
Notulen 2de ALV vereniging Oud Gyas

Datum: 19 juni 2010
Locatie: Bootenhuys A.G.S.R. Gyas
Aanvang: 16:30 
Aanwezig:

1. Lars van Dijk
2. Ingrid Duiker
3. Jan Timens
4. Jan-Willem Gabriels
5. Jan-Willem Snippe
6. Wieger Gietema
7. Jan Gietema 
8. Stefan Wijnolds
9. Gerrit de Jong
10. Caroline Jansen
11. Koen Kerklaan
12. Jorrit Thiele
13. Annemiek Poortman
14. Hans Zumbrink
15. Vincent Brakkee (kas-commissie)

1) Opening

Lars opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Tevens licht hij de 
keuze toe voor deze datum in plaats van een datum in september.

2) Notulen ALV 19 september 2009

Geen vragen naar aanleiding van de notulen.

3) Mededelingen

Oud Gyas heeft inmiddels een eigen webdres (www.oudgyas.nl). Dank voor 
Bartelo in deze. 

4) Jaarverslag

- Afgelopen jaar is de vereniging Oud Gyas opgericht. De vereniging is begonnen 
met 100 – 130 leden en inmiddels is dit aantal gestegen naar 290. Op de vorige 
ALV is de Cie-500 opgericht om te komen tot een ledental van 500. Dit doel 
willen wij mede bereiken door gerichte belacties, waarvan er in het afgelopen jaar 
een aantal hebben plaatsgevonden. Mensen waarderen dit en worden sneller lid, 
dan wanneer zij worden benaderd door middel van een email. 
- Er is een erg geslaagde lustrumdag georganiseerd. 
- Er zijn meerdere nieuwsbrieven verzonden per email, alsmede 1 versie in hard 
copy. Het voornemen is om dit eens per jaar te blijven doen. 
- De database heeft de voordurende aandacht van het bestuur. De systemen 
werken op zich prima, de samenwerking met de Web-cie laat echter soms te 

http://www.oudgyas.nl


wensen over. Het bestuur begrijpt dat de Web-cie niet zomaar dingen uit handen 
kan geven, maar de Web-cie moet ook begrijpen dat Oud Gyas gebaat is bij een 
snelle en goede afwikkeling van de invoer van nieuwe leden. Namens Oud Gyas 
houdt Jelle Niemantsdriet hier een oogje in het zeil. 

Stefan Wijnolds: Op de Hunze werken wij met een commerciele club die dit 
beheert. Wellicht is dit een idée voor Gyas?

Lars van Dijk: De systemen is niets mis mee. Er zit nu een vertraging tussen 
Oud Gyas en de Web-cie. Dit ligt niet aan het gebruikte programma, maar aan de 
afstemming tussen de verschillende partijen. 

Gerrit de Jong: Kan alles niet op een eigen Oud Gyas site?

Lars van Dijk: Nee, we willen een geintergreerd systeem houden van beide 
databases. De situatie rondom de database wordt volgend jaar wellicht beter, 
wanneer Dick Wiggers praeses wordt, aangezien hij ook zitting heeft in de Web-
cie. 
- De afgelopen Head Borrel was een groot succes met een opkomst van tussen de   
60-70 man. 
- Oud Gyas is voornemens om voor 1500 euro te participeren in de Stichting 
Terbeschikkingstelling Sportvoorzieningen. 
- Regionaal trainingscentrum. Jan-Willem Snippe geeft een korte toelichting 
hierop. Doel van dit centrum is om in de 1ste plaats goede coaching te faciliteren 
en on de 2de plaats om aan te sluiten bij het beleid van de KNRB die dit 
soort trainingscentra stimuleerd. Gyas en Aegir zijn hier als een van de eerste 
ingedoken. Op deze manier moet de stap naar de A-equipe kleiner worden. 

Oud Gyas heeft vorig jaar reeds aangegeven hier eventueel te willen bijspringen 
of garant te staan. Lars deelt mede dat Bartelo hem inderdaad net gevraagd had of 
dit ook mogelijk was. Lars heeft dit toegezegd. 
- Het bestuur bekijkt de mogelijkheden om wederom een borrel te organiseren op 
de komende NSRF (3&4 juli 2010).

5) Verslag Cie-500
Het huidige aantal leden is momenteel 290. Door belacties en het “afvangen” van 
lid af leden willen wij richting de 500 leden. 

6) Financieel verslag + begroting

Jan Timens licht de resultatenrekening 2009 toe. Dit is een gebroken jaar vanwege 
de oprichting van de vereniging op 12 mei 2009. 

Jorrit Thiele: Wat scheelt de vereniging ten opzichte van de stichting?
Jan Timens: De stichting kreeg jaarlijks gemiddeld 9000 euro binnen. Met de 
vereniging zitten wij nu ook ongeveer op dat bedrag en de verwachting is dat dit 
zal stijgen door het toenemen van het aantal leden. 



Op de begroting komt nog een post te staan van 1500 euro voor de Stichting TBS 
Sportvoorzieningen. Het eigen vermogen zal dus met 5853 euro toenemen en niet 
met 7353 euro. 

Annemiek Poortman: Het is nu juni en wij krijgen nu de begroting voor 2010. Is 
dat niet wat laat? 

Lars van Dijk: Dat klopt. Volgend jaar zullen wij ook een begroting geven voor 
het erop volgende jaar. 

7) Verslag Kascommissie

Vincent Brakkee geeft aan dat hij inzicht heeft gehad in de boeken van de 
vereniging. Er staat nog 750 euro aan schulden uit, welke Jan snel zal incasseren. 
Verder zijn er geen onregelmatigheden te melden. 

Vincent blijft nog een jaar in de Kascommissie. 

8) Decharge bestuur

ALV verleent het bestuur decharge voor de financien over afgelopen jaar.
 
9) Aftreden Jan Timens als penningmeester

Jan treedt af als penningmeester van Oud Gyas. Lars bedankt Jan voor al zijn 
werkzaamheden voor Oud Gyas en geeft aan hier op een later tijdstip uitgebreider 
bij stil te staan. 

10)  Benoeming Martijn Steenhuis tot nieuwe penningmeester

Aangenomen

11) Benoeming nieuwe bestuursleden

Jan Timens en Jan-Willem Snippe worden aangenomen als nieuwe bestuursleden. 
Door het uittreden van Willem v/d Molen en Hilda Hoekstra heeft er een leeftijds- 
en ervaringsdrain plaatsgevonden. Jan-Willem Snippe is in de ogen van het 
bestuur de ideale persoon om dit gat op te vullen. 

12) Rondvraag

Geen vragen.

13) Sluiting

Lars sluit de vergadering. 


