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Jaarverslag Secretaris 2022 
 
 
De samenstelling van het bestuur is sinds de jaarvergadering van 2022 als volgt:  
Voorzitter  Paul Hoen 
Secretaris  Pieter Grootes  
Penningmeester Nico Leijtens   
Voorzitter baan  Patrick Aerts 
Voorzitter lopen Kathinka van Dijk  
Voorzitter wandelen Henk Plasman 
 
Coronacrisis 
De eerste twee maanden van 2022 hadden we nog volop te maken met coronamaatregelen en een 
lockdown. De accommodatie was vanaf 17:00 uur gesloten; voor personen ouder dan 18 jaar gold 
tijdens trainingen een maximale groepsgrootte van twee personen, de AVGM Conditio Trimloop van 
januari werd afgelast. 
Pas vanaf 11 januari kon de jeugd tot en met 17 jaar tot 20:00 uur op de baan terecht. Als alternatief 
van de Broos van Erp Competitie werd voor de jeugd een alternatieve cross op de baan gehouden, 
echter zonder publiek en zonder gebruik van kleedkamers. De Joe Mann Bosloop werd uitgesteld van 
januari naar maart, het Joe Mann Wandelevent werd afgelast. 
Pas vanaf 15 januari werden de reguliere trainingen weer opgestart, zij het met enige beperkingen. 
Eind januari mocht de kantine weer tot 22:00 uur open, al was een coronatoegangsbewijs, een vaste 
zitplaats en een mondkapje verplicht. 
Vanaf half februari was in de kantine alleen een toegangsbewijs verplicht, de normale openingstijden 
gingen weer gelden. 
Eind februari vervielen de meeste regels, al bleven de basisregels als handen wassen en testen bij 
klachten van kracht. 
 
Vergaderingen 
Het bestuur is in 2022 is twaalf keer in vergadering bijeengeweest, waarvan alleen de eerste 
vergadering in januari digitaal is gevoerd. Bij de bestuursvergaderingen waren ook de voorzitters van 
de WOC Leo van der Staak (tot en met september) en/of Petri van Horrik (vanaf oktober) en 
accommodatiebeheerder Martin Nijkamp een deel van de vergadering aanwezig. 
In augustus waren Petri van Horrik en vrijwilligerscoördinator Ingrid Wouters-de Haan te gast om een 
bijeenkomst van Sportcafé Tuurlijk over vrijwilligersbeleid van verenigingen in het algemeen toe te 
lichten. 
De notulen en stukken van de bestuursvergaderingen worden gearchiveerd op de GM-server. 
 
Commissies 
Binnen de vereniging wordt gewerkt met veel commissies die allemaal zelfstandig hun werk doen. 
Voor iedere commissie is er een bestuurslid vast aanspreekpunt en als dat nodig is vindt er periodiek 
overleg plaats. In april is de taakverdeling (commissies) van het bestuur aangepast. 
De verschillende commissies presenteren allemaal hun eigen jaarverslag. Het verslag van de 
secretaris richt zich daarom op de eerste plaats op zaken waarbij het bestuur als geheel betrokken is 
geweest. 
Het 65-jarig jubileum van GM werd op initiatief van Leo van Zeeland succesvol gevierd met het 
ophalen van zwerfafval door ruim 65 leden. 
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Ledenaantal 
Per 31 december 2022 telde onze vereniging 587 leden, waarvan 10 ereleden. Het aantal leden per 
ultimo december nam met 11 personen toe. In 2022 zijn er 85 leden ingeschreven. Van deze nieuwe 
leden waren er 32 jonger dan 11 jaar. Het aantal afmeldingen bedroeg 64 (68 in 2021, 95 in 2020). 
Hiermee lijkt de moeilijke coronatijd voorbij. 
In de bijlage is opgenomen hoe het ledenbestand zich in 2022 en voorgaande jaren ontwikkelde. 
Voor de werving wordt verwezen naar het jaarverslag van de werkgroep Ledenontwikkeling. 
Begin januari is een actie gestart waarbij leden de mogelijkheid krijgen om een telefoonnummer van 
een naaste voor noodgevallen door te geven aan de Ledenadministratie. Deze optie is ook 
opgenomen in het digitale inschrijfformulier. Inmiddels heeft 20-25 procent van de leden hiervan 
gebruik gemaakt (www.avgm.nl/noodnummer). 
In 2022 zijn onze beide erevoorzitters Harrie van de Sande (7 februari) en Ben Saris (3 augustus) 
overleden. Het bestuur heeft besloten de bestuurskamer om te dopen in de ‘Harrie van de Sande-
kamer’ en de Kermismeerkampen in de ‘Ben Saris (Kermis)-meerkampen’. 
 
Overleg met de gemeente 
In 2022 is het eerder gestarte overleg over de renovatie van het gemeentedeel van ons clubgebouw 
voortgezet. De leden hebben tijdens de ledenvergadering op 25 juni 2021 toestemming gegeven voor 
de financiële bijdrage hierin door GM. De uitvoering is gestart in september. Op oudejaarsdag is het 
gerenoveerde gedeelte officieel geopend. 
Het GM-rondje van 5 kilometer, met als startpunt de atletiekbaan, is opnieuw uitgezet. De officiële 
opening staat gepland voor maart 2023. 
Voor de organisatie van onze evenementen, zoals de maandelijkse AVGM Conditio Trimlopen, de 
crosswedstrijden van de Broos van Erp Competitie, de Joe Mann Bosloop en het Joe Mann 
Wandelevent zijn kennisgevingen en verzoeken tot ontheffing van de Zondagswet (niet voor Joe 
Mann Wandelevent) verzonden naar de gemeente. Voor de overnachtingen tijdens de 
Kermismeerkampen is een ontheffing aangevraagd. Ook is een melding gedaan voor het ophangen 
van spandoeken voor de starterscursus van januari 2023 op twee rotondes nabij de atletiekbaan. 
De gemeente heeft in alle gevallen (onder voorwaarden) toestemming verleend. 
In verband met de steeds wijzigende corona-maatregelen in de eerste twee maanden van 2022, is 
veelvuldig afgestemd met de afdeling Vergunningen van de gemeente. 
De gebruiksovereenkomst met de gemeente voor onze accommodatie is getekend. 
In januari is in verband met veranderde regelgeving een Exploitatievergunning APV voor de kantine 
en het terras verleend. Ambtshalve is ook de nieuwe Alcoholwetvergunning verleend. 
In september is de jeugdsubsidie voor 2023 aangevraagd. 
 
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en statutenwijziging 
Per 1 juli 2021 is de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Er 
zijn strengere regels voor besturen van verenigingen om belangenverstrengeling, financieel 
wanbeheer en onbestuurbaarheid te voorkomen. Daarom werkt GM sinds medio 2021 met een 
bestuursreglement. De huidige bestuurders hebben dit allemaal ondertekend en ook nieuwe 
bestuurders van GM zullen dit in de toekomst moeten ondertekenen. 
Om te voldoen aan de nieuwe wet zijn ook de statuten van onze vereniging aangepast. Deze statuten 
zijn tijdens de Ledenvergaderingen van 2022 geformaliseerd en daarna door het bestuur bij de 
notaris afgewerkt. 
In de Nieuwsbrief van mei zijn de leden geïnformeerd dat de (concept)notulen van de 
Jaarvergaderingen en de statuten via de website beschikbaar zijn. 
Na de Jaarvergaderingen zijn de gegevens van de bestuursleden bij de Atletiekunie, de Koninklijke 
Wandelbond Nederland (KWbN) en de Kamer van Koophandel geactualiseerd. 
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De nieuwe statuten zijn ook gedeeld met de Atletiekunie (als 7e vereniging in Nederland) en de 
KWbN. 
In augustus zijn de gegevens van de bestuursleden tevens opgenomen in het UBO-register van de 
KvK, een maatregel om witwassen tegen te gaan.  
 
Verklaring Omtrent het Gedrag 
Als club hechten we veel waarde aan het veilig en vertrouwd kunnen sporten door onze leden. We 
hebben een vertrouwenspersoon (zie separaat  jaarverslag), maar ook vragen we van alle trainers en 
vrijwilligers die werken met kwetsbare groepen (jongeren, specials) een Verklaring Omtrent het 
Gedrag (VOG). Voor het aanvragen van de VOG’s is het betrouwbaarheidsniveau verhoogd, waarvoor 
een nieuwe E-herkenning (toegangscode) is aangevraagd. 
In januari is voor 8 personen en in november voor nog eens 22 personen een VOG aangevraagd of 
verlengd. 
De combinatiefunctionaris (trainer Bambi’s) heeft op verzoek een VOG overlegd. 
De VOG’s zijn drie jaar geldig. Ze zijn ook een voorwaarde voor de gemeentelijke jeugdsubsidie. 
 
Geheimhoudingsverklaringen 
Aan diverse trainers en vrijwilligers wordt (een deel van) de ledenlijst verstrekt om hun functie te 
kunnen uitoefenen. In oktober is de verzendlijst hiervoor weer geactualiseerd. De personen die de 
beschikking hebben over de persoonlijke gegevens van leden uit onze ledenadministratie hebben 
hiertoe per mail een geheimhoudingsverklaring bevestigd. 
 
Financiële acties  
De statiegeldactie bij PLUS Ton Henst in januari heeft € 275 opgeleverd. 
De jaarlijkse Rabo ClubSupport, waarbij leden van de Rabobank hun stem konden uitbrengen op hun 
favoriete verenigingen, heeft GM dit jaar € 1016 opgeleverd. Het bedrag zal besteed worden aan de 
aanschaf van trainingsmateriaal. 
De GM-jeugdleden hebben voor een recordbedrag van € 3606 aan loten verkocht voor de Grote 
Clubactie. 
 
Vrijwilligers 
De activiteiten van onze vereniging worden mogelijk gemaakt door een grote groep vrijwilligers. 
Denk hierbij aan trainingen, wedstrijden, bardiensten, schoonmaken, accommodatiebeheer, 
ledenadministratie, website, enz. Het bestuur is trots op de grote bereidheid van leden om de 
handen uit de mouwen te steken en bedankt eenieder die zich heeft ingezet voor GM. 
Begin november kon weer een vrijwilligersavond worden gehouden, waar ruim zestig personen een 
gezellige avond beleefden. 
Er zijn diverse vacatures binnen GM. Op de website wordt hiervan een actueel overzicht 
gepubliceerd. Ook is het altijd fijn om met meerdere mensen een taak uit te voeren, want vele 
handen maken licht werk. Stuur een bericht naar vrijwilligers@avgm.nl als je vrijwilliger wilt worden 
of een extra taak op je wilt nemen. 
 
Namens het bestuur, 

Pieter Grootes, Secretaris 
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Bijlage: ontwikkeling ledenbestand 2020 - 2022  
 

 
 

 


