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Lars van Dijk heet als voorzitter van Oud-Gyas alle aanwezigen welkom.
De presentielijst gaat rond.
Mededelingen:
- De notulen van vorig jaar zijn helaas niet in papieren vorm beschikbaar. Deze
zullen op de Oud Gyas website worden gezet, evenals de notulen van deze
ALV.
- Lars staat stil bij het overlijden van Willem van der Molen in november 2012.
- Afgelopen week bereikte ons het trieste bericht dat oud Gyas bestuurslid
Marjolein Vermeeren op 17 september is overleden.
- Bestuurswisselingen binnen het Oud Gyas bestuur: Tim van de Vendel heeft
als huidige praeses van Gyas de plek ingenomen van Montyn Stoffels.
Nicolette Brandenhorst is toegetreden tot het bestuur van Oud Gyas, Robert
Greidanus heeft het bestuur verlaten.
- Op 14 juni 2014 zal de Lustrumdag voor Oud leden worden georganiseerd.
- Absent namens het Oud Gyas-bestuur: Nicolette Brandenhorst en Jurgen
Wagenaar
Jaarverslag activiteiten:
Jan-Willem Gabriels geeft een kort overzicht van de activiteiten die in het afgelopen
jaar zijn georganiseerd. Afgelopen jaar zijn de nodige activiteiten georganiseerd door
Oud Gyas. De jaarlijkse Head borrel is inmiddels een zeer goed bezochte borrel. Ook
dit jaar troffen weer 75 – 85 mensen elkaar bij Cafe Hesp in Amsterdam om onder het
genot van het nodige bittergarnituur en wat drankjes met elkaar bij te praten.
De Holland Beker borrel mocht dit jaar rekenen op een hogere opkomst dan het
voorgaande jaar. De opkomst is echter nog niet zoals bij de Head Borrel.
Zowel de Head Borrel als de Holland Bekker borrel zullen volgend jaar wederom
worden georganiseerd.
Er heeft afgelopen jaar een “Regioborrel” plaatsgevonden in Utrecht. De opkomst
was hier met een man of 10 klein te noemen. Het bestuur weet nog niet of er
voldoende animo is om volgend jaar door te gaan met het organiseren van
regioborrels in bijv. Utrecht (030), Den Haag (070) en Amsterdam (020).
Op 14 setember zijn Lars van Dijk en Jan-Willem Gabriels met Hans Barkema met
een stoomtrein naar Bochum gereden. Deze “stoomdag” is Hans aangeboden namens
Gyas en Oud Gyas bij zijn pensionering en als dank voor zijn vele arbeid voor de
vereniging Gyas. De dag was erg geslaagd en foto materiaal zal t.z.t. op de Oud Gyas
site te vinden zijn.

In 2014 zullen zoals reeds aangekondigd de Head- en Holland Beker borrel zeker
georganiseerd worden. Op 14 juni zal de Lustrumdag voor Oud leden worden
georganiseerd en in het najaar zal de Botendokter Classic weer verreden worden.
Houd de Oud Gyas website en de emailcommunicatie goed in de gaten.
Financiële afrekening:
Martijn Steenhuis geeft een financieel overzicht over de afgelopen 2 jaren, dit omdat
er vorig jaar bij de ING een aantal problemen waren betreffende het achterhalen van
de bankafschriften over 2011. De afrekening betreft zodoende de jaren 2011 en 2012.
Sinds eind 2010 is het banksaldo stabiel gegroeid van €18.000 eind 2010 tot een
geprognosticeerde €50.000 eind 2013
De inkomsten zijn geklommen van €11.000 naar €13.000 per jaar. Op deze manier
resteert er een mooi bedrag om een cadeau aan Gyas te schenken tijdens het
lustrumjaar. Voor een dit lustrumjaar is er ongeveer €47.500 te besteden. Voor het
lustrumboek waaraan Oud Gyas zal bijdragen is ongeveer €7.500 – €10.000 nodig. Er
resteert dan €37.500 voor een cadeau.
Tjeerd Meester: Heeft de ALV hier wat te beslissen?
Lars: Zeker heeft de ALV wat te beslissen. Concreet is er nog niet bekend welk
cadeau er zou kunnen komen. Het bestuur is nog in gesprek met het Gyas bestuur
over welke opties er zijn. Dit zou een boot kunnen zijn, wedstrijdjasjes of een
bijdrage aan een verdere professionalisering.
Lars geeft aan dat leden van Oud-Gyas ook ideeën kunnen aandragen voor een
geschikt cadeau. Lars stelt voor dat de ALV stemt over het feit dat Oud Gyas
€47.500 besteed aan een of meerdere geschenken ter ere van het lustrum van Gyas.
Dit wordt aangenomen met unanieme stem.
Lars geeft Vincen Brakkée namens de kascommissie het woord. Vincent heeft de
boeken bekeken en stelt voor het bestuur décharge te verlenen over de financiën 2011
en 2012. Met unanieme stem aangenomen.
Martijn vraagt of er wellicht andere mensen zijn die in de kascommissie zouden
willen zijn. Tjeerd Meester geeft aan dit te willen. Tjeerd en Vincent vormen de
kascommissie voor 2013.
Lars verzoekt alle aanwezige oud leden om zich in te tekenen op de presentielijst.
Rondvraag:
-

Bram Kuip vraagt aandacht voor de Lauwersloop 30 mei 2014. Bram wil de
Lauwersloop met een Gyas team winnen en zoekt hiervoor snelle mannelijke
en vrouwelijke lopers.

-

Het Gyas fietstenue is erg in de smaak gevallen. Tim van de Vendel geeft aan
dat er een tweede rond komt en mensen die hier interesse in hebben kunnen
deze passen en deze kunnen bestellen.

-

Koen Kerklaan: Hoeveel leden heeft Oud Gyas inmiddels. Martijn geeft aan
dat dit nu 440 – 445 mensen zijn.

-

Lars: 14 december is er het Gyas Lustrum Gala. Gyas wil hier ook graag Oud
Gyas leden van harte voor uitnodigen.

Lars dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

