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Concept notulen Algemene Ledenvergadering AV Generaal 
Michaëlis d.d. 11 maart 2022 19:45 uur 
1. Opening en mededelingen door de voorzitter 
Om 19.45 uur opent voorzitter Paul Hoen de vergadering en heet de aanwezige leden welkom op de 
jaarlijkse ledenvergadering. Paul is verheugd dat de vergadering weer in het clubhuis plaatsvindt.  
 
Afgelopen jaar zijn enkele leden overleden. De voorzitter vraagt speciaal aandacht voor het 
overlijden van Hanneke Boelens, Theo de Koning en Harry van de Sande (2022). Er wordt een minuut 
stilte gehouden. 

 
2. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. De secretaris heeft afmeldingen voor deze vergadering ontvangen 
van Patrick Bindels, Frank Coppelmans, Jan van Dijk, Marti van Iersel, Marcel Leijten, Martin 
Nijkamp, Adri Raaimakers, René Schenk en Joep Wiltschek. 

 
3. Vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering van 25 juni 2021 
Er zijn geen opmerkingen of vragen. De notulen worden, met dank aan secretaris Ingrid Wouters – 
de Haan, vastgesteld. 
 
4. Wijziging statuten 
De secretaris licht toe dat op 1 juli 2021 de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in 
werking is getreden. Deze wet geeft strengere regels voor besturen van verenigingen om 
belangenverstrengeling, financieel wanbeheer en onbestuurbaarheid verder te voorkomen. Ook is 
GM enkele jaren geleden lid geworden van de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWbN). Beide 
veranderingen vereisen een wijziging van de statuten. 
 
De Atletiekunie heeft concept statuten beschikbaar gesteld en het bestuur heeft besloten om hier 
gebruik van te maken. De notaris heeft de concept statuten omgezet naar ontwerp statuten. De 
Atletiekunie en KWbN zijn akkoord met de ontwerp statuten. Nu zijn de leden van de vereniging aan 
zet. 
 
Voor de besluitvorming over de statuten worden aparte notulen opgesteld, zodat deze kunnen 
worden gebruikt om de statuten op korte termijn te laten passeren bij de notaris. 

 
5. Jaarverslagen 2021 

De jaarverslagen hebben ter inzage gelegen in de kantine en zijn gepubliceerd op de website. Het 
betreft de volgende jaarverslagen: 
 Verslag Bestuur 
 Verslag Baanatletiek 
 Verslag Commissie Lopen 
 Verslag Commissie Wandelen 
 Verslag Accommodatie en materiaal 
 Verslag Commissie Clubhuis 
 Verslag Communicatie 
 Verslag Sponsorcommissie 
 Verslag Wedstrijd Organisatie Commissie 
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 Verslag Lief en Leed 
 Verslag Vertrouwenspersoon 
 Verslag Vrienden van GM 

 
Paul Hoen vertelt dat de corona-crisis afgelopen jaar weer veel invloed heeft gehad op onze 
vereniging. Er waren diverse beperkingen voor het sporten en het gebruik van de accommodatie. 
Voor commissies bracht dit extra werkzaamheden bovenop hun reguliere taken met zich mee. Het 
bestuur is heel blij met de getoonde inzet en flexibiliteit van onze vrijwilligers. 
 
Namens Ria van Dooren vraagt Paul Hoen aandacht voor haar werkzaamheden in het kader van lief 
en leed. Mochten er vrijwilligers bijvoorbeeld tijdelijk niet kunnen functioneren als vrijwilliger ten 
gevolge van ziekte of zijn er andere bijzonderheden dan hoort ze het graag. 
 
Er zijn geen vragen naar aanleiding van de jaarverslagen. Alle jaarverslagen zijn goedgekeurd. 
 
6. Jubilarissen 

Dit jaar zijn vier leden 25 jaar lid van GM: 
 Marti van Iersel 
 Ineke Lasoe 
 Henk Plasman 
 Ton van de Sande 
 
De voorzitter nodigt de drie aanwezigen uit om naar voren te komen.  
 
Marti van Iersel 
Marti is op verzoek van Ben Saris als vrijwilliger gestart bij baanatletiek, toen zijn zoon lid werd van 
GM. Na ongeveer acht jaar werd Marti door Rob Rebel gevraagd om looptrainingen te gaan geven. 
Dat heeft Marti jarenlang met veel enthousiasme gedaan. Ook zorgt hij ervoor dat de vuilcontainers 
van GM tijdig aan de straat staan. Naast het geven van trainingen heeft Marti zelf twee keer 
deelgenomen aan de Roparun, een aantal hele marathons gelopen en veel halve marathons. Naast 
het lopen houdt Marti ook van wandelen. Samen met Mirjam Mannaerts heeft hij het Nederlands 
deel van de Santiago afgelegd. Tegenwoordig stapt Marti met regelmaat op de racefiets. 
 
Marti van Iersel is vanwege ziekte afwezig. De voorzitter en secretaris zijn ’s middags bij hem op 
bezoek geweest en hebben hem het beeldje en een bos bloemen overhandigd. 
 
Ineke Lasoe 
Ineke is bij GM gestart als recreant loper, in eerste instantie bij Joke Voortman en later bij Maja van 
Loon en ook nog Joke van Kasteren. In 2017 is ze overgestapt naar sportief wandelen. Op woensdag 
en zaterdag vormt ze dan vaak een duo met Jeanne Hack. Weer of geen weer, Ineke is steeds present 
bij de training. Ze houdt van gezelligheid en is heel sociaal. Vele malen heeft ze geholpen bij de 
verzorgingspost bij de marathon Eindhoven. Naast het wandelen bij GM zwemt ze nog twee keer per 
week en wandelt ze ook nog privé. 
 
Paul Hoen feliciteert Ineke met haar jubileum. Hij overhandigt haar het beeldje en de bloemen. 
 
Henk Plasman 
Voordat Henk bij GM lid werd deed hij al aan snelwandelen; het is zijn passie. Henk is vele malen tot 
Nederlands Kampioen gehuldigd; voor het laatst in 2021. Hij legde zich naast zijn wedstrijden toe op 
het geven van hardloop- en wandeltrainingen, hij volgde diverse jury- en trainingscursussen. Twee 
jaar geleden slaagde Henk als Allround Wandelsportinstructeur. Hij is ook trouw jurylid bij de 
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wedstrijden van GM. Henk is ook de initiatiefnemer en organisator van het GM-wandelevent in 
januari. Sinds maart 2019 is hij bestuurslid wandelen bij GM. Die rol vervult hij met verve, zijn 
inbreng gaat verder dan alleen op het gebied van wandelen. Ook bij het verdelen van de 
werkzaamheden neemt hij taken op zich. Henk vertegenwoordigt het bestuur in de werkgroep 
ledenbehoud. 
 
Paul Hoen feliciteert Henk met zijn jubileum en overhandigt hem het beeldje en de bloemen. 
 
Ton van de Sande 
Ton is als jeugdlid bij GM begonnen. Helaas is dat lidmaatschap op enig moment niet gecontinueerd; 
anders was hij ondertussen al 50 jaar lid. Als “herintreder” is hij eind jaren negentig weer lid 
geworden. Ton staat altijd klaar om de vereniging te helpen. Van 2017 tot 2019 was hij bestuurslid 
baanatletiek. Bij onze wedstrijden functioneert hij als jurylid. Nog steeds is hij onderdeel van het 
team dat maandelijks onze Conditio-trimloop mogelijk maakt in de bossen bij Joe Mann.  
 
Paul Hoen feliciteert Ton met zijn 25-jarig jubileum. Hij overhandigt hem het beeldje en de bloemen. 
 
7. Uitreiking van de bekers 

Bekerwinnaars ontvangen normaal gesproken een replica tijdens de volgende jaarvergadering. 
Bekerwinnaars Irene van Asten en Wichard de Benis zijn afwezig en ontvangen dus op een ander 
moment hun replica.  

 De Jos Robben jurytrofee gaat naar een GM-lid met een bijzondere prestatie als WOC- of jurylid. 
Er zijn afgelopen jaar helaas weinig wedstrijden georganiseerd vanwege de corona-crisis. Daarom 
dit jaar geen jurylid in het zonnetje, maar het kloppend hart van het wedstrijdsecretariaat. De 
trofee gaat naar Ingrid Brekelmans. De voorzitter vertelt dat Ingrid in oktober 2002 lid is 
geworden van de WOC. Ze was betrokken bij nagenoeg alle door GM georganiseerde wedstrijden 
en de grote kartrekker van de Kermismeerkampen. Ook heeft ze bijgedragen aan de 
professionalisering van de WOC. Als voorzitter is Paul Hoen vaak betrokken bij de 
prijsuitreikingen. Rond deze uitreikingen is het vaak hectisch. Ingrid Brekelmans is daarbij de rots 
in de branding en raakt niet in paniek. Jammer dat Ingrid stopt bij de WOC, maar de beker is zeer 
verdiend. Mia Robben reikt de beker uit. 

 De Bram Flierman vrijwilligersbeker gaat naar het GM-lid met een bijzondere prestatie als 
vrijwilliger. Dit jaar gaat de trofee naar Frans Strikwerda. Frans is in 2001 lid geworden van GM 
en verzorgt sinds 2014 de intervaltrainingen op de baan. Op 11 mei 2015 heeft hij zijn 
looptrainerslicentie gehaald en door het volgen van vele cursussen houdt Frans zijn kennis up-to-
date. Frans leidt op dit moment samen met Frank Coppelmans lopers op tot assistent-trainer. 
Kandidaten stellen zijn manier van les geven erg op prijs. Frans is een gewaardeerd lid van de 
commissie lopen en geeft sinds kort ook training aan jonge lopers bij baan. Bram Flierman reikt 
de beker uit aan Frans Strikwerda. 

 
 De Prestatiebeker gaat naar het GM-lid dat opgevallen is door zijn/haar prestaties. Dit jaar gaat 

de beker naar Carlijn van Erp. Marlies van de Heuvel en Ben Saris zijn in 1994 gestart met de 
Specials. Iedere dinsdagavond trainen deze atleten onder leiding van Riny en Wilhelmien 
Verdonk. Afgelopen jaar heeft dat weer tot bijzondere prestaties geleid. Carlijn van Erp heeft 
twee NK-medailles gehaald. In de klasse V-F35 bij het kogelstoten zelfs met een Nederlands 
record. Op de 400 meter werd ze tweede. Paul Hoen overhandigt de prestatiebeker aan Carlijn 
van Erp.  
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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 Frank Coppelmans. Frank is in 
1992 lid geworden van GM en heeft in 2007 de opleiding Looptrainer afgerond. Met zijn 
aanstekelijke enthousiasme en kennis weet hij veel mensen op een eenvoudige manier te leren 
dat hardlopen leuk is. Op een rustige en duidelijke wijze spoort Frank zijn lopers aan om het 
beste uit zichzelf te halen. Naast trainer is Frank actief bij het opleiden van trainers. Ook was 
Frank van 2002 tot 2005 penningmeester van GM. Hij is een gewaardeerd lid van de commissie 
lopen en heeft afgelopen jaar tijdelijk de functie van bestuurslid lopen ingevuld. Ook is Frank de 
initiator van het gebruik van de hesjes met LED-verlichting bij lopen in het donker. Vanwege de 
vele taken gedurende vele jaren binnen GM heeft het bestuur besloten om de GM-beker aan 
Frank Coppelmans uit te reiken. Helaas is Frank wegens ziekte afwezig. Paul Hoen en Ingrid 
Wouters – de Haan zijn overdag bij Frank op bezoek geweest en hebben hem de beker 
overhandigd. Frank was zeer verrast dat hij deze beker won en blij met de waardering. 

 
De bekers zijn wisselbekers. Deze bekers moeten aan het eind van het jaar weer worden ingeleverd. 
Bij de volgende jaarvergadering ontvangt de bekerwinnaar een replica. Een bekerwinnaar kan het  
het bestuur vooraf laten weten als hij of zij geen prijs stelt op een replica. 
 
De voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik om twee leden speciaal te bedanken. Hij vraagt 
erelid Bram Flierman naar voren te komen. Bram is een van de oudste leden van de vereniging en 
sport nog steeds. Mede ten gevolge van de corona-epidemie is GM helaas gestopt met de 
zaaltrainingen in de sporthal. Bram verzorgde die trainingen voor zowel een mannen- als een 
vrouwengroep. Als financieel expert was hij ook jarenlang het financieel geweten van GM en een 
vaste steun en toeverlaat voor de penningmeester. Bram is op 1 januari 2022 gestopt als 
penningmeester van het clubhuis. Door verdergaande automatisering is onze administratie digitaler 
en makkelijker geworden. De financiën van het clubhuis vallen hierom voortaan onder de 
penningmeester van de vereniging. Het bestuur wil Bram hartelijk danken voor het jarenlang trainen 
van de zaalsporters en zijn rol als penningmeester van het clubhuis. 
 
Ook Kathinka van Dijk wordt in het zonnetje gezet. Corona heeft binnen GM voor de groep recreant-
lopers de meeste consequenties gehad. Kathinka heeft met een geweldige inzet en creativiteit 
gezocht naar mogelijkheden om bij de steeds wisselende corona-maatregelen toch “haar” lopers en 
bootcampers te laten trainen. Bij elke training stond Kathinka bij de poort om te zien of alles volgens 
plan verliep. De starterscursus is voor onze recreantlopers de belangrijkste bron van nieuwe leden. 
Kathinka zet zich niet alleen in voor de inhoudelijke kant, maar ook voor het doorgaan van deze 
trainingen ondanks corona. Samen met een aantal vrijwilligers heeft Kathinka ook gezocht naar 
bijzondere activiteiten, zoals de woordzoekers, die de betrokkenheid van onze leden met onze 
vereniging vergroten.  
 
Pauze 
 
8. Financieel verslag van de penningmeester, inclusief vaststelling van de balans en staat van 

baten en lasten  
De voorzitter geeft hierbij het woord aan penningmeester Nico Leijtens. De penningmeester geeft 
aan de hand van een overzicht uitleg over de resultaten van 2021. De vereniging heeft een positief 
resultaat en dat heeft GM met name te danken aan de overheidssteun en het gedeeltelijk 
kwijtschelden van de huur voor het complex door de gemeente. Voor clubkleding is een voorziening 
van 5.000 euro aangemaakt. Paul Hoen licht toe dat het bestuur in 2022 iets terug wil doen voor de 
leden vanwege de corona-tijd. Leden krijgen komend jaar eenmalig de gelegenheid om een GM-shirt 
aan te schaffen voor 10 euro. Dit betekent een korting van 10 tot 15 euro per shirt. De trouwe leden 
hebben hun contributie normaal doorbetaald, terwijl er niet altijd getraind kon worden. Er volgt 
applaus vanuit de vergadering voor dit besluit. 
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Er zijn geen vragen naar aanleiding van het financieel verslag. 

 
9. Verslag van de kascontrolecommissie 
Ronnie van Dortmont brengt verslag uit namens de kascontrolecommissie. In de commissie hebben 
ook Peter Cras en Herman Wester zitting. De commissie heeft de kas gecontroleerd. Het zag er heel 
goed uit. Namens de kascontrolecommissie stelt Ronnie voor om het bestuur decharge te verlenen 
over het gevoerde financiële beleid over het boekjaar 2021. Hier stemt de vergadering mee in. 

 
10. Contributie 2023 

Het bestuur stelt voor om de contributie in 2023 met 3 procent te verhogen. Nico Leijtens licht toe 
dat de kosten de afgelopen jaren flink zijn gestegen. Zo verhoogt de Atletiekunie hun bijdrages ieder 
jaar met circa twee procent. Dit gaat ten koste van de netto contributie voor GM. Ook nemen de 
energiekosten sterk toe. De laatste contributieverhoging is drie jaar geleden doorgevoerd. GM moet 
ook op termijn een gezonde vereniging blijven. De vergadering stemt unaniem in met het voorstel. 
 
11. Vaststelling van de begroting voor 2022 
De penningmeester presenteert de begroting voor 2022.  
 
Baten 
Ben Saris vraagt of de Vrienden van GM inbreng hebben in besluiten over de besteding van hun 
bijdrages. Het lijkt erop dat deze bijdrages in de algemene boekhouding terechtkomen. Nico Leijtens 
licht toe dat hij als penningmeester de financiën bijhoudt. Bram Flierman vraagt of deze rekening ook 
wordt gecontroleerd door de kascontrolecommissie. Nico bevestigt dat. De Vrienden van GM zijn 
geen aparte entiteit, maar zijn onderdeel van de vereniging. Tom Lassing meldt dat de vrienden een 
vermogen van 10.000 euro hebben. De vrienden doen voor de besteding van dat geld een voorstel 
aan het bestuur. Het bestuur neemt vervolgens een officieel besluit, maar kan enkel beargumenteerd 
afwijken. De vrienden gaan komend jaar 5.000 euro bijdragen aan nieuw terrasmeubilair. Het is de 
bedoeling dat ook de overige 5.000 euro dit jaar wordt uitgegeven. Hiervoor doen de vrienden nog 
een voorstel.  
 
Lasten 
Nico Leijtens vertelt dat er in 2022 wordt geïnvesteerd in materiaal, opleidingen, apparatuur in de 
kantine, het geluid, netwerkbeheer en een nieuwe zwart-witprinter. Op de grote aankopen wordt 
vervolgens jaarlijks afgeschreven. Vanwege deze extra uitgaven leidt de begroting tot een verwacht 
negatief resultaat. Het bestuur stelt voor om na een goed financieel jaar te investeren in de 
toekomst. 
 
De renovatie van de kleedkamers en toiletten wordt waarschijnlijk eind 2022 uitgevoerd. De 
gemeente is de opdrachtgever en is gebonden aan hun aanbestedingsbeleid. Vanuit GM wordt 
ingezet op spoedige uitvoering, maar hierbij is de vereniging afhankelijk van de snelheid van de 
gemeente. Ronnie van Dortmont vraagt waarom de kosten van de verbouwing niet in de begroting 
staan. Paul Hoen meldt dat deze investering over langere tijd zal worden afgeschreven. Marco Breuls 
vraagt of de renovatie nog past binnen het bedrag waarover in de ledenvergadering in 2021 is 
besloten. Paul geeft aan dat dit nog past. 
 
Balans 
De begroting voor 2022 kent een negatief resultaat, welke effect heeft op het eigen vermogen. De 
penningmeester benadrukt echter dat GM een financieel gezonde vereniging is, mede dankzij de 
inzet van de vele vrijwilligers.  
 
De vergadering gaat unaniem akkoord met de begroting.  
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12. Bestuursverkiezing 
Ingrid Wouters – de Haan (secretaris) en Henk Plasman (bestuurslid wandelen) zijn statutair 
aftredend. Henk Plasman heeft zich herkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen tegenkandidaten 
gemeld voor de functie van bestuurslid wandelen. Henk wordt onder applaus benoemd. Ingrid 
Wouters – de Haan treedt af als secretaris. Pieter Grootes stelt zich verkiesbaar. Er hebben zich geen 
tegenkandidaten gemeld, dus Pieter wordt de nieuwe secretaris. Sinds de jaarvergadering van 25 juni 
2021 vult Tom Lassing de functie van bestuurslid baanatletiek ad interim in. Het bestuur is verheugd 
om Patrick Aerts voor te kunnen stellen als kandidaat voor deze functie. Ook voor deze functie 
hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, dus ook Patrick treedt toe tot het bestuur.  
 
Paul Hoen spreekt Tom Lassing toe. In 2021 is Carola Janssen wegens persoonlijke omstandigheden 
gestopt als bestuurslid baanatletiek. Er werd geen opvolger gevonden en dus bood Tom aan om de 
functie ad interim weer in te vullen. Tom gaf aan dat, mede door tijdsgebrek, het niet gebracht heeft 
wat hij zich had voorgenomen. De voorzitter bedankt Tom voor zijn inzet waarmee baan 
vertegenwoordigd bleef in het bestuur en overhandigt hem een bos bloemen. 
 
Paul Hoen vraagt Ingrid Wouters – de Haan te gaan staan. Sinds juli 2020 vervult Ingrid de rol van 
secretaris. Als voorzitter is het ontzettend belangrijk goed samen te kunnen werken met de 
secretaris. De afgelopen 1,5 jaar is dat uitstekend verlopen. Ingrid is nauwgezet, positief kritisch en 
communicatief goed. Sinds zij secretaris is zijn er pakweg veertig corona-persconferenties geweest. 
Ingrid was de spin in het web bij het uitwerken en communiceren van de consequenties voor GM. Ze 
introduceerde TEAMS-werken binnen het bestuur. Doordat zij tijdig en volledig communiceerde met 
de gemeente, hadden we maximale samenwerking bij de diverse vergunningen. Ingrid blijft actief 
voor GM als atleet en vrijwilligerscoördinator. De voorzitter bedankt Ingrid voor haar bijdrage de 
afgelopen periode en overhandigt haar een bos bloemen. 
 
De nieuwe bestuursleden worden onder applaus benoemd. Na de bestuursverkiezing geven de 
nieuwe secretaris Pieter Grootes en het nieuwe bestuurslid baanatletiek Patrick Aerts een korte 
introductie. De voorzitter spreekt zijn vertrouwen uit in de nieuwe bestuursleden. 
 
13. Benoeming kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie voor 2021 bestaat uit Peter Cras, Ronnie van Dortmont, Herman Wester en 
het reservelid Irene van Asten. Peter Cras is na 3 jaar aftredend; Irene van Asten wordt reglementair 
lid. Bram Flierman meldt zich aan als reservelid. 

 
14. Rondvraag 
Ronnie van Dortmont informeert naar de clubkleding die tegen gereduceerde prijs wordt 
aangeboden. Deze shirtjes zijn nadrukkelijk geen officiële wedstrijdkleding, maar trainingsshirtjes om 
de herkenbaarheid van GM te vergroten. 
 
Petri van Horrik vraagt aandacht voor te houden informatie- en netwerkavond communicatie van de 
commissies website, pr, social media en de werkgroep ledenontwikkeling. Het betreft een overzicht 
van alle communicatiemogelijkheden binnen en buiten GM indien je iets wilt organiseren. Er zal 
voortaan tweemaal per jaar een bijeenkomst worden gehouden. De voorzitter ondersteunt het 
belang van de oproep. 
 
Leo van Zeeland vraagt aandacht voor de actie zwerfvuil ophalen ter gelegenheid van het 65-jarig 
bestaan van GM. 
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Erevoorzitter Ben Saris bedankt met name de vele vrijwilligers die vaak al heel lang bij GM betrokken 
zijn. Hij wenst het nieuwe bestuur veel succes. 

 
15. Sluiting 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en Koen van den Boomen voor de 
technische ondersteuning en sluit de vergadering. 
 


