Notulen 3de ALV vereniging Oud Gyas
Datum: 6 november 2011
Locate: Bosbaanrestaurant Amstelveen
Aanvang: 15:19
Aanwezig:
1. Lars van Dijk
2. Robert Greidanus
3. Jan Timens
4. Jan-Willem Gabriels
5. Jan-Willem Snippe
6. Martijn Steenhuis
7. Jurgen Wagenaar
8. Gerrit Corbijn van Willemswaard
9. Ward Rauws
10. Caroline Jansen
11. Marije Sibma
12. Rosine van Velzen
13. Petra Westerhuis
14. Paul Drewes
15. Alvan Ottema
16. Sonja van den Belt
17. Anne van Beek
18. Nienke Storck
19. Carien Nieters
20. Jeroen Verdenius
21. Bartelo v. d. Berg
22. Auke van der Horn
23. Lea v. d. Pol
24. Willemijn Arends
25. Hans Douwe Leerink

1) Opening
Lars vna Dijk opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Tevens licht hij de bijzondere locatie toe voor deze ALV. Lars licht ook de
op de ALV volgende netwerkbijeenkomst toe.

2) Afmeldingen:
- Edith Steenhuis
- Carolien Abheiden
3) Vaststellen agenda
Opening & Vaststellen agenda ALV
Notulen ALV 19 juni 2010
Jaarverslag:
–
Verslag Cie 500; update over en analyse van ledenbestand

–

Activiteiten (Headborrel, KMHB); ondersteuning Gyas;
Afrekening 2010
Verslag kascommissie
Décharge bestuur
Aftreden Jelle Niemantsverdriet & Benoeming Jurgen Wagenaar
Begroting 2012
Activiteiten 2012
10e Lustrum Gyas 2014 en lustrumboek Oud Gyas
Rondvraag
Sluiting ALV

4) Notulen ALV 19 juni 2010
Geen vragen naar aanleiding van de notulen.
5) Jaarverslag
Robert geeft een verslag van de activiteiten van de Cie-500 afgelopen jaar.
Het doel is om binnen afzienbare tijd 500 leden te hebben als oudleden
vereniging.
Binnen het ledenbestand is er en scheve verdeling tussen mannen (63%)
en vrouwen (37%). Dit is wellicht een aandachtspunt voor zowel Oud-Gyas
als Gyas om te kijken waarom mannen actiever lijken te blijven. Wat verder
opvalt is dat veel leden van de vereniging Oud-Gyas uit de laatste jaargangen
van Gyas komen. Dit is voor de vereniging een aandachtsgebied.
Het doel van de vereniging op korte termijn blijft het behalen van de 500
leden.
Lars geeft hierbij nog aan dat de ledengroei een beetje stagneert na het
passeren van de 400 leden grens.
Activiteiten 2010/2011:
Lars licht de activiteiten van Oud Gyas afgelopen jaar toe. Jan Timens is
tijdens de Head-borrel op 19 maart 2011 in het zonnetje gezet voor zijn
verdiensten voor Oud-Gyas.
Het bestuur is van mening dat er meerdere activiteiten moeten worden
georganiseerd in het westen omdat hier ook veel oud leden wonen. Een
voorbeeld hiervan was de Holland Beker borrel, welke voor een eerste keer
nog matig bezet was. Het bestuur is voornemens deze borrel aankomend jaar
wederom te organiseren.
Verder is er gedineerd met het huidige bestuur van Gyas en zijn er twee
Wattbikes geschonken aan Gyas om de trainingsfaciliteiten te optimaliseren.
Verder zijn er natuurlijk de vergaderingen van het bestuur en wordt er dit jaar
voor het eerst de netwerkbijeenkomst gehouden.

Vragen:
Ward Rauws: Ward vraagt zich af of Oud-Gyas zich ook bezig houdt met
de energievoorziening. Martijn Steenhuis geeft aan dat dit geen OudGyas activiteit was. Ward geeft aan dat energieverbruik en daarnaast de
klimaatbeheersing binnen de ergometerruimte een probleem blijkt. Lars geeft
aan dat Oud-Gyas hier wel in wil meedenken.
Lars wil ook nog benadrukken dat Sonja, Rose en Ward een feest hebben
georganiseerd. Dank daarvoor en Oud-Gyas wil hiervoor graag zijn steuntje
aan bijdragen in de toekomst.
6) Afrekening
Martijn Steenhuis ligt de afrekening 2010/2011 toe inclusief een prognose
voor het komend jaar. Doordat het ledenaantal groeit en de contributie
zorgt voor een constante stroom aan inkomsten zijn de inkomsten van de
vereniging stabiel stijgend.
Kosten van de vereniging zitten met name het in houden van borrels en het
ondersteunen van allerhande oud-Gyas initiatieven. In samenspraak met de
kascommissie heeft Martijn het percentage operationele uitgaven gesteld
20% van de inkomsten, wat volgens de kascommissie normaal is.
Per jaar blijft er een bedrag van tussen de 6000 en 10.000 over om toe te
voegen aan de reserves. Eens per 5 jaar daalt dit scherp door de grotere
uitgaven die gepaard gaan met het lustrumjaar.
Martijn licht de financiele doelstellingen toe voor de komende jaren.
Stabiele en gestaag toenemende inkomstenstroom
Operationele uitgaven rond 20% van inkomsten
Geld reserveren voor lustrumboek
Geld reserveren voor lustrumcadeaus
Zo nu en dan ook buiten de lustrumjaren Gyas kunnen verblijden met
nuttige cadeaus.
Vragen:
Jan-Willem Snippe: JWS mist bij de inkomsten de rente-inkomsten. Martijn
geeft aan dat dit juist is en zal dit aanpassen in het volgende overzicht.
Ward Rauws: In hoeverre rekent de MAC wel op een acht eens per 5 jaar.
Jan Timens geeft aan dat dit niet het geval is. Jan Timens geeft aan dat de
cadeaus van Oud Gyas vaak “nieuw” moeten zijn. Eerste 8, eerste computer,
eerste botenwagen. Het cadeau voor het volgend lustrum zal weer iets
“vernieuwends” zijn.
Anne van Beek:
Zijn er ook activiteiten in Groningen? Lars licht toe dat Oud Gyas ook komend
jaar weer minimaal 2 activiteiten wil organiseren in Groningen komend jaar.

Lars geeft in aanvulling hierop ook nog aan dat wij ook vergaderen op de
vereniging om onze zichtbaarheid te vergroten.
7) Verslag Kascommissie
De kascommissie in de vorm van Vincent Brakkee en Arco Kok waren helaas
niet in staat aanwezig te zijn vanmiddag. Zij hebben Lars per email hun
bevindingen gestuurd:
Lars draagt voor:
Hallo Lars,
De financiën van oud-Gyas zijn op orde. Het gros van de(ruim 400!) leden betaald
keurig zijn contributie. Verder kunnen we ons vinden in het streven een vijfde tot een
kwart van de inkomsten te gebruiken voor de activiteiten van oud-Gyas. De rest van
het geld kan dan gebruikt worden om Gyas te ondersteunen.
Gr Arco Kok
PS ik kan er vanmiddag helaas niet bij zijn
Hallo Lars en Martijn,
Arco heeft ook mijn mening prima verwoord. Ook ik ben er helaas niet bij vanmiddag.
Veel plezier en succes vanmiddag!
Groeten, Vincent
Auke van der Horn vraagt hoe het kan dat mensen niet betaald hebben.
Martijn geeft aan dat dit kan komen door een Storno. Martijn geeft aan dat het
gros van de mensen per incasso betaalt en dit goed verloopt.
8) Décharge bestuur
Lars stelt voor het bestuur decharge te verlenen over het boekjaar tot 31
december 2010. Aangenomen per hamerslag.
9) Aftreden Jelle Niemantsverdriet & Benoeming Jurgen Wagenaar
Decharge van Jelle Niemantverdriet. Jelle woont in London en heeft helaas
geen tijd meer voor zijn activiteiten voor Oud-Gyas.
Jurgen stelt zichzelf kort voor.
Lars stelt voor ons Jelle te dechargeren en Jurgen Wagenaar te installeren.
Aangenomen per hamerslag.

10)Activiteiten 2012
Jan-Willem Gabriels geeft een toelichting op de activiteiten voor het
komende jaar. Tijdens de Gyas-Hunz op 11 februari zal er wederom een
netwerkbijeenkomst worden georganiseerd. De dag voorafgaande aan de
Head of the River zal er wederom een Head-borrel worden georganiseerd. De
borrel tijdens de Holland Beker krijgt dit jaar een vervolg. Deze borrel zal zeer
waarschijnlijk plaatsvinden op 9 juni 2012.
In tegenstelling tot afgelopen jaar zal er in September weer een Oud-Leden
dag worden georganiseerd op Gyas. Er kan tijdens deze dag geroeid worden
en tevens zal er een fietstocht worden georganiseerd met verschillende
snelheidgroepen.
Jan-Willem Snippe geeft een korte toelichten op de ontwikkelingen rondom
het creeren van een ontmoetingsplek voor Gyas leden en oud leden tijdens
de OS in London volgend jaar.
Het idee is om van 28 juli tot 3 augsutus een ontmoetingsplek te creeren voor
Gyas en Oud-Gyas in de buurt van de roeibaan. Dit zal zeer waarschijnlijk de
roeivereniging Maidenhead worden. Gezien het HHH ver ligt van de roeibaan
is een dergelijke ontmoetingsplek dicht bij wenselijk. Oud-Gyas zal de leden
hierover informeren.
Rosine van Velzen geeft verder aan dat zij het feest wat vorig jaar is
georganiseerd navolging wil geven met een feest voor de jaargangen 1990 –
2000. Martijn geeft aan dat Oud-Gyas kan kijken welke mensen uit die lichting
dit zouden willen organiseren.
11)10e Lustrum Gyas 2014 en lustrumboek Oud Gyas
Oud-Gyas is voornemens om een Lustrumboek te maken voor het 10e
Lustrum in 2014. Jan-Willem Snippe geeft hierop een toelichting. OudGyas is van mening dat dit een bijzonder boek moet worden. Er is reeds
een commissie opgericht met daarin twee mensen van Oud-Gyas om te
inventariseren welk materiaal er is om dit boek te vullen.
Waar de commissie nog behoefte aan heeft zijn 1 of 2 mensen die daar
redactioneel mee bezig willen. Mensen dus die thuis zijn in het produceren
van een boek. Sonja van den Belt geeft aan dat Maarten Kolsloot een
goede persoon zou zijn. Ilse Stokker wordt verder nog genoemd. JanWillem Snippe zal deze mensen hiervoor benaderen.
Lars geeft aan dat Oud-Gyas voornemens is hier een groot feest van te
maken. Ideeen hiervoor zijn meer dan van harte welkom op Oud@gyas.nl.
12)Rondvraag
Sonja van den Belt: Zowel het Lustrum als het Lustrumboek wordt dat
volledig betaald of moet hier ook nog sponsoring voor worden gezocht?
Lars geeft aan dat de wijze waarop Oud-Gyas dit gaat financieren nog
niet helemaal duidelijk is. Het boek zal dus 50 jaar Gyas beschrijven. Op

dit moment is de commissie niet voornemens om te gaan werken met
advertenties.
Gerrit Corbijn van Willemswaard: Is het een idee om een kort voorstel
rondje te doen van de aanwezigen, aangezien ik niet iedereen ken? Lars:
Akkoord gaan we doen.
Robert Greidanus geeft aan dat er eventueel een onderscheid gemaakt
kan worden tussen leden en niet leden van de vereniging Oud-Gyas.
Alvan Ottema: Is het een idee om een DVD toe te voegen aan het
Lustrumboek met beeldmateriaal? Hans Douwe heeft dit idee ook en ook
het bestuur blijkt al met dit idee te spelen.
13)Sluiting ALV en Gyas-lied
Lars sluit de vergadering om 16:30.

