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Notulen Algemene Ledenvergadering 
AV Generaal Michaëlis d.d. 15 februari 2019 
 
 
1. Opening en mededelingen voorzitter 

Om 20.00 opent de voorzitter Paul Hoen de vergadering en heet iedereen welkom in het 
prachtige verbouwde clubhuis. 
Deze verbouwing was vorig jaar aangekondigd. Het doel was om de uitstraling van onze 
vereniging te verbeteren door de inrichting aan te passen aan deze tijd, zodat we er de komende 
twintig jaar mee vooruit kunnen.  Een werkgroep is hier mee aan de slag gegaan, heeft plannen 
gemaakt en John van Rooy heeft een mooi ontwerp gemaakt. GM drijft helemaal op vrijwilligers 
en bij deze klus is weer eens duidelijk geworden dat het saamhorigheidsgevoel binnen onze 
vereniging groot is. Zo’n veertig vrijwilligers hebben zich na één oproep spontaan aangemeld om 
mee te helpen. Er lag een zeer ambitieuze planning om de hele verbouwing binnen vier weken te 
realiseren en Paul zegt ongelooflijk trots te zijn dat het met al die enthousiaste vrijwilligers is 
gelukt.  
 

2. Ingekomen stukken 
Er zijn afmeldingen voor de vergadering binnengekomen van Paul van Bree, Carola Janssen, Jan 
Meesters, Lucy Neggers, Nel van Oort, Joke Peters, Henk Plasman, René Uijthoven en Herman 
Wester. 
 

3. Vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering 9 maart 2018 
Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Jaarverslagen 2018 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.  
 commissie Baanatletiek  
 commissie Lopen 
 commissie Wandelen 
 Wedstrijd Organisatie Commissie 
 Webcommissie.  
 Clubhuiscommissie.  
 Sponsorcommissie 
 Vertrouwenspersoon 
 Lief en Leed 
 Vrienden van GM 
 PR  
De jaarverslagen worden afzonderlijk aan de orde gesteld.  
De voorzitter dankt iedereen voor zijn bijdrage. 
 

5. Jubilarissen 
Er zijn in totaal vier jubilarissen: 
Ad van de Biggelaars is 50 jaar lid. Hij wordt door de voorzitter in het zonnetje gezet met een 
boeket bloemen en een cadeaubon. 
Drie leden zijn 25 jaar lid, te weten Jan van Kasteren, Maarten Swinkels en Erwin Pieschel. Erwin 
geeft er de voorkeur aan om in kleine kring te worden gehuldigd. Jan en Maarten krijgen van de 
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voorzitter een blijvende herinnering en een bos bloemen.  
 

6. Uitreiking bekers 
Omdat het wisselbekers zijn, moeten die wel weer ingeleverd worden, maar daarvoor komt een 
replica in de plaats. De replica van de Bram Fliermantrofee wordt door de voorzitter uitgereikt 
aan het duo Helly van Oudenhoven en Joke Peters en die van de GM-beker gaat  naar Tom 
Lassing. Herman Wester en Maureen Herremans zijn niet aanwezig waardoor de replica’s van de 
Jurybeker respectievelijk de Prestatiebeker later uitgereikt zullen worden. 
 De Jos Robben jurytrofee gaat naar Carlo Flapper 

Deze trofee is voor een GM-lid met een bijzondere prestatie als jurylid of als lid van de WOC.  
Carlo zorgt er voor dat bij wedstrijden de materiaalvoorziening en het parcours tiptop in orde 
zijn. Hij doet dat natuurlijk niet alleen, maar hij is wel degene die het allemaal regisseert. 
Voordat een wedstrijd begint is er al veel werk verzet en tijdens baanwedstrijden moet de 
materialenploeg overal tegelijkertijd aan denken. Als iedereen na afloop zit na te genieten bij 
een drankje is Carlo en zijn club in de weer om alles weer op te ruimen.  
Carlo doet dit in stilte op de achtergrond, en dat doet hij al over een reeks van jaren. Hij 
heeft wel een jurydiploma, maar van jureren komt het nauwelijks. Maar toch is hij door de 
WOC welverdiend naar voren geschoven om de jurytrofee in ontvangst te nemen. 

 De Bram Flierman vrijwilligersbeker gaat naar Koen van den Boomen.  
Deze beker is voor een GM-lid dat een bijzondere prestatie als vrijwilliger heeft geleverd. 
Koen valt zeker in die categorie. Hij is lid vanaf 2012 en is de laatste jaren steun en toeverlaat 
van Martin Nijkamp, onze materiaalcommissaris. Er komt heel wat kijken bij het onderhoud 
van de materialen en het clubhuis en Koen is vele uren per week paraat om daar zijn steentje 
aan bij te dragen.  We vragen ons wel eens af hoe hij daar naast zijn studie, zijn baantje bij de 
Makro en zijn eigen bedrijfje nog tijd voor kan vinden.  
Met zichtbaar genoegen reikt Bram Flierman de beker aan Koen uit. 

 De prestatiebeker wordt dit jaar niet uitgereikt.  
 De GM-beker is dit jaar voor Joep Wiltschek  

Deze beker is voor het GM-lid dat gedurende vele jaren en in verschillende disciplines zich 
bovenmatig heeft ingezet voor de vereniging. 
Joep is vanaf 2007 lid van GM en heeft in 2011 zijn examen trainer niveau-3 afgelegd. Maar 
naast trainer is hij steeds meer taken bij de vereniging op zich gaan nemen. Vooral zijn taak 
als coördinator van de nevenactiviteitencommissie bij de baan vervult hij met verve. Dit 
houdt in dat hij zich bemoeit met het jeugdkamp, het zwemmen en het eindejaarsfeest, 
activiteiten die jaarlijks terugkeren en de nodige voorbereidingen vergen. Je zult niet gauw 
tevergeefs een beroep op Joep doen. 
Met veel plezier reikt de voorzitter deze welverdiende prijs aan Joep uit. 

 
7. Financieel verslag , Balans en Baten & Lasten 

De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester, Nico Leijtens.  
De complete cijfers van 2018 hebben de laatste week ter inzage in het clubhuis geleden. 
De penningmeester geeft aan de hand van een verkort overzicht uitleg over de resultaten 2018. 
Er komt na afschrijvingen een klein positief resultaat uit. 
Na enkele vragen te hebben beantwoord wordt het verslag door de vergadering vastgesteld.  
Wel komt er een dringende vraag om volgend jaar het verkorte overzicht vóór de vergadering 
aan de leden uit te reiken en er voor te zorgen dat de cijfers op het scherm beter te lezen zijn.    
 

8. Verslag van de Kascontrolecommissie 
Pieter van der Sanden  brengt verslag uit namens de kascontrolecommissie (verder bestaande uit 
Huub van den Elzen en Peter Cras) over de controle van de stukken over 2018.  Samenvattend 
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zegt hij dat de penningmeester een keurige boekhouding heeft gevoerd, dat de commissie heeft 
geconstateerd dat de kasstukken in overeenstemming met de werkelijkheid zijn en  dat ze geen 
tekortkomingen hebben gevonden. Namens de kascontrolecommissie stelt hij voor om de 
penningmeester en het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid over 
het boekjaar2018. Hier stemt de vergadering mee in. 

 
9. Contributieverhoging in 2020 

Het bestuur stelt voor om in 2020 de contributie te verhogen met 2%. De vergadering gaat 
hiermee akkoord. 
  

10. Vaststelling van de begroting voor 2019 
De voorzitter licht toe dat het beleid van het bestuur er vooral op gericht is in te spelen op wat er 
leeft onder (potentiele) leden. Er is een trend naar meer funlopen en minder naar 
prestatiegerichte wedstrijden. Daar proberen we op in te haken. Wat de wandelsectie betreft is 
powerwalk in opkomst en ook daarover lopen gesprekken. PR blijft een belangrijke 
aandachtspunt. Helaas is het nog niet gelukt om een PR-coördinator te vinden.   
Vervolgens presenteert de penningmeester de begroting.  
Na een enkele vraag vanuit de zaal gaat de vergadering akkoord met de begroting.  
 

11. Bestuursverkiezingen 
Marleen Smulders (secretaris) en Ton van de Sande (voorzitter Commissie Baan) zijn aftredend 
en beiden zijn niet herkiesbaar. Bob van Koetsveld (voorzitter Commissie Lopen) treedt 
tussentijds af. 
De voorzitter dankt alle aftredende bestuursleden voor hun inzet. Tevens richt hij een apart 
dankwoord aan Tom Lassing die in  verband met ziekte van Ton van de Sande een lange periode 
heeft waargenomen.  
Vervolgens stellen Hedwig Harks (kandidaat secretaris) en Kathinka van Dijk (kandidaat voorzitter 
commissie Lopen) zich voor. Carola Janssen (kandidaat voorzitter Commissie Baan) kan helaas 
niet aanwezig zijn op de vergadering, maar de voorzitter leest een kort verhaal voor waarin zij 
zich voorstelt. 
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en onder applaus worden de nieuwe kandidaten 
benoemd. 
 

12. Benoeming kascontrolecommissie 
De huidige kascontrolecommissie bestaat uit Pieter van der Sanden, Herman Wester, Huub van 
den Elzen en het reserve lid  Peter Cras.  
Pieter is aftredend en Peter wordt reglementair lid. 
De nieuwe commissie bestaat nu (in volgorde van aftreden) uit Herman Wester, Huub van den 
Elzen en Peter Cras 
Ronnie van Dortmont meldt zich aan als  nieuw reserve lid.   
 

13. Rondvraag 
Leo Spanjers heeft enkele vragen: 
 Vroeger (ca. 50 jaar geleden) werden leden vaak niet meteen aangemeld bij de AU, waardoor 

volgens Leo de ingangsdatum lidmaatschap op de ledenlijst bij GM vaak niet klopt. Er wordt 
afgesproken dat de ledenadministratie gaat proberen om via de aanmeldformulieren te 
onderzoeken waar er afwijkingen zijn. 

 De zondagochtendgroep valt officieel onder de Commissie Lopen. Hij vindt echter dat er 
weinig aandacht van de commissie is voor deze groep. De nieuwe voorzitter Commissie 
Lopen zal dit in de commissie bespreken. 
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 Hij vraagt of er voor zijn groep wel aan ledenwerving gedaan is. De voorzitter legt uit dat daar 
op meerdere manieren aandacht aan is besteed, maar dat het helaas geen resultaat heeft 
gehad.  

 Gijs Koekenbier stop per 1 april als trainer van de zondagochtendgroep. Is er nog geen 
nieuwe trainer. Samen met Commissie Lopen moet er naar een oplossing gezocht gaan 
worden. 

Dennis van Beers: 
Hij heeft een vraag of de GM-shirts voor recreanten. Hij wil tijdens wedstrijden graag in een GM-
shirt lopen, maar het is hem niet gelukt om er via de vereniging een aan te schaffen. Het bestuur 
beaamt dat hier kennelijk iets niet goed loopt. Ze belooft dit te gaan oplossen. 
Ben Saris heeft twee puntjes:  
 Vanaf maart zal elke laatste dinsdag van de maand in het clubhuis iets speciaals 

georganiseerd worden en hij nodigt alle leden uit dan te komen. 
 Tot slot dankt hij het oude bestuurs voor de inzet van het afgelopen jaar en wenst het 

bestuur in de nieuwe samenstelling heel veel succes toe. 
 

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

 
 
 


