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Notulen Algemene Ledenvergadering 
AV Generaal Michaëlis d.d. 9 maart 2018 
 
 
1. Opening en mededelingen voorzitter 

Om 20.00 opent de voorzitter Paul Hoen de vergadering en heet iedereen welkom. 
Helaas is Ton van de Sande (voorzitter Commissie Baan) ziek en zal de komende maanden zijn 
taken voor GM niet kunnen uitvoeren. Gelukkig heeft Tom Lassing zich bereid verklaard om in die 
periode als plaatsvervanger van Ton de honneurs waar te nemen. Tom neemt dan ook plaats 
achter de bestuurstafel om eventuele vragen over baanatletiek te kunnen beantwoorden. 
Daarna vraagt Paul een minuut stilte voor drie GM-leden die in 2017 zijn overleden te weten 
Marc Tonen, Henk van de Einden en Bert te Boekhorst. 
Paul zegt  trots te zijn op AVGM. Het gaat namelijk goed met de vereniging. Dat kan iedereen 
lezen in de diverse jaarverslagen over 2017. Het ledenbestand is nagenoeg op peil gebleven en 
financieel hebben we positief gedraaid. We zijn  nog steeds een vereniging waar atletiek in al zijn 
facetten en ambitieniveaus kan worden beoefend, met name door het uitgebreide corps aan 
vrijwilligers. Zonder hen lukt dat niet.  
Het jaar 2017 hebben we afgesloten en daarom is vandaag  bij uitstek het moment om terug te 
blikken. Een jaar dat in het teken stond van het verleden, daar we dit jaar ons 60 jarig jubileum 
vierden. In onze Jubileum di-GMer is een erg goed beeld gegeven van  de gebeurtenissen en 
bijzonderheden van de afgelopen 10 jaar. Op zaterdag  15 april was er een zeer geslaagd 
jubileumfeest waar ongeveer 400 GM-leden aanwezig waren; waaronder ook een aantal leden 
van het eerste uur.   
 

2. Ingekomen stukken 
Er zijn afmeldingen voor de vergadering binnengekomen van Patrick Bindels, Kathinka van Dijk, 
Ria van Dooren, Peter Eshuis, Toon Frieling, Nicolai van de Heijden, Helly van Oudenhoven, Harry 
van de Sande, Leo Spanjers, Anja Tange, en Ingrid Wouters.  
 

3. Vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering 3 februari 2017 
Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 
4. Vaststelling van de notulen van de extra algemene ledenvergadering van 4 oktober 2017 

Ook hier zijn geen opmerkingen en ook deze notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 
5. Jaarverslagen 2016 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: Opmerking van Adri Raaimakers dat bij de prestaties de melding 
ontbreekt van de prestatie van Sander Smits bij het Nederlands Indoor Kampioenschap 
hoogspringen Junioren. Hij behaalde daar de 2e plaats.  

• commissie Lopen 

• commissie Wandelen 

• Wedstrijd Organisatie Commissie 

• Webcommissie.  

• Clubhuiscommissie.  

• Sponsorcommissie 
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• Vertrouwenspersoon 

• Lief en Leed 

• PR  
De jaarverslagen worden afzonderlijk aan de orde gesteld.  
De voorzitter dankt iedereen voor zijn bijdrage. 
 
Vervolgens wordt apart aandacht besteed aan het ledenverloop. De laatste jaren schommelt het 
aantal leden (per januari) rond de 600 leden. Per 1 januari 2018 waren het 585 leden. Vanuit de 
verschillende commissies is er aandacht voor de opzeggers, maar er is doorgaans weinig aan te 
doen. Veel mensen worden bijvoorbeeld  lid na een Start-to-Run cursus maar een deel haakt na 
een jaar weer af om verschillende redenen. We leven in een tijd dat mensen nogal gemakkelijk 
switchen van activiteiten. Daarnaast zoeken we naar mogelijkheden om ons sportaanbod uit te 
breiden, bijvoorbeeld op andere tijden of kortere trainingen. We hopen daarmee tegemoet te 
komen aan de wensen van leden die overdag kunnen wandelen of lopen of kortere afstanden 
willen trainen. Voorwaarde hiervoor is echter dat er wel trainers voor zijn.  
De voorzitter merkt op dat de ledenwerfcommissie met een rapportage is gekomen van 34 
aandachtspunten, waarvan er 15 gericht waren op het verbeteren van de communicatie en de 
PR. Reden waarom het bestuur heeft gezocht naar een PR coördinator, om hier extra aandacht 
aan te besteden.  
Op verzoek van de ALV van 2017 geeft de voorzitter een overzicht van de contributie- 
vrijstellingen. Het vrijwilligerscorps bij GM bestaat uit zo’n 260 personen, waarvan er 107 een 
(gedeeltelijke) vrijstelling hebben van contributiebetaling. Daarbij horen 62 leden die zelf niet 
sporten en waarvoor de vereniging de AU  bijdrage betaalt.  Dan blijven er nog 45 sportende 
leden over. Dat zijn trainers en bestuursleden.  
 

6. Jubilarissen 
Er zijn dit jaar twee jubilarissen die 25 jaar lid van AVGM zijn, te weten Peter Moors en Frank 
Coppelmans.  
Frank Coppelmans wordt door de voorzitter in het zonnetje gezet met een bos bloemen, een 
blijvende herinnering en een persoonlijk woord over zijn geschiedenis bij de vereniging.  
Peter Moors was helaas afwezig. De secretaris zal zijn herinnering en de bos bloemen bij hem 
thuis bezorgen. 
 

7. Uitreiking bekers 
Eerst worden de replica’s van vorig jaar uitgereikt. De Jos Robben trofee wordt overhandigd aan 
Frank Abbink. Marianne Verdonk (Prestatiebeker), Anja Tange (Bram Flierman vrijwilligerstrofee) 
en Patrick Bindels (GM-beker) zijn niet aanwezig en zullen de repica’s later uitgereikt krijgen.   
• De Jos Robbentrofee gaat naar Herman Wester. Behalve secretaris van de WOC, webmaster 

en coördinator van de EHBO-ploeg is Herman actief als jurylid. Hij heeft zowel de jurycursus 
algemeen als hoofdjurylid Athletic Champs gevolgd.  Bij veel wedstrijden die GM organiseert 
is Herman present. Dat is dan ook de reden dat hij is voorgedragen voor de Jos Robbentrofee 
die hem door Mia Robben wordt aangereikt.  

• De Bram Flierman vrijwilligersbeker gaat naar het duo Helly van Oudenhoven en Joke Peters. 
Als trainers bij het Nordic wandelen staan ze wekelijks twee keer paraat om wandelaars te 
begeleiden. Maar dat is niet alles, ze zijn nooit te beroerd om ook elders een hand uit de 
mouwen te steken, bijvoorbeeld bij de drankenpost van de marathon Eindhoven en Joke 
heeft een lange staat van dienst als medewerker bar. Helly is regelmatig als EHBO-er bij 
wedstrijden present. Maar hun kookkwaliteiten verdienen extra aandacht. Al enkele keren 
hebben de vrijwilligers op de jaarlijkse vrijwilligersdag kunnen genieten van een heerlijk 
buffet dat Helly en Joke met behulp van nog enkele dames op tafel wisten te toveren. Helly is 
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wegens vakantie afwezig, daarom neemt Joke  de Bram Flierman-beker namens hun beiden 
in ontvangst.  

• De prestatiebeker gaat dit jaar naar Maureen Herremans. Maureen heeft in 2017 bijzondere 
prestaties geleverd bij de Hink-Stap-Sprong.  
- Brons bij het NK indoor senioren 
- Zilver bij het NK outdoor 
- Clubrecord met een sprong van (PR) 12,52 meter. 
Hoewel zij inmiddels haar lidmaatschap van GM heeft ingeruild voor Prins Hendrik, verdient 
zij deze beker over haar prestaties tijdens haar GM-periode in 2017. 

• De GM-beker is dit jaar voor Tom Lassing  
Over Tom valt heel veel te zeggen, de voorzitter somt enkele nuchtere feiten op: 
- Jarenlang bestuurslid baanatletiek geweest; 
- diverse commissies opgezet en gecoördineerd: ledenwerfcommissie, Vrienden van GM, de 
jubileumcommissie; 
- de Ledenenquête van vorig jaar opgezet 
- daarbij is hij ook nog sporter en trainer 
De voorzitter zegt dat hij Tom de afgelopen jaren heeft leren kennen als een persoon die op 
allerlei manieren zeer betrokken is bij de Bestse gemeenschap. Maar bovenal is Tom 
natuurlijk een uitstekend GM-lid met een grote staat van dienst. 

 
8. Sponsoring Bootcamp 

Bas van Hoof heeft in 2017 een aantal rondleidingen gehouden met als thema ‘de slag om Best in 
september/oktober 1944’. De deelnemers aan die tocht hebben daarvoor een bijdrage betaald 
en dat bedrag wil Bas schenken aan GM voor aanschaf van bootcamp materiaal. Bas komt naar 
voren en toont een cheque van € 550,--. Deze cheque wordt vervolgens symbolisch overhandigd 
aan Marcel Reintjes, een van de vier bootcamptrainers.  
 

9. Financieel verslag , Balans en Baten & Lasten 
De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester, Nico Leijtens.  

• Allereerst geeft Nico uitleg wat er gedaan is n.a.v. een opmerking tijdens de vorige ALV 
betreffende de tussentijdse controle van de penningmeester. Hij heeft de autorisaties bij de 
bank gecontroleerd en aangepast (maximum bedrag is verlaagd). Verder worden er 
kwartaaloverzichten gemaakt en besproken in het bestuur.  

• Door de verhoging van de prijzen in de kantine is de opbrengst hoger geworden. 

• Het contract met Korein is aangepast, de huur is met 25% verhoogd met een jaarlijkse 
indexering.  

• De clubkleding is geïnventariseerd waarbij een incourant deel is afgeboekt. 
De bestelling en verkoop van clubkleding wordt aangepast.  

• Er is een nieuw ledenadministratie- en financieel systeem gekocht. Dit betekent veel 
tijdsbesparing voor de penningmeester en de ledenadministratie. De kosten zijn in 2018   
€ 750,--. 

• 2017 was het jaar dat voor de laatste keer de obligaties zijn uitgeloot. Volgens de regels krijgt 
men twee jaar om het bedrag op te vragen. 

Tot slot geeft hij uitgebreide uitleg bij het financiële verslag. Na enkele vragen te hebben 
beantwoord wordt het verslag door de vergadering vastgesteld. Ook wordt gevraagd  om de 
financiële gegevens tenminste een week voor de vergadering in de kantine ter inzage te leggen. 
Dat zegt de penningmeester te zullen doen.  
 

10. Verslag van de Kascontrolecommissie 
Nel van Oort brengt verslag uit namens de kascontrolecommissie (verder bestaande uit Pieter 
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van der Sanden en Herman Wester) over de controle van de stukken over 2017.  Samenvattend 
zegt ze dat de penningmeester een keurige boekhouding heeft gevoerd, dat de commissie heeft 
geconstateerd dat de kasstukken in overeenstemming met de werkelijkheid zijn, dat ze geen 
enkele tekortkoming hebben kunnen vinden. Namens de kascontrolecommissie stelt ze voor om 
het bestuur decharge te verlenen over de financiën 2017. Hier stemt de vergadering mee in. 

 

11. Vaststelling van de begroting voor 2018  
De penningmeester presenteert de begroting.  
Na een enkele vraag vanuit de zaal gaat de vergadering akkoord met de begroting.  
 
Onderhoud Sportaccommodatie 
Aansluitend aan de begroting bespreekt de voorzitter de noodzaak van het plegen van 
onderhoud aan de accommodatie. In 2017 is veel onderhoud gepleegd, zowel door de gemeente 
als door vrijwilligers van GM, maar meer onderhoud blijft nodig. Uit de ledenenquête is naar 
voren gekomen dat veel leden vinden dat aanpassingen van de kantine en sanitair wenselijk is. 
Hieraan wil het bestuur tegemoetkomen. Met een groepje vrijwilligers is onderzoek gedaan wat 
er aangepast kan worden en hoe. Paul laat via enkele impressie-foto’s zien hoe het er uit zou 
kunnen zien. Vooral de vloer en de bar zullen als eerste aangepakt gaan worden. Ook zal het 
meubilair worden vervangen. Zowel voor onderhoud als meubilair  is geld gereserveerd. De 
aanpassingen vergen een grote investering, maar dan kunnen we er de komende 20 jaar ook 
mee vooruit. 
De vergadering gaat akkoord. 

 

12. Meerjarenbeleidsplan 2018 - 2022 
Er is door het bestuur een nieuw meerjarenbeleidsplan opgesteld, dat op de website is 
gepubliceerd en ter inzage heeft gelegen in de kantine.  
Er komen vanuit de vergadering geen opmerkingen; het bestuur zal de komende jaren dus in het 
kader van dit beleidsplan verder gaan.  
 

13. Vrienden van GM 
Tom Lassing geeft nog een keer een uitleg wat deze club behelst en nodigt mensen uit lid te 
worden. Ze komen binnenkort bij elkaar om te kijken op welke manier ze het bedrag dat de 
leden bij elkaar brengen zullen besteden. 
 

14. Bestuursverkiezingen 
Paul Hoen (voorzitter) is reglementair aftredend en herkiesbaar.  
Toos de Groen is ook aftredend, maar is niet herkiesbar. Het bestuur heeft Henk Plasman 
voorgedragen als bestuurslid voor de functie voorzitter commissie wandelen. Er hebben zich 
geen andere kandidaten aangemeld. Onder applaus worden de twee kandidaten gekozen. 
Henk Plasman stelt zich met een korte toespraak aan de vergadering voor. 
Paul bedankt Toos voor haar inzet tijdens haar bestuursperiode en overhandigt haar een 
cadeaubon en de mooie bos bloemen. 
 

15. Benoeming kascontrolecommissie 
De huidige kascontrolecommissie bestaat uit Nel van Oort, Pieter van der Sanden en Herman 
Wester en het reserve lid Huub van den Elzen.  
Nel is aftredend, Huub wordt reglementair lid. 
De nieuwe commissie bestaat nu (in volgorde van aftreden) uit Pieter van der Sanden, Herman 
Wester en Huub van den Elzen.   
Peter Cras meldt zich aan als  nieuw reserve lid.   
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16. Rondvraag 
Ben Saris heeft een paar vragen/mededelingen: 
• Er is niet gesproken over de hoogte van de contributie voor 2019. De voorzitter antwoordt 

dat die blijft gelijk aan die van 2018. 

• In 2019 bestaat de gemeente Best 200 jaar. Men is bezig met plannen maken en 
inventariseren wat er moet gebeuren. Grote kans dat GM gevraagd wordt om op sportief 
gebied haar steentje bij te dragen. 

• Op 19 maart start er weer een jurycursus.  

• Op 14 april vindt er een dorpsquiz plaats waarbij ook GM zich heeft aangemeld. Reeds 20 
GM-leden doen mee. Er worden nog 15 mensen gezocht.  

• Tot slot dankt Ben als erevoorzitter namens de leden het bestuur voor haar inzet. Dit wordt 
met applaus van de vergadering ondersteund. 
 
 

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

 

 

 


