ALV Oud Gyas zaterdag 3 oktober 2015
Locatie: Bootenhuysch A.G.S.R. Gyas
Afmeldingen: Jan Willem Snippe, Marlijn Groenewegen, Frans Rutten, Ingrid Duiker, Jan Timens,
Nicolette Branderhorst, Martijn Steenhuizen.
Aanwezige leden:
Jan Willem Gabriëls, Lars van Dijk, Juliette Schoute, Rens Salomé, Sjoerd Bouwman, Gjildert van der
Velde, Arco Kok, Piet Pascha, Iris Rodenburg, Pieternel Papineau Salm, Reint Bolhuis, Viktor Villerius,
Jasper Koops, Ruud Pepping, Gerrit de Jong, Sebastiaan Pool, Emma van der Harst, + meerdere Jong
Gyas leden
1. Opening
Bij afwezigheid van Jan Willem Snippe neemt Lars van Dijk het voorzitterschap gedurende de ALV
waar. Lars opent de vergadering om 18:10.
Hij geeft aan verheugd te zijn over de hoge opkomst gedurende de gehele dag en nu bij de ALV. Er zal
kort worden stil gestaan bij de stand van zaken, het jaarverslag en de financiën. Tevens staat Lars
alvast stil bij de benoeming van twee nieuwe bestuursleden.
2. Vaststellen agenda
Er zijn geen wijzigingen in de agenda, en deze wordt per acclamatie aangenomen. De vergadering zal
kort onderbroken worden voor het uitreiken van de prijzen naar aanleiding van de Botendokter
Wielerklassieker; waarvoor wederom dank voor Jorrit Kortink voor de route. Ditmaal ook dank voor
Joost Kuiper en Robbert van der Mijn voor het motor- en camerawerk tijdens de fietstocht.
3. Notulen september 2014 (http://oudgyas.nl/notulen/)
Lars geeft aan dat de notulen al enige tijd op de site online stonden en men daar dus ruimschoots de
gelegenheid heeft gehad deze door te nemen.
Te zien aan de notulen was het een druk jaar, ook met het lustrum. Maar dat neemt niet weg dat ook
dit jaar de nodige activiteiten namens oud Gyas op het programma staan.
Er zijn geen opmerkingen op vragen over de notulen en deze worden per acclamatie aangenomen.
4. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
5. Jaarverslag
Bij afwezigheid van Jan Willem Snippe geeft Jan Willem Gabriëls een bloemlezing van onderstaand
Jaarverslag 2014-2015 opgemaakt door Jan Willem Snippe en Nicolette Branderhorst:
‘Oud Gyas heeft alweer een actief jaar achter de rug. Weliswaar niet zó actief als het vorige –
lustrum- jaar, maar toch! De aanwas van nieuwe leden vordert gestaag: we zijn qua aantal leden
recentelijk de 600 gepasseerd. Maar we missen ook nog velen; Gyanen die vroeger actief waren.
Derhalve ook hier de oproep aan ieder lid van Oud Gyas: kijk nog eens rond, en zorg dat hij en zij lid
wordt!
De Oudleden-dag op 20 september werd weer ruim en vooral ook enthousiast bezocht. De
Botendokter wielerklassieker was een succes, en onder grote belangstelling kon de nieuwe Empacher
2+ worden gedoopt. Deze doop, bijgewoond door de directe familie van Hans Leerink, werd verricht
door één van zijn dochters, Pien, die de boot de toepasselijke naam “Twee de Hans” gaf.
Het verwerven van deze boot, waar diverse oud-leden én Oud Gyas aan bij hebben gedragen, is in
belangrijke mate te danken aan de inspanningen van Rogier Blink.
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Tevens vond op deze dag de alv plaats. Tijdens deze vergadering draagt Lars van Dijk het
voorzitterschap over aan Jan Willem Snippe. Lars blijft in het bestuur. Ook treedt Martijn Steenhuis af
als fiscus, met de toezegging dat hij de financiële zaken zal blijven behartigen tot er een nieuwe fiscus
is gevonden. Frans Rutten treedt toe tot het bestuur, en Jurgen Wagenaar treedt af.
In oktober brengt Oud Gyas voor het eerst een uitgebreide nieuwsbrief, “Nieuws Oud Gyas”, uit,
welke gedrukt aan alle oud-leden over de post wordt verspreid. De productie daarvan en met name
de vormgeving kon vooral plaats vinden dankzij ontwerp en vormgeving van oud-lid Frouke
Roukema. Deze nieuwsbrief nieuwe stijl kreeg alom waardering.
In december konden de nieuwe wedstrijdjasjes, welke waren toegezegd op 14 juni t.g.v. het lustrum,
worden overhandigd. Met name het bestuur van Gyas loopt er nu weer piekfijn bij. En alle roeiers en
roeisters van Gyas kunnen nu weer in blazer verschijnen! Een aantal jasjes, die momenteel nog niet
nodig zijn, konden keurig opgeslagen worden in de exclusieve Oud Gyas-opslag te Zuidwolde. Alwaar
overigens ook nog een aantal Lustrumboeken liggen voor toekomstige afname.
In nauw overleg met het Gyas-bestuur is het afgelopen jaar ook het, eveneens op 14 juni ingestelde,
professionaliseringsfonds benut. De eerste bijdrage werd gedaan in de vorm van ter beschikking
stellen, en de kosten daarvan dragen, van goede vergader- en overlegruimte bij de diverse
sollicitatie-processen binnen Gyas. Een enigszins bruikbare ruimte hiervoor wordt, vooral t.g.v. de
groei van de vereniging, al enige tijd pijnlijk gemist. De tweede activiteit in dit verband betrof het
probleem van schoon houden van het botenhuis, in het bijzonder daarbij de hygiëne van keuken en
bar. Éénmalig is hier een forse impuls gegeven onder de naam ‘Spic en Span actie’.
Een ongetwijfeld belangrijkere en ook grotere bijdrage wordt verstrekt, zowel in financiële als in
adviserende zin aan de fiscus van Gyas teneinde het beheer rond afdracht ven de btw te verbeteren.
Dit blijkt al enige jaren gebreken te vertonen en is een omvangrijk project. Professionele
ondersteuning wordt hiertoe gefinancierd.
En tenslotte heeft Oud Gyas het ook mogelijk gemaakt dat er een professionele ‘energie-scan’ heeft
plaats gevonden, eigenlijk in aanloop naar een totaalplan om Gyas energiezuinig te maken.
De traditionele Head-borrel bij Hesp werd ook weer prima bezocht. Met ruim bier, veel
herinneringen en bitterballen.
Dit jaar werd besloten om de wedstrijden van de Koninklijke niet met onze aanwezigheid op te
luisteren. De locatie ( W.A.-baan bij Rotterdam) gaf ons niet het vertrouwen dat veel oud-leden
aanwezig zouden zijn. In plaats daarvan werd tijdens de NSRF een borrel gehouden, waarop naast
een verheugend aantal oud-leden, ook vele (oudere) Gyas-leden acte de présence gaven. Daarbij was
Gyas zo attent om ons meteen met het trekken van enkele Gyas-blikken getuige te laten zijn.
Hetgeen zeer gewaardeerd werd.
In de tussentijd vond ook in het Bootenhuysch het zeer druk bezochte 2005 – 2010 feest plaats. Het
is altijd weer prachtig hoezeer iedereen ervan geniet oude vrienden en roeimaten te zien en daar als
vanouds pret mee te maken en een enkel biertje te nuttigen. Als vroeger.
Een nieuwe activiteit was dit jaar het honoreren van ‘Het Beste Idee van Gyas’. Het initiatief hiertoe
is ontsproten aan JWG ( waar wellicht tevens hier “goed gejat” van toepassing is). De gedachte is dat
binnen Gyas ideeën geëntameerd worden, en dat daar het beste idee uit verkozen wordt. Dit leverde
vele boeiende en zeer uiteenlopende ideeën op. Mede op basis van uitvoerbaarheid,
financierbaarheid, én dat het ten goede dient te komen aan in principe alle leden, is gekozen voor
Tassentrekken boven de kapstokken in de kleedkamers.
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De realisatie ( op kosten dus van Oud Gyas ) vindt momenteel plaats.
Mede om Oud Gyas meer bekendheid bij het huidige jong-Gyas hebben we de aanwezige Gyas-leden
bij het ‘Actieve Leden Bedank-diner’, eind juni, een klein aandenken gegeven. Dit werd bijzonder
gewaardeerd.
Dat bekend maken gebeurt daarnaast ook doordat Oud Gyas aanwezig is en bijdraagt aan de
‘Huldiging van Internationale roeiers’: roeiers en coaches die Nederland vertegenwoordigden op een
FISA-evenement zijn voorzien van een passende attentie.
En natuurlijk is het nieuwe Gyas-bestuur, waarmee overigens tijdens de traditionele BBQ al kennis
was gemaakt, bij de z.g. ‘constitutie-borrel’ gefeliciteerd en veel wijsheid en sterkte gewenst. De
verse bestuursleden hebben we daarbij voorzien van persoonlijke koffie- (desgewenst thee-)
mokken.
Zeer verheugd tenslotte zijn we met het toetreden vlak voor de zomer van twee nieuwe
bestuursleden: Marlijn Groenewegen en Juliette Schoute. Aan de a.l.v. van 3 oktober zal formele
installatie in het bestuur worden gevraagd. Marlijn heeft zich bereid verklaard het fiscaat op zich te
nemen, en Juliette heeft zich al ontpopt tot Facebook-vrouw.’
6. Financieel verslag 2014- 2015 & Begroting 2015 – 2016
Bij afwezigheid van Marlijn Groenewegen, neemt Lars de financiën van Oud Gyas met de aanwezigen
door. Bekijk hiervoor de presentatie via de volgende link: zie aparte PDF Financiën 2015 op
https://oudgyas.nl/notulen/
Verslag kascommissie
Vincent Brakkee heeft aangegeven dat er zo’n 30 storno’s zijn waardoor er bijna €1000,- niet
binnenkomt van mensen die wel lid zijn en mogelijk wel gewoon wil betalen aan de vereniging.
Enkele andere verklaringen zijn onvoldoende saldo, verkeerd rekeningnummer of toch lid af
zijn/intrekken van de incasso.
Tjeerd Meester heeft aangegeven dat het van belang is bij storno’s en nieuwe aanmeldingen direct
het rekeningnummer te controleren.
Volgend jaar vindt decharge van de huidige kascommissie plaats; Arco Kok en Sebastiaan Pool
zouden de vrijgekomen plaatsen dan willen invullen.
7. Mutaties bestuur
Voorstel tot benoeming:
Marlijn Groenewegen; Penningmeester
Juliette Schoute; Algemeen Lid
Er is geen stemming vereist en beide leden worden welkom geheten.
9. Activiteiten 2015 – 2016
Lars geeft aan dat het de bedoeling is om de goede dingen ook dit jaar er weer in te laten, maar te
bekijken of er meerdere activiteiten aan toe gevoegd kunnen worden. Ideeën zijn dan ook welkom.
In ieder geval zal blijven de Head borrel en de Botendokter. De meeste van de aanwezige leden
spreken hun voorkeur uit voor een borrel op de Bosbaan aan het einde van het roeiseizoen in plaats
van in Rotterdam.
10. Presentatie m.b.t. sponsoring door Nils Brouwer, Algemeen Adjunct Gyas
Nils geeft aan dat hem gevraagd is iets te vertellen over de mogelijkheden van sponsoring van Gyas.
Gyas is de afgelopen jaren groot gegroeid, met meer leden en boten. Echter de sponsoring is gelijk
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gebleven dan wel afgenomen. Gyas heeft ook geen hoofdsponsor terwijl het groter en beter is dan
eerdere jaren. Dit is echter niet terug te zien in de balans.
Nils geeft aan dat sinds twee jaar actiever ook Oud Gyas leden worden benaderd om mee te denken
voor Gyas alsook mogelijkheden voor sponsoring. Het blijkt echter nog wel lastig om Oud Gyas
optimaal te benutten door de vele wisselingen binnen de commissies en bestuur van Gyas elk jaar.
Nils zou dan ook aan de Oud Gyas leden willen vragen om na te denken hoe zij Gyas concreet zouden
kunnen helpen. Heb je bv tips hoe Gyas het beste een bepaald bedrijf zou kunnen benaderen of werk
je binnen een bedrijf waar je Gyas kunt introduceren. Nils geeft aan dat ze op deze laatste manier al
enkele gesprekken hebben kunnen voeren met bedrijven en daar werkzame Oud Gyas leden. Met
een ingang op deze manier is er voor Gyas ook veel meer uit te halen.
11. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
12. Sluiting
Lars sluit de vergadering om 18:45 uur en nodigt iedereen uit voor de BBQ.
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