Notulen algemene ledenvergadering GAVC van 21 november 2016
Aanwezig:

Jelte de Vries, Wijtse Sterkenburg, Willy Schriemer, Jan Kiemel, Dirk Steenge,
Rienk de Jong, Dirk J. Wiersma, Hein Tichelaar, Gerben Hoekstra, Jelle de
Jong, Gerlof Koopmans, Bart Reinsma, Matheus Posthumus, Aizo Spijkstra,
Meinte Tichelaar, Tammo Cnossen, Sipke Castelein, Y. Oostenbrug, Gerrit de
Vries, Johan Terpstra, Yke v.d. Schaaf, Frank v.d. Heide, Douwe Zondervan,
Max Hof, Niels Heitbrink, Michel Heitbrink, Thomas Miedema, Harm Betten,
Walter Miedema, Bert Nicolai (voorzitter), Tjitte Hemstra (penningmeester),
Jeanette Bergsma (kantinezaken) en Eelke Bosma (secretaris)

Afwez. m.k.: Hanneke de Vries (vz. Jeugdcommissie), Annie Bosma, Peter Jagersma, Rolf
Leentvaar, Jeroen Bodde (voetbalzaken), Libbe v.d. Meer, Nanko Kornet en
Rienk-Wim Braaksma.

1. Opening door onze voorzitter Bert Nicolai met de mededeling dat er slechts vier
bestuursleden aanwezig zijn. Hanneke de Vries haar vader is ernstig ziek en Jeroen
Bodde zijn schoonvader is vanochtend vroeg overleden.
Hierna vraagt hij om staande één minuut stilte in acht te nemen ter nagedachtenis aan
degenen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen van het bestuur
- De problemen met de wedstrijdverlichting en toestand natuurgrasveld(en) worden
kort toegelicht.
- Trainingscapaciteit tekort.
KNVB heeft hierover een rapport geschreven; met als conclusie en advies dat
GAVC behoefte heeft aan minimaal 2 trainingsvelden.
Indien ruimte: extra natuurgrastrainingsveld aanleggen of anders een bestaand
natuurgrasveld ombouwen tot kunstgrasveld.
- Het GAVC-logo dat op het pand is aangebracht is aangeboden door de Club van
Honderd.
- Na overleg met de Sponsorcommissie is besloten een nieuwe website te
ontwikkelen.
Bestaande website is opgezet en onderhouden door Harm Betten. Voor al die 17
jaar krijgt hij uit handen van de voorzitter, als dank, 1,5 liter Beerenburg en een
bloemetje.
Hierna krijgt Walter Miedema (één van de webmasters) het woord om de nieuwe
website te presenteren.
De webmasters zijn Harm Betten, Michel Heitbrink, Thomas Miedema en Walter
Miedema.
Er komt een web-redactie bestaande uit Almer Bootsma, Johan Terpstra, Wouter
v.d. Meulen en Harm Betten. Zij zullen één keer per 6 – 8 weken vergaderen.
Er wordt voor onze website gebruik gemaakt van de SportLink-site:
De basis – wedstrijden – trainers – leiders – afgelastingen zijn via SportLink direct
zichtbaar op de GAVC-site.
Hierna volgt de presentatie van onze nieuwe site.

-

Walter: “Deze site is van ons allemaal; dus met op- en aanmerkingen direct contact
opnemen met de web-redactie.”
Hij feliciteert het bestuur met de nieuwe site en krijgt de felicitaties direct terug
voor het ontwikkelen van deze site.
Tjitte (penn.): “Eén van de grootste kostenposten is elektriciteit. Er is een
energiecommissie in het leven geroepen o.l.v. Oebele v.d. Veen. En deze heeft het
bestuur geadviseerd zonnepanelen te realiseren op het dak van ons gebouw.
Wij zijn dan ook voornemens 180 zonnepanelen te plaatsen.
Hiervoor is € 11.000,00 subsidie beschikbaar. Wij sluiten een rentevrije lening van
€ 30.000,00 af; en het restant van circa € 23.000,00 komt uit eigen middelen.”
Op een vraag of de panelen balbestendig zijn (er komt weleens een bal op het dak),
wordt bevestigend geantwoord.

4. Ingekomen stukken
- Twee vragen van Rolf Leentvaar. Deze zullen bij de rondvraag aan de orde komen.
- Mail van onze KNVB-consul Jan Kiemel over trainingen op het B-veld.
5. Notulen van de algemene ledenvergadering van 301115
Naar aanleiding hiervan is door het bestuur op de volgende punten actie ondernomen:
- Herkenbaarheid GAVC bij de ingang: er is een groot GAVC-logo op de gevel
geplaatst.
- Onderhoudsplan is nog niet gerealiseerd.
- Toestand grasvelden na regenval. Hierover is in januari 2016 overleg geweest
tussen Age Jongbloed (BV Sport), Jan Kiemel (consul) en Eelke Bosma (bestuur).
Afgesproken is o.a.: goed doorspuiten drainage / schudfrees er doorhalen /
gesignaleerde problemen doorgeven aan BV Sport-Gemeente.
Hierna wordt de notulen ongewijzigd goedgekeurd
6. Jaarverslag 2015 – 2016 van de secretaris
Secretaris Eelke Bosma deelt hieruit de meest belangrijke punten mee.
- Bij punt drie Organisatie wordt tussen van … commissies het woord onmisbare
toegevoegd
- Bij oliebollencommissie wordt de naam Henk Betten vervangen door Aizo
Spijkstra
- Bij punt 5 Leden wordt 610 vervangen door 604 en 433 door 398.
Tot slot citeert Eelke de laatste alinea:
“Het is ondoenlijk om iedereen, die GAVC op welke wijze dan ook ter wille is geweest
gedurende het seizoen 2015 - 2016, persoonlijk in dit verslag te noemen.
Vandaar dat het bestuur via deze weg een ieder heel hartelijk wil bedanken voor zijn
of haar inzet voor onze voetbalclub GAVC.”
Hierna wordt het jaarverslag met de hierboven genoemde wijzigingen vastgesteld.
7. Financieel jaarverslag 2015 – 2016 van de penningmeester
Penningmeester Tjitte Hemstra geeft een toelichting op het voorliggende verslag.
Er is een afname van het vermogen.
Meinte Tichelaar stelt een vraag over de balans welke naar tevredenheid wordt
beantwoord.
Tjitte bedankt Lizet Bouritius en Gerrit de Vries voor al hun financiële werk.
Hierna wordt het fin. jaarverslag vastgesteld.

8. Verslag van de kascommissie
Ondanks het faillissement van Sisa en daardoor derving van duizenden Euro’s geeft
Aizo Spijkstra ook namens Jelle de Jong een groot compliment aan de penningmeester
voor het toch behalen van een positief resultaat.
De kascommissie verzoekt de vergadering dan ook om het bestuur decharge te
verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Hetgeen geschiedt.
9. Verkiezing leden kascommissie
Aizo Spijkstra en Jelle de Jong blijven nog een jaar in de kascommissie en nadat de
vergadering Matheus Posthumus en Max Hof benoemd heeft tot reserveleden van de
kascommissie is het:
~ Pauze ~
10. Wordt eerst opgeschoven afwachting van de komst van Thérèse Wouda.
11. Verkiezing bestuursleden
De volgende bestuursleden zijn aftredend en herkiesbaar:
Jeanette Bergsma (kantinezaken)
Hanneke de Vries (alg. lid vanuit de Jeugdcommissie)
Eelke Bosma (secretaris + wedstrijdsecr. senioren veld))
Jeroen Bodde (voetbalzaken)
Bestuurslid algemene zaken – vacature
Bestuurslid facilitaire zaken - vacature
Alle leden worden onder applaus wederom benoemd voor de komende zittingsperiode.
12. Begroting 2017 – 2018 en contributies vaststellen
- Ieder jaar zal, zoals destijds is afgesproken, de contributie met + 2% worden
verhoogd;
- Sponsoropbrengsten dalen € 2000,00 / kantineopbrengst € 4300,00
- De diverse acties bestaan uit de oliebollenactie (€ 6000,00), de snertactie (€
1100,00) en de opbrengsten van de lotto (€ 800,00). Per saldo is dit € 900,00 lager.
- Huisvestingskosten iets hoger
- WOZ-waarde is een stevige post van 5%
- Verwachting is een positief resultaat van € 336,00
- Met de nieuwe KNVB-plannen voor jeugdvoetbal is nog geen rekening gehouden
Gerlof Koopmans maakt de opmerking over de (event.) sponsorinkomsten van het
nieuwe grote scherm; wordt meegenomen door het bestuur.
Hierna worden onder luid applaus Lizet, Tjitte en Gerrit bedankt en de begroting 2017
– 2018 vastgesteld
13. Verslag van de beroepscommissie
Rienk de Jong doet op zijn geëigende humoristische wijze verslag van de activiteiten
van deze commissie; welke dit jaar alleen maar in “actie” hoefde te komen na
“verontrustende” vragen van ouders over de “bandenkorrels”. Dit bleek bandenloos
alarm.
14. Herverkiezing leden beroepscommissie:
Rienk de Jong, Dirk Steenge, Wouter v.d. Meulen en reserve-lid Ino v.d. Berg worden

door de vergadering herbenoemd.
10. Vrijwilligersbeleid GAVC - vaststellen
Opsteller van dit concept Thérèse Wouda kan helaas niet meer komen.
Eelke Bosma licht de kern van dit beleid toe:
- Je mág lid worden van GAVC;
- Je hebt dan het récht op het spelen van wedstrijden;
- Je hebt dan de plicht om bij te dragen in de organisatie van GAVC.
De volgende opmerkingen en vragen worden over dit beleid gemaakt en gesteld:
- Gerrit de Vries:
• Dit plan staat en valt met de discipline van de leden binnen de vereniging;
• Bij de JC staan leden vermeld die niet bekend zijn bij de ledenadministratie;
• Er voetballen mensen die niet (meer) officieel lid zijn van de vereniging;
• Lang niet iedereen levert het lidmaatschapsformulier in;
- Frank v.d. Heide:
• Dit is een zorg voor/van ons allen om dit goed te realiseren/digitaliseren;
- Bert Nicolai:
• Er moet een cultuuromslag komen bij GAVC + meer betrokkenheid van de
leden, deze is nu minimaal;
• Dit is niet in 2-3 jaar geheel gerealiseerd; maar het kán gerealiseerd worden;
- Matheus Posthumus:
• Op pagina 5 – punt 6 leeftijd aanpassen; - pt 13 verzekeringstekst aanpassen;
• Op pag. 9 – punt 10 de tekst tussen haakjes aanpassen in: (in overleg met het
bestuur);
• Pag. 12 – punt 1 de zin waarin “calamiteit” staat aanpassen;
- Johan Terpstra:
• Waar mogelijk het woordje “moet” vervangen door “wordt verwacht”
Almer Bootsma vragen met dit gegeven met de stofkam door de tekst te gaan.
Het Vrijwilligersbeleid wordt met deze veranderingen door de vergadering goedgekeurd.
15. Rondvraag
- Hein Tichelaar: De LED-verlichting welke buiten staat voor verlichting Logo?
Bert: Is bedoeld voor de Klusgroep
- Meinte Tichelaar: De verrijdbare kasten v.d. Kinderopvang moeten niet voor het
bord v.d. Club van Honderd staan.  Jeanette zorgt voor oplossing.
- Rolf Leentvaar (ingediend per mail):
1. Waarom is er GAVC nog altijd geen kledinglijn. Elk team doet maar wat. Ik
kom bij vele clubs en overal is er een mogelijkheid om kleding te kopen. Het
gaat om de uitstraling van de club naar buiten toe. Ik wil hier best met een
aantal mensen in meedenken hoe één en ander te organiseren.
2. Waarom wordt er aan de vrijwilligers die met de jeugd omgaan geen VOG
(Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd? Dit gebeurt momenteel op grote
schaal en is voor verenigingen gratis dacht ik.
Bert:
1. Vorig bestuur heeft i.o.m. Sponsorcomm.over/met It Beaken overlegd, die
graag kledingsponsor wilde blijven. Wij kunnen de kleding voor inkoopprijs
aanschaffen.
Nadeel: It Beaken werkt met collecties en die lopen er na vier jaar uit;
Kledinglijn is dus aan verandering onderhevig.
Hiermee is de vraag dus volledig beantwoord.

Bert heeft veel jeugdkleding thuis opgeslagen; de beloofde paspoppen voor op
ons complex zijn niet gerealiseerd.
Frank v.d. Heide:
Doe iets met It Beaken + event. verkoop in de kantine. Hij wil dit wel
oppakken met Rolf Leentvaar
Bert:
2. Het bestuur neemt dit op de juiste wijze mee.
Hierna zet voorzitter Bert Tammo Cnossen in het zonnetje. Deze had vorig jaar bij het
uittreden als bestuurslid aangegeven geen “extra” aandacht te willen; maar het bestuur
heeft toch gemeend hem te benoemen als Lid Van Verdienste van GAVC.
Hij krijgt de versierselen opgespeld en ontvangt een bos bloemen.
16. Sluiting door onze voorzitter met dankzegging aan iedereen voor zijn of haar inbreng.
En met de mededeling dat de bar geopend is voor een ieder.

Grou, 22-11-2016,
Eelke Bosma (secretaris)

Aldus vastgesteld in de Algemene
Ledenvergadering van 20 november 2017,

, voorzitter

, secretaris

