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De samenstelling van het bestuur ziet er vanaf de ALV 2018 als volgt uit:  
Voorzitter  Paul Hoen 
Secretaris  Marleen Smulders 
Penningmeester Nico Leijtens   
Voorzitter baan Ton van de Sande 
   Tom Lassing neemt waar i.v.m. ziekte van Ton van de Sande 
Voorzitter lopen Bob van Koetsveld 
Voorzitter wandelen Henk Plasman 
 
Het bestuur is in totaal 12 keer in vergadering bijeen geweest. Bij de meeste vergaderingen 
was ook Leo van der Staak (voorzitter van de WOC) een deel van de vergadering aanwezig.  
 
Commissies 
We werken binnen de vereniging 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. 
 
Inrichting kantine 
Uit de ledenenquête van 2017 was onder meer de wens van veel leden naar voren gekomen 
om iets aan de inrichting van kantine te gaan doen. De voorzitter heeft hiervoor een 
commissie samengesteld die hier mee aan de slag is gegaan. Ze zijn niet over een nacht ijs 
gegaan, er is goed over nagedacht en na een klein jaar is er met vereende krachten een 
ontwerp uitgerold. Een oproep voor vrijwilligers om voor de uiteindelijke realisatie de 
handen uit de mouwen te steken heeft veel respons gekregen. Omdat we het clubhuis 
verhuren aan Korein moet het allemaal goed gepland gebeuren in begin januari 2019 in een 
tijdsbestek van 3½ week. In het volgende jaarverslag kan vermeld worden of dit inderdaad 
allemaal volgens plan is gelopen.  
 
Recht van Opstal 
Het heeft zijn tijd nodig gehad maar de formaliteiten rondom het Recht van Opstal zijn in 
december afgerond door de officiële ondertekening van de acte bij de notaris. Hiermee is 
AVGM juridisch eigenaar geworden van het clubgebouw. 
 
Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG) 
Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Zoals bij veel organisaties heeft dit ook bij onze 
vereniging veel tijd gekost om afspraken en regels aan te passen om aan de regels van de 
wet te voldoen.  Dit onderwerp is op een aantal bestuursvergaderingen aan de orde 
geweest. Daarnaast heeft een werkgroep van drie personen binnen het bestuur zich 
hierover gebogen en gezorgd dat een privacyverklaring opgesteld werd en afspraken 
gemaakt zijn om te zorgen dat we aan de nieuwe wet voldoen. Ook de website is op een  
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aantal punten aangepast. Daarmee zijn we er echter niet. We moeten voortdurend letten op 
ons gedrag en zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens van onze leden. Waar nodig 
moeten we elkaar attenderen op punten waar het misschien fout kan gaan.  
 
 
Nieuw financieel systeem en ledenadministratie 
In 2018 zijn onze boekhouding en ledenadministratie overgezet naar een nieuw 
softwarepakket. Het boekhoudpakket waar de penningmeester mee werkte was sterk 
verouderd. De ledenadministratie is nu direct gekoppeld met de administratie van de 
Atletiekunie, waardoor efficiënter gewerkt kan worden.  Bij de overgang naar het nieuw 
systeem voor de ledenadministratie heeft Ad Reyenga het stokje overgedragen aan René 
Schenk.   
 
Rabobank Clubkascampagne 
Wij hebben meegedaan aan deze campagne. Leden van de Rabobank konden hun stem 
uitbrengen op hun favoriete vereniging. Dat heeft ons een mooi bedrag van ruim € 837,-- 
opgeleverd. 
 
Conditio Trimlopen 
De organisatie van Conditio gaat stoppen met trimlopen en AVGM is benaderd om de 
organisatie daarvan over te nemen. Het bestuur vond dat wie die kans niet konden laten 
lopen en Bob van Koetsveld heeft zich vanaf de tweede helft 2018 ingezet om deze 
overname in goede banen te lijden. Samen met de WOCzullen vanaf 2019 deze Trimlopen 
door AVGM worden georganiseerd. 
 
Vrijwilligers 
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 met een bepaalde taak wil stoppen. In al die gevallen 
moeten er opvolgers gevonden worden en dat gaat niet altijd vanzelf.  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 
vrijwilligerscoördinator Marleen Smulders vrijwilligers@avgm.nl  
Ook dit jaar hadden we weer een gezellige vrijwilligersavond, met dank een Wichard voor 
zijn act en Jolanda voor het verzorgen van de quiz.  
 
 
Namens het bestuur,  
Marleen Smulders (secretaris) 
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