recreatief lopers welkom zijn. Hij is jurylid, helpt bij het 
onderhoud aan onze accommodatie en is vast lid van het dinsdagavondclubje. Bij feesten en 
partijen van GM is hij altijd bereid een bijdrage te leveren als een van zijn vele typetjes. De beker 
wordt hem door de voorzitter overhandigd. Wichard is verrast en voelt zich vereerd. Hij zet zich 
met veel plezier in voor de vereniging en bedankt iedereen voor deze waardering. 

 
Erelidmaatschap 
Onze vereniging heeft een bijzondere categorie leden, namelijk de ereleden. Op dit moment zijn dit 
er elf. Het bestuur stelt voor Martin Nijkamp te benoemen als erelid. Martin ontving in 2010 al de 
GM-beker. De voorzitter vertelt: 
 
Martin besteedt een groot deel van zijn vrije tijd aan GM. Hij begon zijn carrière bij GM als 
materiaalman en nu is dit slechts een onderdeel van zijn activiteiten. Hij heeft samen met Koen van 
den Boomen een aantal materiaalhokken onder zijn hoede. Zowel het oefen- als het 
wedstrijdmateriaal is zeer overzichtelijk opgeborgen en ziet er zeer netjes uit. Externe bezoekers bij 
onze wedstrijden geven ons complimenten over de professionaliteit en uitvoering van ons materiaal 
en  het functioneren van onze materiaalploeg. 
GM als vereniging functioneert in een dynamische maatschappij. Dit betekent dat onze vereniging 
flexibel en creatief met deze uitdaging dient om te gaan. Als er iemand is, die deze capaciteit heeft 
dan is dat Martin. Op allerlei vlak draagt hij, gevraagd en soms ook ongevraagd, zijn steentje bij. Hij 
onderhoudt het contact met de gemeente en doet dit volhoudend, vanuit het belang van een 
kwalitatief goede accommodatie die voldoet aan de eisen vanuit de AU. Als accommodatiebeheerder 
is hij betrokken bij het goed functioneren van onze accommodatie in de breedste zin van het woord. 
Ook in dit corona-tijdperk heeft het bestuur erg veel steun gehad aan Martin bij de te treffen 
maatregelen. GM had het goed voor elkaar! 
De afgelopen jaren maakt GM steeds meer gebruik van (gestandaardiseerde) formats voor het 
maken van posters voor activiteiten van GM. Martin, samen met Koen, hebben dit perfect 
opgemaakt, inclusief de flyers van GM. Als ten behoeve van een wandeltocht “richtingwijzers” 
moeten worden gemaakt, dan is ook dat bij die twee in goede handen.  
In de webcommissie houdt Martin zich niet alleen bezig met sociale media, maar zorgt hij samen met 
de webmasters ervoor dat de opbouw en inhoud van onze site actueel, maar toch compact blijft. 
 
Het bestuur vindt dat Martin Nijkamp daarom het ere-lidmaatschap heeft verdiend. In de statuten 
ligt vast dat het stemmen over personen schriftelijk dient te gebeuren. Wichard de Benis en Irmgard 
Goud bieden zich aan als vrijwilliger voor de kiescommissie. Ze delen de stemformulieren uit en 
tellen de stemmen in de pauze. 
 
Pauze 
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Na de pauze neemt Wichard namens de kiescommissie het woord. De uitslag van de stemming over 
het ere-lidmaatschap voor Martin is als volgt: 45 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 1 blanco. De 
voorzitter feliciteert Martin met het erelidmaatschap. Hij overhandigt hem een speld en een bos 
bloemen.  
 
7. Financieel verslag van de penningmeester, inclusief vaststelling van de balans en staat van 

baten en lasten  
De voorzitter geeft hierbij het woord aan de penningmeester Nico Leijtens. GM is een financieel 
gezonde vereniging. De penningmeester geeft aan de hand van een overzicht uitleg over de 
resultaten van 2020. Er zijn geen vragen. 

 
8. Verslag van de kascontrolecommissie 
Ronnie van Dortmont brengt verslag uit namens de kascontrolecommissie. In de commissie hebben 
ook Peter Cras en Huub van den Elzen zitting. De commissie heeft de kas gecontroleerd. De 
kascontrolecommissie heeft een opmerking gemaakt over de afschrijvingen en heeft geadviseerd 
om deze op basis van aanschafwaarde op te nemen. De penningmeester heeft dit verwerkt. Namens 
de kascontrolecommissie stelt hij voor om het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde 
financiële beleid over het boekjaar 2020. Hier stemt de vergadering mee in. 

 
9. Contributie 2022 

Het bestuur stelt voor om de contributie in 2022 niet te verhogen. De vergadering stemt daarmee in. 
 
10. Renovatie kleedkamers / toiletten 
Martin Nijkamp licht toe hoe onze accommodatie de afgelopen jaren in stappen is verbeterd. Een 
groot deel van de accommodatie is eigendom van de gemeente Best, waaronder het oude deel van 
het clubgebouw (bij hoofdingang). De gemeente is hier verantwoordelijk voor het grootonderhoud. 
Er is een aantal aanpassingen noodzakelijk, zoals de indeling van het mannentoilet, ventilatie, 
legionella-preventie en dakbedekking. De uitstraling is oud aan het worden en dus heeft GM 
voorgesteld om ook de vloeren en het tegelwerk te vervangen en leidingen weg te werken. Zo wordt 
dit deel van het clubgebouw weer actueel. De gemeente neemt als eigenaar het merendeel van de 
kosten voor hun rekening, namelijk € 60.000,-- én de volledige BTW. GM zal moeten meebetalen 
aangezien enkele onderdelen nog niet volledig zijn afgeschreven. In totaal zouden de kosten voor de 
vereniging maximaal € 30.000,-- bedragen: € 24.000,-- uit onderhoudsfonds en € 6.000,-- uit de 
Algemene reserve. Het bestuur legt dit voorstel voor aan de leden. Indien de vergadering akkoord 
gaat kunnen de onderhandelingen met de gemeente worden opgestart. 
 
Bram Flierman vraagt hoe hoog het onderhoudsfonds is. De penningmeester antwoordt het 
volledige bedrag van € 24.000,--. De komende jaren zal dit fonds weer worden opgebouwd. 
Leo Spanjers merkt op dat twee jaar geleden via hem een dakdekker is benaderd.  De dakdekker 
heeft echter nooit meer iets van GM gehoord. De voorzitter antwoordt dat de gemeente eigenaar is 
en moet aanbesteden. Martin vult aan dat de dakdekker, ondanks herhaaldelijk verzoek, nooit een 
schriftelijke offerte heeft aangeleverd. 
René Schenk vraagt of het nieuwe herentoilet rolstoeltoegankelijk is. De voorzitter antwoordt dat 
het nieuwe gedeelte van het clubgebouw een rolstoeltoilet bevat. 
Pieter van der Sanden vraagt of de toiletpot in het herentoilet gedraaid kan worden ten behoeve 
van meer ruimte. De voorzitter antwoordt dat deze opstelling is geadviseerd door de architect. 
Pieter vraagt ook of de renovatie van het “GM-dak” onderdeel is van de € 30.000,--. De voorzitter 
antwoordt dat ook dit dak er slecht uitziet en dat daarom het voorgestelde budget is opgehoogd ten 
opzichte van de begroting van de gemeente. 
Joke Peters vraagt of vanwege de zonnepanelen op het dak de renovatie van de dakbedekking wel 
kan worden uitgevoerd. De voorzitter antwoordt dat deze tijdelijk kunnen worden verwijderd. 

 



Concept notulen ALV AVGM 25-6-2021 door Ingrid Wouters - de Haan 

De vergadering stemt in met het voorstel voor de renovatie van de kleedkamers en toiletten en 
mandateert het bestuur voor het voorgestelde bedrag van maximaal € 30.000,--.  
 
11. Vaststelling van de begroting voor 2021 
De penningmeester presenteert de begroting voor 2021. De corona-crisis heeft diverse 
consequenties op de begroting en geeft onzekerheid. De renovatie van de kleedkamers en toiletten 
is niet opgenomen in de begroting. Sinds het begin van het jaar heeft GM van de gemeente € 4.500,-- 
korting gekregen op de baanhuur. Van de overheid heeft GM ook een Toeslag Vaste Lasten van € 
3.500,-- euro ontvangen. Daarnaast is ook een Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties van 
ongeveer € 3.000,-- aangevraagd. Het uiteindelijke resultaat is dus sterk afhankelijk van 
overheidsmaatregelen en -tegemoetkomingen.  
 
Bram Flierman vraagt of de prijzen van de kledingvoorraad reëel zijn. De penningmeester antwoordt 
dat deze worden verkocht tegen een vastgestelde prijs. Daar zit geen marge op. De voorzitter vult 
aan dat twee jaar geleden incourante kledingvoorraad is afgeboekt. 
 
De vergadering gaat akkoord met de begroting.  

 
12. Bestuursverkiezing 
Paul Hoen (voorzitter) en Carola Janssen (bestuurslid baanatletiek) zijn statutair aftredend. Paul 
Hoen heeft zich herkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld voor de functie 
van voorzitter. Paul wordt onder applaus benoemd. 
 
Carola Janssen treedt af als bestuurslid baanatletiek. De voorzitter bedankt haar met een bos 
bloemen voor haar inzet. Het bestuur is al maanden op zoek naar een opvolger. Er wordt gezocht 
naar iemand met affiniteit met baanatletiek. Stijn Groen heeft de functie korte tijd ingevuld, maar 
heeft besloten zich niet verkiesbaar te stellen. Tom Lassing heeft aangeboden om de functie 
voorlopig ad interim in te vullen. Leden worden opgeroepen om zich bij het bestuur te melden als ze 
interesse hebben in deze functie of iemand kennen die hiervoor in aanmerking zou kunnen komen. 
 
13. Benoeming kascontrolecommissie 
De huidige kascontrolecommissie bestaat uit Peter Cras, Ronnie van Dortmont en Huub van den 
Elzen en het reservelid Herman Wester. Huub is aftredend en Herman wordt reglementair lid. Irene 
van Asten meldt zich aan als nieuw reservelid.  

 
14. Rondvraag 
Leo van der Staak verzoekt iedereen die vrijgesteld is van contributie lid te worden van Vrienden van 
GM. De minimale vergoeding hiervoor is 50 euro.  
 
Irmgard Goud merkt op dat atleten hun spullen voortaan in de kleedkamers moeten leggen en vraagt 
of het een mogelijkheid is om een stellage met een afdakje te maken voor de sporttassen. Martin 
Nijkamp gaat de mogelijkheden hiervoor bekijken. Carola Janssen voegt toe dat daarvoor 
bijvoorbeeld een Grote Clubactie of Rabobankactie kan worden ingezet.  
 
Pieter van der Sanden vraagt wat er uit is gekomen bij de Club van het Jaar verkiezing. Kathinka van 
Dijk vertelt dat GM veel werk heeft verzet en acties heeft georganiseerd in verband met corona. 
Daarom is GM hiervoor aangemeld. GM had weinig concurrentie in Best en heeft gewonnen. Van de 
260 Brabantse sportverenigingen is GM 19e geworden. GM mag één jaar het speciale logo voeren. 
Kathinka heeft de PR-functionaris geïnformeerd. 
 
Leo Spanjers vraagt of de reanimatiecursus weer wordt gegeven. Kathinka van Dijk antwoordt dat 
deze staat gepland op 16 en 23 oktober. Nathalie Crüts neemt de organisatie over van Kathinka. 
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Ben Saris vindt, mede namens Harry van de Sande, dat het bestuur zeker in dit moeilijke jaar een 
groot applaus verdiend. Onze vereniging is in vertrouwde handen. De voorzitter bedankt de 
aanwezigen namens het bestuur voor deze waardering. 

 
15. Sluiting 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering af. 

 


