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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 was er een speciaal warm welkom voor de erevoorzitters Harry van de 
Sande en Ben Saris. De voorzitter geeft aan blij te zijn met zoveel aanwezigen en benoemd de 
bizarre situatie die in maart 2020 ontstaan is door het Coronavirus. We zitten met een pandemie 
en moeten terugblikken op 2019. Toen was geluk nog heel gewoon, zegt de voorzitter.  
 
2019 was een goed jaar voor GM. Wij zijn een financieel gezonde vereniging. Mede door de 
nieuwe activiteit Powerwalking was er een stijging van het ledenaantal. Er is veel breedtesport 
met mooie prestaties. We hebben een mooie verbouwde kantine. 
 
Er waren ook verdrietige zaken zoals het overlijden van medeoprichter Louis Aartsen en wandel 
lid en vrijwilligster Greetje van Summeren. De voorzitter vraagt om een stiltemoment om hen te 
gedenken. 
 
De voorzitter gaat verder: het is nog te vroeg voor de jaarvergadering over 2020, alhoewel dat 
jaar al voor de helft voorbij is. Ik wil hier nog wel iets kwijt. Sinds maart heeft Nederland te 
maken met de Corona-maatregelen. Binnen onze vereniging hebben we, voor zover we weten 2 
Coronabesmettingen gehad. We dienen ons te realiseren dat veel van deze maatregelen op onze 
medemens zijn gericht, zodat deze niet onnodig wordt blootgesteld aan dit verschrikkelijke virus. 
Of u/jij sommige maatregelen erg overdreven vindt is daarbij niet zo belangrijk. Door het 
bestuur, de trainers, Koen en Martin en vele anderen wordt enorm veel tijd gestoken in het 
maken van protocollen en het vertalen in fysieke maatregelen van de steeds wijzigende RIVM 
richtlijnen met bijbehorende adviezen van de Atletiekunie. Zijn oproep aan allen is dan ook: 
Houd je op onze accommodatie aan de GM-maatregelen. Alleen samen kunnen we dit virus 
temmen. 

 
1.1. Vaststellen datum jaarvergadering 3 juli  
De oorspronkelijke jaarvergadering was gepland op 20 maart 2020, een week daarvoor ging 
iedereen door het Coronavirus in een soort lock-down en werden o.a. bijeenkomsten verboden.  
De eerst mogelijke gelegenheid om weer met 30 personen of meer bij elkaar te zijn was na 1 juli. 
Statutair moet de vergadering echter binnen 6 maanden na afsluiting van het boekjaar 
gehouden worden. Het bestuur heeft gekozen voor een fysieke vergadering op deze vrijdag en 
niet voor een on-line vergadering voor eind juni, mede omdat er geen belangrijke 
beleidswijzigingen op de agenda stonden. 

 
2. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. Wel zijn er afmeldingen van Koen van den Boomen, Martin 
Nijkamp, Ed Blommaart, Adri Raaimakers, Nel van Oort en Hedwig Harks.  

 
3. Vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering van 15 februari 2019 
Pieter Grootes merkt op dat op pagina 1 de naam Biggelaar zonder s geschreven moet worden. 
Ook merkt hij op dat sommige punten concreter beschreven dienen te worden zoals op pagina 4 
commissie lopen. Hierna worden de notulen, met dank aan Marleen Smulders, vastgesteld. 
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4. Jaarverslagen 2019 

De jaarverslagen hebben ter inzage gelegen in de kantine en zijn gepubliceerd op de website. 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 

• Verslag Lief en Leed 

• Verslag Vertrouwenspersoon 

• Verslag vrienden van GM 
 

       De voorzitter geeft eenieder vervolgens de mogelijkheid om op deze jaarverslagen te reageren         
en vragen te stellen. 

 
Ten aanzien van het verslag Lopen meldt Marco Breuls dat de belangstelling voor de clubcross 
afneemt en vraagt zich af waar dit door komt. In een korte discussie stelt Leo van der Staak 
(WOC) dat de trainers deelname meer moeten stimuleren. 
 
Ten aanzien van het verslag Communicatie merkt Pieter Grootes op, naar aanleiding van de 
opmerking dat slechts 50% van de leden de Nieuwsbrieven opent, dat er gewerkt moet worden 
aan de leesbaarheid van de tekst. Er moet meer aandacht zijn voor simpel taalgebruik. Wat 
betreft de Social Media merk hij op dat er sinds 3 mei op Facebook alleen filmpjes van Koen en 
Martin te zien zijn, die daarmee vooral door moeten gaan. Deze Algemene Leden Vergadering 
zou bovenaan moeten staan. Petri van Horrik merkt op dat dit niet correct is, de ALV staat er wel 
degelijk bovenaan. Het ligt aan de persoonlijke instellingen van de social media. 
De voorzitter merkt op dat er al meer dan een jaar gezocht wordt naar een PR coördinator, maar 
dat deze helaas nog niet gevonden is. Wij proberen zo goed mogelijk invulling aan de 
communicatie te geven. Duidelijk is dat je jongeren beter bereikt middels Whatsapp, dat is het 
medium van die doelgroep. Ik ben al bij met de 50% die de nieuwsbrief opent. 
Pieter Grootes geeft aan dat niet iedereen communiceert via een AVGM mailadres terwijl dit wel 
zou moeten omdat dit professioneler is. De voorzitter is het daar mee eens, maar ditblijkt niet zo 
eenvoudig. 
 
Ten aanzien van het verslag Sponsorcommissie vraagt Pieter Grootes wat er aan onderhoud 
gedaan worden. Krijgen sponsoren attenties? De voorzitter geeft aan dat er contact 
onderhouden wordt met de sponsorcommissies.   

 
5. Jubilarissen 

Dit jaar zijn er 3 leden 25 jaar lid: 

• Henk Schepens 

• Joke van Kasteren 

• Adri Raaimakers 
Zij ontvangen uit handen van de voorzitter een blijvende herinnering. Door een klein misverstand 
werd de bijbehorende bos bloemen iets later op de avond uitgereikt. Adri Raaimakers zal de 
herinnering op een later tijdstip ontvangen. 
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6. Uitreiking van de bekers 
Omdat het wisselbekers betreft moeten deze wel weer ingeleverd worden, maar daarvoor 
komt een replica in de plaats. De replica van de Jos Robben trofee wordt door de voorzitter 
uitgereikt aan Carlo Flapper, de replica van de GM beker gaat naar Joep Wiltschek. de replica 
van de Bram Flierman Trofee zal op een later tijdstip aan Koen van den Boomen uitgereikt 
worden. 
 

• De Jos Robben jurytrofee gaat naar een GM lid met en bijzondere prestatie als jurylid.  
Dit jaar gaat de trofee naar Ellen Faessen. Het juryrapport meldt dat Ellen al zeker 15 jaar 
jurylid is en door de jaren heen  een opkomst percentage heeft van ruim 60%.  
Zij is begonnen als moeder van een pupil en blijven hangen. Dochter Inge is nog wel 
actief lid.     

      Ellen is in het bezit van het jurydiploma algemeen en is officieel tijdwaarnemer. 
Zij is inzetbaar zowel bij Athletics Champs wedstrijden als de reguliere atletiek           
wedstrijden.  
Meestal heeft zij consumptiebonnen over die zij verdeeld onder de armen die bonnen 
tekort komen of onder de atleten die een consumptie verdiend hebben. 
Wij hopen nog een tijdje van haar expertise gebruik te kunnen blijven maken. 
’s Winters is zij niet inzetbaar. Haast zeker dat zij dan in haar winterslaap gaat. In de 
zomermaanden daarentegen is zij er bijna elke wedstrijd, als zij tenminste niet op 
vakantie moet. Ik heb wel eens horen fluisteren dat zij haar vakanties zelfs om de 
wedstrijden heen boekt. 
Prima inzet, fijn om mee samen te werken. Kortom een jurylid die wel eens in het 
zonnetje mag staan en de Jos Robben trofee 100% verdient. 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 Petri van Horrik. Het juryrapport meldt dat 
Petri het type vrijwilliger is waar je als vereniging enorm blij mee mag zijn. Het lijkt of zij 
af en toe 3 vrijwilligersfuncties tegelijkertijd doet. Wat heeft zij eigenlijk niet gedaan voor 
de vereniging? 
Zij is coördinator voor de pupillen.  
Zij heeft haar jurylicentie gehaald en staat bij veel wedstrijden te helpen. 
Zij is hét gezicht van GM voor de vele kleintjes die met hun ouders voor het eerst naar de 
baan komen. 
Zij helpt mee met de avondwedstrijden of zij staat weer eens op een vrije zaterdag 
onkruid te trekken op de baan. 
Bij het kamp holt zij van links naar rechts en tijdens de Coronatijd zat zij vele uren te 
videobellen met de opstartgroep om de baan weer te kunnen openen voor de jonge 
atleten. 
Daarnaast is er nog veel meer te vertellen. Zij heeft altijd een gulle lach, soms met een 
opbouwende kritische noot. Maar dan gebeuren er ook dingen. En dat doet zij 
supergoed. Het is hoog tijd dat zij door GM in het zonnetje wordt gezet. De beker wordt 
door Bram Flierman uitgereikt. 

 

• De prestatie beker gaat naar het GM lid dat opgevallen is door zijn zijn/haar prestaties. 
In 2019 is deze beker niet uitgereikt. Dit jaar gaat de beker naar Henk Plasman. Na 
ongeveer 10 jaar van relatieve rust heeft Henk in 2018 weer de smaak van het 
snelwandelen te pakken gekregen.   
Dit resulteerde in een Nederlands kampioenschap 5000 meter in de categorie 60+ met 2 
minuten voorsprong en 30 seconden boven het nationaal record. Ook werd hij 
Nederlands kampioen indoor 3000 meter in dezelfde categorie. 
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• 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 Ben 
Saris. 
Het belang van Ben voor GM blijkt wel uit het feit dat Ben erevoorzitter is. Zijn inzet voor 
GM blijft ongelofelijk groot, hij is “Mister GM”. Hij bewaakt de doelstellingen van de 
vereniging en is een initiator voor gezelligheid. Hij staat op met GM en gaat ermee naar 
bed. Hij was Regio14 coördinator, heeft het ZNK naar Best gehaald, is voortrekker bij de 
pubquiz, is jury coördinator. Helaas kan hij maar één keer erevoorzitter worden. Het 
enige wat wij dus nog konden doen is, door deze GM beker aan Ben uit te reiken, 
uitdrukken hoeveel Ben voor onze vereniging betekent. De beker wordt hem door de 
voorzitter overhandigd. 

 
Ben geeft aan dat deze beker in 1975 door hemzelf is ingesteld en daarbij dacht dat hij 
hem dus nooit zou krijgen. Dat is dus nu toch gelukt. Ben geeft aan te hopen nog vele 
jaren bij GM te kunnen meedraaien.      

 
        Pauze 
 

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. Financieel gezien 
voeren wij een gezonde huishouding. De cijfers hebben ter inzage in het clubhuis gelegen en 
er zijn exemplaren ter inzage aanwezig. Ook is het mogelijk op een later tijdstip nog 
toelichting te vragen. De penningmeester geeft aan de hand van een overzicht, waarbij hij 
hoopt dat dit duidelijker is dan het overzicht van vorig jaar, uitleg over de resultaten van 
2019. Na enkele vragen te hebben beantwoord wordt het verslag door de vergadering 
vastgesteld. 
 

8. Verslag van de kascontrolecommissie 
Herman Wester brengt verslag uit namens de kascontrolecommissie. In de commissie 
hebben ook Huub van den Elzen en Peter Cras zitting. De kas was al gecontroleerd op            
10 februari jl. toen er nog geen sprake was van Corona. Samenvattend geeft hij aan dat de 
penningmeester een keurige boekhouding heeft gevoerd, dat de commissie heeft 
geconstateerd dat de kasstukken in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat er 
geen tekortkomingen zijn gevonden. Namens de kascontrolecommissie stelt hij voor om de 
penningmeester en het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid 
over het boekjaar 2019. Hier stemt de vergadering mee in. 
Als opmerking over balans/reserveringen wil de kascontrolecommissie nog meegeven dat als 
er geen concrete voorstellen zijn de reserveringen hierin af te bouwen.  
 
Normaal zou er nu het agendapunt contributieverhoging volgen. Het bestuur heeft echter 
besloten in 2021 geen contributieverhoging door te voeren. Reden waarom dit punt niet op 
de agenda staat. 
 

9. Vaststelling van de begroting voor 2020 
De penningmeester presenteert de begroting 2020. Na een enkele vraag vanuit de zaal gaat 
de vergadering akkoord met de begroting.  
 

10. Bestuursverkiezing 
Nico Leijtens (penningmeester) en Kathinka van Dijk (voorzitter commissie lopen) zijn 
statutair aftredend. Beide hebben zich herkiesbaar gesteld. Hedwig Harks treedt tussentijds 
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af. Ingrid Wouters - de Haan stelt zichzelf voor als kandidaat-secretaris. Er hebben zich geen 
tegenkandidaten gemeld en onder applaus worden de kandidaten benoemd. 
 

11. Benoeming kascontrolecommissie 
De huidige kascontrolecommissie bestaat uit Herman Wester, Huub van den Elzen, Peter 
Cras en het reserve lid Ronnie van Dortmont. Herman is aftredend en Ronnie wordt 
reglementair lid. Er meldde zich niet spontaan een nieuw reserve lid. Statutair is het echter 
mogelijk dat Herman toetreedt als reserve lid. Herman geeft aan hiermee akkoord te gaan. 
 

12. Rondvraag 
Pieter Grootes vraagt zich af of er advies gevraagd wordt aan de bestaande ereleden over 
benoemingen als het gaat over het afgelopen jaar. Benoemingen gaan over een langere 
periode en niet alleen over het afgelopen jaar. 
 

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


