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De samenstelling van het bestuur ziet er vanaf de ALV 2016 als volgt uit:  
Voorzitter  Paul Hoen 
Secretaris  Marleen Smulders 
Penningmeester Ties de Vaan   
Voorzitter baan  Karin Waterkamp (vanaf juli waargenomen door Ton van de Sande) 
Voorzitter lopen Peter Cras 
Voorzitter wandelen Toos de Groen 
 
Het bestuur is in totaal 11 keer in vergadering bijeen geweest. Bij veel vergaderingen was ook Leo 
van der Staak (voorzitter van de WOC) en Tom Lassing (i.v.m. ledenwerving en Vrienden van GM) als 
toehoorder aanwezig. 
 
Commissies 
We werken binnen de vereniging met veel commissies die allemaal zelfstandig hun werk doen. Voor 
iedere commissie is echter 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. 
 
Overleg met de gemeente 
De voorzitter heeft, samen met andere bestuursleden of GM-functionarissen, meerdere keren 
overleg gehad met de gemeente.  
Daarbij werd onder meer gesproken over:  

 Recht van Opstal en de Gebruikersovereenkomst: de overeenkomsten zijn in een ver gevorderd 
stadium, maar de handtekeningen moeten nog geplaatst worden. 

 Baanonderhoud: de gemeente is als eigenaar van de baan verantwoordelijk voor het onderhoud. 
Aan de hand van de eisen die de Atletiekunie stelt, is hierover uitgebreid met de gemeente 
gesproken. 

 Uitbreiding accommodatie voor de bootcamp. We hebben in principe overeenstemming om het 
gedeelte achter de nieuwe materialenruimte (het oude Tennispad) bij onze Atletiek-
accommodatie onder te brengen. De werkzaamheden hiervoor zullen begin 2017 starten. 

 De voorzitter van de WOC heeft zitting het in het evenementenoverleg met de Gemeente.  

 Aan begeleiders van jeugdleden wordt gevraagd VOG (Verklaringen omtrent gedrag) aan te 
vragen. Deze verklaringen zijn gratis aan te vragen bij de gemeente.    

 
Ledenwerving en ledenbehoud 
Dit punt heeft voortdurend de aandacht van het bestuur.  
Er wordt geprobeerd om door het aanbieden van een coopertest de aandacht van mensen buiten 
GM te trekken. Dit initiatief slaat nog niet echt aan. 
Verder is er een ledenenquête gehouden, om te achterhalen wat de wensen van onze leden zijn. De 
resultaten daarvan zijn inmiddels bekend en de verschillende commissies zijn bezig om de 
verbeterpunten op te stellen en aan te pakken.  
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Bewegen voor ouderen 
Van alle kanten worden ouderen gestimuleerd om meer te bewegen. Als bestuur menen we dat onze 
vereniging mogelijkheden heeft om ze daarbij te begeleiden; dat geldt zeker voor de groep ouderen 
die nog goed mobiel zijn. Er zijn met verschillende ouderenverenigingen in Best contact geweest over 
eventuele samenwerking en eind augustus is door ons een voorlichting verzorgd voor geïnteres-
seerden, gekoppeld aan het programma ‘Doe Zomer’ van de PVGE en de KBO. Belangstelling was 
helaas zeer beperkt. 
 
Jubileum 2017 
In 2017 zal GM 60 jaar bestaan. Dit willen we natuurlijk gaan vieren. Er is een commissie samen-
gesteld onder leiding van Tom Lassing die er voor gaat zorgen dat er op zaterdag 15 april een mooi 
feest komt. Er zullen voor alle leeftijden en categorieën leuke activiteiten zijn. 
 
Sportmedisch team 
We hebben afscheid genomen van fysiotherapeut Ger Daane en een nieuwe overeenkomst gesloten 
met NXT Fysio (F. van der Valk). NXT fysio zal samenwerken met onder meer Podotherapie Brons en 
de masseurs.  
  
Evenementen 
Nadat we enkele jaren geleden met de Ronde van Naastenbest zijn gestopt, is in 2016 helaas ook de 
GBB-loop geschrapt. Naast de diverse wedstrijden op de baan hebben nu alleen nog de Joe-Mann 
bosloop. In 2016 heeft GM meegewerkt aan de Molenloop, maar die werd niet door ons 
georganiseerd. Het bestuur zou graag zien dat er nog een loopwedstrijd op de agenda komt. Er wordt 
aan gewerkt. Na een oproep van de WOC zijn er diverse ideeën binnengekomen die verder bekeken 
worden.  
 
Vrijwilligers 
In het verslagjaar hebben twee van onze vrijwilligers een Koninklijke onderscheiding gekregen, te 
weten Bram Flierman en Theo de Koning. Uiteraard heeft het bestuur in het voortraject daaraan haar 
medewerking verleend. Daarnaast is Nicolai van der Heijden door het Eindhovens Dagblad 
uitgeroepen tot Clubheld van de Amateursport 2016 van Best. En daar zijn we natuurlijk trots op. 
Zonder vrijwilligers, geen vereniging. Onze vereniging draait helemaal op vrijwilligers en we zijn er 
trots op dat we dat nog steeds te kunnen. Helaas nemen we af en toe afscheid van vrijwilligers 
omdat ze wegens blessures of anderszins de vereniging verlaten. Ook gebeurt het dat iemand na een 
aantal jaren het stokje aan iemand anders wil overdragen. In al die gevallen moeten er opvolgers 
gevonden worden en dat kost af en toe wel de nodige kruim.  Gelukkig lukt het doorgaans na kortere 
of langere tijd weer om de vrijgevallen plaatsen op te vullen.  
Dat wil niet zeggen dat het zonder slag of stoot gaat, het kost soms veel energie om leden de 
mobiliseren. Dus wil je ook als vrijwilliger iets doen: neem contact op met de vrijwilligercoördinator 
Marleen Smulders secretaris@avgm.nl  
Eenmaal per jaar hebben we een vrijwilligersavond (of -middag), waarbij de vrijwilligers onder het 
genot van een drankje en een hapje de gelegenheid krijgen om vrijwilligers van andere disciplines te 
ontmoeten. 
 
Namens het bestuur,  
Marleen Smulders (secretaris) 
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