
Groot Veldhovense Atletiek Club

Notulen Algemene Leden Vergadering GVAC
d.d. 17 mei 2022

Plaats: kantine GVAC 20.45 uur

Aanwezig: Ger, Ivonne, Frans, Kitty.

1. Opening

Ger opent de 60ste vergadering.

2. Vaststellen agenda

Met instemming van de aanwezigen wordt de agenda vastgesteld.

3. Aandacht voor de overledenen

Er wordt een moment stilte gehouden voor:

Theo de Koning

Tiny Sanders, tevens ere-lid

Piet van Os,  tevens ere-lid

4. Notulen vorige algemene ledenvergadering d.d. 29-6-2021

de notulen worden doorgenomen(op het grote scherm). Inhoudelijk zijn er geen vragen of

opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.

5. Huldiging aftredende commissieleden en jubilarissen en kampioenen

kampioen

Karin Verheijden Kampioen NK Marathon

Eervolle vermelding van Eveline Saalberg

aftredende commissieleden:

Ger stelt voor om aftredende commissieleden Lau Liefting en Theo van Diessen tot ereleden

te benoemen. Dit wordt door de ALV d.m.v. een applaus ontvangen en goedgekeurd.

Huub Grootveld(wandelen) krijgt een bloemetje

Peter van de Ven(wandelen)

Jan van Gestel(wandelen)

Jan de Kok(WOC) krijgt een bloemetje

Kees Jan Koeling(WOC) krijgt een bloemetje

Noud Gepkens(Noud Gepkens), krijgt een bloemetje
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Henk Santing(Trimloop), krijgt een bloemetje

Arie de Jager(Bar)

Theo van Diessen(Trainingscoordinator, sponsorcomm, Trimloop)  en

Lau Liefting(Trainingscoordinator) krijgen beiden een oorkonde en bloemetje.

Jubilarissen

50 jaar

Nelly van de Ven, lid sinds 1-10-1972

40 jaar

Andre Stabel, lid sinds 1-1-1982

Henny van Empel, lid sinds 1-3-1982 , krijgt een bloemetje

25 jaar

Ron Vermeulen, lid sinds 1-7-1996

Theo van Diessen, lid sinds 1-10-1996

Ruud van Ham, lid sinds 1-10-1996, krijgt een bloemetje

Dorie Jansen, lid sinds 1-10-1996, krijgt een bloemetje

Gonja Baijens, lid sinds 1-11-1996

Elly Kerkhof, lid sinds 1-12-1996, krijgt een bloemetje

Pauze

Op het voorstel door te gaan en na de vergadering een drankje te doen, wordt  ingestemd.

6. Verslag bestuur

Het verslag van het bestuur wordt doorgenomen. Niemand heeft opmerkingen.

7. Bespreking jaarverslagen 2021

De jaarverslagen worden doorgenomen. Er zijn geen opmerkingen.

8. Behandeling van het financiële verslag en het verslag van de kascommissie

Ivonne heeft tijdelijk het penningmeesterschap op zich genomen. Het afgelopen jaar heeft

Jan de Kok aangeboden de cijfers op een rijtje te zetten in verslagvorm. Ivonne kan hierdoor

als penningmeester de focus leggen om alles administratief te behandelen.

Toelichting op het verslag door Ger.

Passiva bijna allemaal eigen vermogen en nog te betalen lasten. Dit is een net spaarpotje.

Resultatenrekening.

inkomsten gelijk als begroot, waarvan een groot deel van de gemeente. Dit is eenmalig door

covid.

Uitgaven lager dan begroot, maar ook dit komt door covid. Al met al een goed jaar.

Een vraag wordt gesteld, hoe het zit met de inkomsten contributie. Ger geeft hier uitleg over,

dat dit door bv afdragen bij de KNAU vaste lasten zijn waar contributie voor nodig is.

De Kascommissie heeft het advies gegeven om het bestuur decharge te verlenen.
De ALV stemt hiermee in.
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9. Behandeling begroting en vaststelling van de contributie

Nu Covid weer minder is, zal er aandacht besteed gaan worden om leden te werven en weer

meer te organiseren. Bijvoorbeeld het jubileum en de 10 miles. Die laatste zal dit jaar niet

meer lukken oa. vanwege vergunningen. Kosten van de wedstrijden zijn hoger dan begroot,

hier wordt over gevraagd. Dit is vooral de Witvencross, circuit 14, clubkampioenschappen.

Hier staan alleen inkomsten van de Witvencross tegenover.

Voorgesteld wordt de contributie te indexeren met 2,7%, conform de landelijke indexering.

De ALV stemt hiermee in.

10. Benoeming kascommissie

Er is nu een kascommissie. Hierbij wordt nog 1 persoon gevraagd om de continuïteit te

waarborgen. Marjon Lavrijsen geeft aan dit te willen gaan doen.

11. Introductie kandidaten en verkiezing bestuursleden

Aftredend niet volgens rooster:

recreanten Marjan van den Tillaar

Kandidaat bestuursleden:

Recreanten Anja van Riet. De vergadering heet haar van harte welkom.

Jeugd en baanatleten Jos Goudsmit. De vergadering heet hem van harte welkom.

Ger geeft aan dat hij volgend jaar zijn voorzittershamer gaat neerleggen. Hij geeft aan dat er

altijd contact met hem opgenomen kan worden voor vragen hierover.

12. Rondvraag

Ans Saalberg:  communicatie: zijn er mensen die hierover mee willen denken, laat die zich dan

aanmelden. Er zal dan snel weer een opstart gemaakt worden m.b.t. de visiegroep….

Jeroen van Duivenbode: de groeiende groep expats is misschien beter te bereiken door het

engelstalige gedeelte op de site wat beter vindbaar te maken. Hij geeft aan hier wel bij te willen

helpen.

Jan de Kok: met twee andere clubs(DES en Best) wordt gewerkt om de NK cross hierheen te halen. Er

wordt in mei een Bid uitgebracht en dat zou dan om 2024 en 2025 gaan om dit NK te organiseren.

Hannie Dreves: hoe gaat het met het toepassen met de wet WBTR. (dit gaat om een vorm van

toezicht waarbij ook de statuten gewijzigd moeten worden) hier wordt aan gewerkt.

Bij de aftredende  comm.leden staat Marjan van den Tillaar niet vermeld. Dit is op eigen verzoek,

daar zij maar kort lid is geweest van het bestuur.

Ruud van Ham: wordt er nog deelgenomen aan de grote clubactie. Hier kan samen met hem overlegd

worden.

14. Sluiting

Ger bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.
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