
ALV Oud Gyas 20 september 2014 

Bootenhuysch A.G.S.R. Gyas 

Aanvang 17:20 

Einde 17:50 

 

1.Opening 

Lars van Dijk heet als voorzitter alle Oud Gyas leden welkom en opent de vergadering met de vraag 

of er een leespauze moet worden in gelast voor de notulen van de ALV van 21-09-2013. Dit is niet 

nodig en de notulen worden goed gekeurd.  

 

2.Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen buiten het feit dat er om 18:00 een botendoop van de 2+ gepland staat en 

er daarna een barbecue zal worden gehouden. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om aan te 

sluiten. 

3.Jaarverslag 

De Headborrel heeft plaatsgevonden op 22 maart bij Café Hesp in Amsterdam. Opkomst zo’n 35 

mensen. De Oud-leden Lustrum dag op 14 juni was een zeer geslaagde dag met circa 275 

deelnemers. 

 

4.VerslagCie500 

Het doel van de Vereniging Oud Gyas was bij oprichting 5 jaar gelden om 500 leden aan zich te 

binden. Deze missie is geslaagd, inmiddels zitten we op 560 leden. Afgelopen maand is ons een 

belangrijk lid ontvallen. Hans Douwe Leerink is op 27 augustus jl. overleden. Hij heeft aan de wieg 

gestaan van de oprichting van de Vereniging Oud Gyas. Hans Douwe heeft veel voor Gyas en Oud 

Gyas betekend, hij maakte het bijvoorbeeld mogelijk dat Oud Gyas in 2009 als vereniging aan de slag 

kon (opmaken van de statuten). Er zal een groot gat vallen op Gyas nu Hans Douwe er niet meer is. 

  

5.Financieel verslag 2013-2014 

Bij afwezigheid van penningmeester Martijn Steenhuis presenteert Lars het financieel jaarverslag. 

Enkele opmerkingen vooraf; 

 aangezien het boekjaar 2013 al ver achter ons ligt en het lustrumjaar bovendien nogal een 

verschil maakt t.o.v. andere jaren, wordt een overzicht gepresenteerd van de huidige positie 

van Oud Gyas. Dit geeft meer inzicht dan een afrekening over 2013 en een begroting voor 

2014 dat al deel achter ons ligt. 

 Met 550 leden (en gestaag groeiend) kunnen we jaarlijks rekenen op ruim €15.000 aan 

inkomsten. 

 Met bijna €50.000 hebben we een record bedrag aan cadeaus aan Gyas kunnen geven. 

 Tevens hebben we kunnen voorzien in een buffer voor Gyas vanwege liquiditeitskrapte. 

 Voor de komende jaren zien we een toenemende rol voor Oud Gyas in het faciliteren van 

professionalisering en het opbouwen van een bufferkapitaal rondom Gyas. 

 Idealiter bouwen we langzaam aan een zodanig kapitaal dat we Gyas van de rendementen 

cadeaus kunnen geven. Daartoe is overigens nog een lange weg te gaan. 

  



 

Uitgaven Lustrumjaar: 

Cadeaus aan Gyas 

Ter waarde van €49.000; uitgegeven aan drone (€1.600), professionaliseringsfonds (€25.000, jaarlijks 

aan vullen met €5.000), 80 wedstrijdjasjes (€7.000), bijdrage aanschaf 2+ (€2.000), lustrumboek 

(€12.0000), Dies ALV cadeau (€150), kosten oud-ledendag (€1250). 

Liquiditeitspositie Oud Gyas 

Banksaldo 15-09-2014      €37.500 

Nog te betalen bedragen/Geoormerkte middelen: 

Professionaliseringsfonds      €24.600 

2+        €  2.000 

Wedstrijdjasjes       €  7.000 

        €33.600 

Nog te ontvangen bedragen: 

Verkoop lustrumboeken Gyas      € 3.000 

Vrij besteedbare middelen Oud Gyas    €  6.900  

Overige baten en lasten 

Inkomsten:  Contributie en donatie €15.000 

Uitgaven: activiteiten met oud leden (€2.000-€3.000), communicatie met oud-leden (€500), 

activiteiten met Gyas (€1.000), diverse eenmalige uitgaven (€1.500-€2.500). 

Jaarlijks beschikbaar voor cadeau en professionaliseringsfonds €8.000-€9.000. 

6.Huidige stand van zaken Gyas 

Lars geeft het woord aan praeses Sander Ubels. Er zijn dit jaar 330 proefleden aangenomen (van de 

460 aanmeldingen). Het bestuur is druk bezig met de professionalisering van een aantal zaken. 

Tevens hebben de fiscale zaken de volle aandacht.  

Het wegvallen van Hans Douwe wordt in heel de vereniging gevoeld. Voor het bestuur uit zich dit o.a. 

het feit dat ze soms niet weten waar ze een bepaalde vraag moeten uitzetten. Voorheen was Hans 

Douwe de vraagbaak of hij zette zijn netwerk in.  

Er wordt gewerkt aan het opzetten van een Raad van Advies van Oud Gyas leden en mensen van 

buitenaf.  

Gyas is trots op de 12 Gyanen (roeiers, stuur en coaches) die hebben deelgenomen aan de WK in 

eigen land en het FISU WK in Frankrijk 

7.Kascommissie 

De kascommissie is vandaag niet aanwezig. Het financieel verslag 2013-2014is door onze 

penningmeester aan de kascommissie (Tjeerd Meester en Vincent Brakkee), gestuurd. Zij hebben ons 

per mail laten weten dat de boekhouding op orde is. Beide heren worden ook voor het volgende jaar 

“bij acclamatie” herbenoemd. 



8. Decharge bestuur 

Er komen geen bezwaren uit de zaal de; de decharge voor de 2013-2014 wordt verleend en 

aangenomen met unanieme stem. 

9.Bestuurswisseling 

Lars van Dijk treedt af als voorzitter, Martijn Steenhuis treedt af als penningmeester en Jurgen 

Wagenaar als algemeen lid. Zowel Lars als Martijn zullen in het Oud Gyas bestuur blijven als 

algemeen lid. Jurgen neemt afscheid. Lars bedankt Jurgen voor zijn inzet voor Oud Gyas die hij 

voornamelijk had op het ICT vlak. 

Als nieuw algemeen bestuurslid wordt Frans Rutten geïnstalleerd en Lars draagt de voorzittershamer 

over aan Jan Willem Snippe. 

Jan Willem Snippe neemt het voorzitterschap in de ALV over van Lars en bedankt hem voor alle inzet 

en de voortrekkersrol die Lars heeft gehad om de Stichting Oud Gyas naar de Vereniging Oud Gyas 

van het huidige niveau te krijgen! 

10.Begroting 

Vanwege het feit dat we nog geen penningmeester hebben, hebben we geen gedetailleerde 

begroting voor 2014-2015. De inkomsten bedragen circa €16.000. We beschikken voor het 

professionaliseringsfonds en cadeaus over: €9.000. Voor borrels etc. hebben we €2.000 begroot. 

 

11.Activiteiten 

De activiteiten die staan gepland voor seizoen 2014-2015 zijn de Head borrel, 21 maart 2015 en de 

borrel op de Koninklijke Holland Beker, 27 juni 2015. 

12.Rondvraag 

Er zijn geen vragen vanuit aanwezigen. 

13.Afsluiting 

Jan Willem bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. 

Aanwezige leden: 

Titie Bouma 

Sjoerd Bouma 

Bart Hermans 

Jan Jaap van der Sluis 

Gerrit Corbijn van Willenswaard 

Annemiek Poortman 

Caroline Jansen 

Rob Falke 

Fiebo Vos 

Cor Rentier 

Lars van Dijk 

Jan Willen Snippe 

Jurgen Wagenaar 

Nicolette Branderhorst 


