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De samenstelling van het bestuur ziet er sinds de jaarvergadering 2021 als volgt uit:  
Voorzitter  Paul Hoen 
Secretaris  Ingrid Wouters – de Haan  
Penningmeester Nico Leijtens   
Voorzitter baan  Tom Lassing (a.i.) 
Voorzitter lopen Kathinka van Dijk  
Voorzitter wandelen Henk Plasman 
 
Carola Janssen was tot 25 juni 2021 als bestuurslid baanatletiek onderdeel van het bestuur. In januari 
nam Stijn Groen haar positie tijdelijk over. Stijn besloot begin april zich niet voor deze functie 
verkiesbaar te stellen. Er heeft zich geen andere kandidaat gemeld. Tom Lassing heeft vervolgens 
aangeboden de functie ad interim in te vullen.  
 
Corona crisis 
Ook in 2021 was het Corona virus van grote invloed op onze vereniging. Het jaar begon met een 
lockdown, waarbij de trainingen voor lopen en wandelen tijdelijk kwamen te vervallen en bezoekers 
niet op de accommodatie waren toegestaan. Jeugdleden konden normaal blijven trainen. Het 
clubhuis was gesloten. De in februari geplande ledenvergadering werd verplaatst naar juni. Vanaf 3 
maart mocht iedereen tot 27 jaar in groepsverband trainen. Vanaf 18 maart ging de groepsgrootte 
voor oudere leden naar 4 personen, waarna trainingen in aangepaste vorm mogelijk zijn gemaakt. 
Vanaf 19 mei volgden versoepelingen elkaar in hoog tempo op, waarbij uiteindelijk relatief normale 
trainingen, openstelling clubgebouw en wedstrijden in aangepaste vorm (bijv. onderling 1,5 meter 
afstand) mogelijk waren. Op 26 juni ging onze accommodatie ook weer open voor publiek. Op 25 
september verviel de maatregel van 1,5 meter afstand. In de kantine en op het terras werd een 
coronatoegangsbewijs voor personen van 13 jaar en ouder verplicht. Op 6 november ging deze 
verplichting voor het hele clubgebouw gelden. Om de controle uitvoerbaar te houden werden 
kleedkamers en het terras gesloten. Vanwege sterk toenemende corona-besmettingen werden 
richting het einde van het jaar de corona-maatregelen weer verscherpt. De accommodatie moest na 
17 uur ’s avonds worden gesloten, publiek was niet toegestaan, wedstrijden werden afgelast, de 
afstandsregel van 1,5 meter kwam terug en trainen voor volwassenen mocht enkel in groepjes van 4 
personen.  Op 18 december is het land in lockdown gegaan en trainen voor volwassenen is alleen 
toegestaan in groepjes van 2 personen, waardoor is besloten om de gezamenlijke trainingen en 
activiteiten voor de lopers (incl. bootcamp) en wandelaars tijdelijk stil te leggen, uitgezonderd de 
start to run cursus. In het clubgebouw zijn enkel de toiletten toegankelijk. Evenementen werden 
verboden. 
 
Vergaderingen 
In 2021 is het bestuur 6 keer in vergadering bijeen geweest. Het bestuur heeft 6 
bestuursvergaderingen digitaal gevoerd. Bij de bestuursvergaderingen waren ook Leo van der Staak 
(voorzitter van de WOC) en Martin Nijkamp (accommodatiebeheerder) een deel van de vergadering 
aanwezig. Hiernaast heeft het bestuur 3 extra vergaderingen gehouden voor het bespreken van 
specifieke onderwerpen. 
Bovenop de reguliere maandelijkse bestuursvergaderingen zijn diverse keren digitale 
spoedvergaderingen gepland, gekoppeld aan de persconferenties van de Rijksoverheid in verband 
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met wijzigingen in de Corona maatregelen. Protocollen en wijzigingen daarop zijn gepubliceerd op 
onze website en ook via trainers en Social Media onder de aandacht gebracht.  
 
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. De verschillende commissies presenteren allemaal hun eigen jaarverslag. Dit verslag 
richt zich daarom op de eerste plaats op zaken waarbij het bestuur in zijn geheel betrokken is 
geweest. In het kader van de corona-maatregelen zijn in 2021 ook veel aangepaste activiteiten 
georganiseerd, zoals de AVGM quizavond, woordzoekers, fotozoektocht en kraak de kluis. 
Vanwege de flexibele houding, creativiteit en aanvullende activiteiten in de corona-tijd is GM in het 
voorjaar van 2021 aangemeld voor de verkiezing van de Club van het jaar 2021. GM won in Best en 
mag deze titel dus één jaar voeren. 
 
Ledenaantal 
Per 31 december 2021 telde onze vereniging 512 leden, waarvan 12 ereleden. Onze vereniging 
kromp dit jaar met 11 personen. Dit is een veel kleinere krimp dan vorig jaar. We schreven 68 nieuwe 
leden in, waarvan de helft onder de 10 jaar is. Opvallend is dat er dit jaar substantieel minder 
afmeldingen zijn ontvangen. Dit is een groot compliment naar alle trainers en andere vrijwilligers, die 
met hun inzet er voor een belangrijk deel voor zorgen dat leden ook in deze moeilijke corona-tijd 
aangesloten blijven bij GM. De instroom blijft relatief laag, waardoor hier ook in 2022 vol op moet 
worden ingezet. Eind september overleed Hanneke Boelens, jurylid. In oktober is Theo de Koning, 
trainer baanatletiek, overleden. In de bijlage is opgenomen hoe het ledenbestand zich in 2021, en 
voorgaande jaren, ontwikkelde. Onze ledenadministrateur René Schenk heeft samen met de 
webmasters het inschrijfformulier voor nieuwe leden gedigitaliseerd. Sinds september kunnen de 
nieuwe leden zich via de website aanmelden voor onze vereniging. 
Tijdens de jaarvergadering op 25 juni werd Martin Nijkamp door de leden, op voordracht van het 
bestuur, benoemd tot erelid. In de zomer werden Leo van der Staak en Harrie van de Sande (al bijna 
65 jaar lid) in het zonnetje gezet vanwege hun 60-jarig lidmaatschap. In de toekomst worden leden 
ook met een 60-, 70- en 75-jarig lidmaatschap gehuldigd tijdens de ledenvergaderingen. 
 
Werkgroep ledenontwikkeling 
Voor de toekomst van onze vereniging is het van groot belang om te groeien qua ledenaantal in alle 
gelederen. Vandaar dat het bestuur in 2021 een nieuwe werkgroep in het leven heeft geroepen om 
aandacht te besteden aan ledenontwikkeling. De werkgroep is van start gegaan met 
vertegenwoordigers van de verschillende disciplines en een aantal commissies binnen GM: Stef 
Hankel, Petri van Horrik, Martin Nijkamp, Willemijn Peters, Henk Plasman en Pieter van der Sanden. 
De werkgroep heeft in eerste instantie gekeken naar ledenbehoud, daarbij kwam naar voren dat veel 
leden niet weten wat GM allemaal te bieden heeft. Daarom zijn in juli de maand van het wandelen 
en in september de bootcamp-activiteit georganiseerd. Dit waren eenmalige activiteiten, omdat deze 
werkgroep niet als doel heeft een activiteitencommissie te zijn. 
Vervolgens is een begin gemaakt een volgend onderwerp. Hoe zorgen we ervoor dat GM zichtbaar is 
voor potentiële leden en informeren we onze huidige leden, een belangrijk element is hierbij 
promotie en communicatie. Samen met de webcommissie, pr en social media vrijwilligers wordt een 
informatieavond opgezet, waarbij zij alle commissies en vrijwilligers laten zien welke 
promotiemiddelen GM heeft, wie de gezichten daarachter zijn en hoe we de kennis en middelen 
samen efficiënt kunnen inzetten. Wanneer deze informatieve avond inclusief netwerkmogelijkheid 
plaats gaat vinden is afhankelijk van de corona-maatregelen. Daarnaast wil de werkgroep gaan 
werken met "inhaakmomenten", door bestaande activiteiten breder in te zetten en te gebruiken 
voor ledenontwikkeling waarbij de werkgroep kan helpen door middel van sturing en coördinatie. 
Eind 2021 heeft Pieter besloten afscheid te nemen van de werkgroep. 
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Overleg met de gemeente 
In 2021 is het overleg over de renovatie van het gemeentedeel van ons clubgebouw voortgezet. De 
leden hebben tijdens de ledenvergadering op 25 juni toestemming gegeven voor de financiële 
bijdrage hierin door GM. Om te voldoen aan het gemeentelijk aanbestedingsbeleid heeft de 
gemeente eind 2021 aanvullende offertes opgevraagd. De uitvoering is uitgesteld naar 2022. De 
gemeente heeft in 2021 de nieuwe LED-verlichting rond de atletiekbaan aangebracht.  
Het GM-rondje, 5 km met als startpunt de atletiekbaan, heeft een update nodig. De bordjes voor het 
aangeven van de nieuwe ronde zijn besteld. In 2022 zal het rondje opnieuw worden uitgezet. 
Voor de organisatie van onze evenementen, zoals de conditio-trimlopen, crosswedstrijden in het bos 
en het wandelevent, zijn kennisgevingen en verzoeken tot ontheffing van de Zondagswet verzonden 
naar de gemeente. Voor de overnachtingen tijdens het kamp voor de jeugd van baanatletiek is een 
ontheffing aangevraagd. De gemeente heeft in alle gevallen toestemming verleend. In verband met 
de steeds wijzigende corona-maatregelen is hiervoor in 2021 veelvuldig afgestemd met het team 
Vergunningen van de gemeente. In verband met veranderde regelgeving is in oktober een 
exploitatievergunning voor de kantine en het terras aangevraagd. Het besluit hierover wordt in 
januari 2022 verwacht. 
 
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 
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. In het kader van deze nieuwe wet 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 moeten ook de statuten van onze vereniging worden aangepast. 
De Atletiekunie heeft de verenigingen hierin gefaciliteerd door een concept beschikbaar te stellen. 
Het bestuur heeft in de nieuwe concept statuten ook direct het lidmaatschap van de Koninklijke 
Wandelbond Nederland (KWbN) verwerkt. Notariskantoor van de Meulengraaf zorgt voor de 
juridische afwikkeling. In december hebben de bonden de nieuwe concept statuten van GM 
goedgekeurd. In de ledenvergadering in 2022 nemen de leden een besluit over de statutenwijziging. 
 
Verklaring omtrent het gedrag 
Als club hechten we veel waarde aan het veilig en vertrouwd kunnen sporten van onze leden. We 
hebben een vertrouwenspersoon (zie ander 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. Hierdoor 
moest een nieuwe E-herkenning (toegangscode) worden aangevraagd. In december is deze 
aangevraagd, zodat begin 2022 voor 8 trainers / vrijwilligers een VOG kan worden aangevraagd. De 
VOG dient iedere drie jaar opnieuw aangevraagd te worden. 
 
Geheimhoudingsverklaringen 
Aan diverse trainers en vrijwilligers wordt (een deel van) de ledenlijst verstrekt om hun functie te 
kunnen uitoefenen. Eind 2021 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 jeugdleden van GM hebben voor een recordbedrag van 3.223 euro aan loten verkocht in het 
kader van de Grote Clubactie. GM heeft ook meegedaan aan de jaarlijkse Rabo ClubSupport, waarbij 
leden van de Rabobank hun stem konden uitbrengen op hun favoriete verenigingen. Dat heeft GM 
dit keer 770 euro opgeleverd. De PLUS supermarkten startten dit jaar een nieuwe sponsoractie op, 
waarbij mensen sponsorpunten ontvingen bij hun boodschappen. Deze punten konden worden 
gedoneerd aan verenigingen. Uiteindelijk brachten deze sponsorpunten GM 1.400 euro op. 
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GM heeft een bedrag van 4.270 euro gedoneerd aan Stichting Leergeld Best e.o. Dat bedrag heeft de 
vereniging overgehouden aan de Bevrijdingsvuur-estafette van Bayeux naar Best van 2020, die door 
corona niet door kon gaan. Met instemming van het merendeel van de sponsoren is besloten om het 
bedrag aan deze stichting te schenken. 
 
Vrijwilligers 
De activiteiten van onze vereniging worden mogelijk gemaakt door een grote groep vrijwilligers. 
Denk hierbij aan trainingen, wedstrijden, bardiensten, schoonmaken, accommodatiebeheer, 
ledenadministratie, website, etc. 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. Vanwege de 
Corona crisis kon het bestuur ook dit jaar geen vrijwilligersavond organiseren, maar zijn alle 
structurele vrijwilligers bedankt met een eindejaarpresentje. 
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,  
Ingrid Wouters – de Haan (secretaris) 
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Bijlage: ontwikkeling ledenbestand 2018 – 2019 – 2020 – 2021  
 

 
 

 
 
 


