Algemene Leden Vergadering Vereniging Oud Gyas
Datum: zaterdag 1 oktober 2016
Locatie: Bootenhuysch A.G.S.R. Gyas
Aanvang: 17:00 uur
Afmeldingen: Nicolette Branderhorst, Frans Rutten, Lars van Dijk, Sebastiaan Pool.
Aanwezigen: Jan Willem Snippe, Jan Willem Gabriëls, Marlijn Groenewegen, Jan Timens,
Ingrid Duiker, Juliette Schoute, Peter Streef, Frank Bos, Warrick Stork, Jan Jaap van der Sluijs,
Arco Kok, Sjoerd Bouwman, Bert Brals, Piet Pascha, Reinout Stigter, Willem Scholte,
Annemiek Griffioen, Annewiek Grift, Sander Vuijk, Martijn Dresscher, Josien Meulenhoff, Jos
Bodewes, Gerrit de Jong, Niels van Elderen, Reint Bolhuis.
01. Opening
De vergadering wordt geopend om 17.08 uur door Jan Willem Snippe. Hij heet alle
aanwezigen hartelijk welkom.
Jan Willem Snippe wil direct van de gelegenheid gebruik maken om Jan Willem
Gabriëls, maar met name Jorrit Kortink weer te bedanken voor de organisatie van de
fietstocht van vanmiddag. De prijsuitreiking zal aansluitend aan de ALV plaatsvinden.
Tevens worden Jeroen, Amber, Niels en Joost bedankt voor hun bijdragen aan de
geslaagde tocht.
02. Vaststellen agenda
De agenda stond al enige tijd op website van oud Gyas alwaar deze ingezien kon
worden. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
03. Notulen ALV oktober 2015
De notulen worden zonder wijzigingen aangenomen. Jan Willem Snippe bedankt
Juliette voor het verzorgen van de notulen van de vorige ALV.
04. Mededelingen
Job: Er is vanavond een speciaal streepaccount geopend voor oud Gyas. Hierop
kunnen alle consumpties door iedereen gestreept worden.
Jan Willem Snippe: Mocht iemand interesse hebben en het ook leuk vinden: vanaf
2017 komt de positie van Nicolette Branderhorst, secretaris, in het bestuur ter
beschikking. Je kunt hiervoor contact opnemen met Jan Willem.
05. Jaarverslag 2015-1016
Jan Willem Snippe leest onderstaande jaarverslag voor:
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“Opnieuw kunnen we met Oud Gyas terugkijken op een mooi jaar. In het bijzonder
natuurlijk omdat Gyas weer een fraai jaar beleefde zowel in prestaties als het
verenigingsleven, en als Gyas bloeit, dan voelen wij dat mee.
Ook Oud Gyas kent gelukkig aanwas van verse leden: wij hebben al meer dan 630
leden! Maar de jaarlijkse Groei van Gyas, ook dit jaar weer, doet ons tóch verlangen
naar meer. Dus opnieuw onze oproep: moedig nog meer oud-leden, die U vast en
zeker in Uw omgeving nog kent, aan om zich bij Oud Gyas aan te sluiten!
De vereniging Oud Gyas wil zich qua activiteiten bescheiden opstellen; we hebben
gemerkt dat dit aansluit bij Uw wensen en verwachtingen. Niettemin wil ik hieronder
kond doen van enige activiteiten die toch het afgelopen jaar plaats vonden.
Daar mogen in de eerste plaats de periodieke Nieuwsbrieven worden genoemd, bij de
productie waarvan met name grote dank aan Nicolette op zijn plaats is. In mei
brachten we daarbij ook een gedrukte versie, op papier dus, uit. We mochten hierover
vele enthousiaste reacties ontvangen. Waaronder zeker ook van huidige Gyas-leden.
En, waar in dit digitale tijdgewricht ook de Gyazette tegenwoordig alleen nog maar in
digitale vorm wordt verspreid, ziet het ernaar uit dat onze nieuwsbrieven een grote
bijdrage gaan leveren aan een schriftelijke weergave van het Gyas-leven.
De oud-leden dag op 3 oktober 2015 was, mede vanwege de grote belangstelling voor
de Botendokter Wielerclassic, weer een succes. Gelukkig bleek U ook bereid het beleid
van Uw bestuur goed te keuren.
Mede namens U, lid van Oud Gyas hebben we in het najaar van ’15 weer Gyas roeiers
mogen huldigen die Gyas, en derhalve ook U, vertegenwoordigden op internationale
(FISA-) wedstrijden. We noemen o.a. Sophie, Just, Marloes, Joris. Behalve dat het
natuurlijk mooi is om ‘onze’ toppers te huldigen, is dit meteen een gelegenheid om
jonge Gyanen te doordringen van het mooie van wedstrijdroeien.
(in 2016 zal deze huldiging plaats vinden op 27 oktober: ongetwijfeld zijn ook leden
van Oud Gyas hierbij welkom. )
Belangrijk, vooral ook voor de onderlinge contacten en veelal vreugdevol weerzien,
zijn natuurlijk de verschillende borrels.
De Head-borrel is natuurlijk een jaarlijks succesnummer, met veel belangstelling (wat
ook de fiscus ieder jaar bemerkt). Daarnaast hebben we geprobeerd in het voorjaar
enkele borrels op het botenhuis te organiseren, i.s.m. de botenhuiscommissaris.
Hoewel deze vrijmibo’s zeker erg gezellig waren, noopt de bescheiden belangstelling
van oud-leden ons tot nog eens nadenken over vorm en frequentie.
Een groot succes was zeker de borrel op de zondag van de NSRF. Vele oud-leden
kwamen hier van bier en bitterballen genieten, waarbij we onvermijdelijk ook
aanpalende tenten van andere clubs moesten innemen.
Het lijkt er op dat deze ontmoeting op grotere respons mag rekenen dan de borrel die
in het verleden op de Koninklijke plaats vond.
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In juni vond op Gyas weer het ‘actieve leden Bedank-diner’ plaats. Oud Gyas heeft bij
die gelegenheid ook zijn waardering doen blijken, met o.a. een flesje cognac voor alle
daar aanwezige actieve leden. Dit werd zeer gewaardeerd.
Enkele maanden later – enigszins afsluitende dit Oud Gyas-verenigingsjaar – hebben
we namens U het verse Gyas-bestuur gefeliciteerd met hun aantreden en hen wijsheid
en succes gewenst. E.e.a. gepaard gaande met het aanbieden van passende
persoonlijke ontbijtborden.
Het afgelopen jaar hebben we ook weer verschillende vragen waar het Gyas-bestuur
mee zit doorgespeeld aan oud-leden. Het betrof meestal vragen van financiële aard;
niet zo verrassend natuurlijk: het lijkt het echte leven wel. O.a. is dank voor zijn hulp
hierbij aan Reinout Stigter op zijn plaats.
Daarnaast heeft Oud Gyas in financiële zin, vanuit het Professionaliseringsfonds Gyas
ondersteund de heikele btw-problematiek goed en enigszins te hanteren.
Ook is het professionaliseringsfonds benut om de inzet van een sport-diëtist te
financieren. Dit bleek in een duidelijke behoefte te voorzien, zoals U in de Nieuwsbrief
van mei jl. hebt gelezen.
Zoals U weet hebben we enkele jaren geleden ingesteld dat Oud Gyas jaarlijks het
‘Beste Idee van Gyas’ wil helpen realiseren. Ideeën daarvoor moeten uit de Gyasleden opkomen, vlot realiseerbaar zijn, en financieel binnen de perken.
Nadat vorig jaar de tassenrekken in de kleedkamers werden gerealiseerd, was dit jaar
het idee: Een Afvalpers (ook wel shredder genoemd). De gedachte hierbij is dat
hiermee de hoeveelheid afval die Gyas wekelijks, soms meerdere malen, aan de
Groningse milieudienst aanbiedt, én moet afrekenen, aanzienlijk wordt beperkt. Hij
wordt volop gebruikt. U las daar al over in de recente Nieuwsbrief, pag. 8.

Uitgebracht ter alv d.d. 1 / 10 / ‘16
Het bestuur van Oud Gyas,
Nicolette Branderhorst
Jan Willem Snippe

Naar aanleiding van dit verslag zijn er enkele vragen:
Reint Bolhuis: mooi die cijfers van het aantal leden. Maar is ook bekend welk
percentage lid af van Gyas overstapt naar Oud Gyas? Jan Willem Snippe geeft aan dat
deze precieze percentages niet bekend zijn, wel is bekend dat dit niet hoog is als
gehoopt. Het aantal mensen dat zich af meldt is maar een beperkt aantal dat ook
daadwerkelijk direct lid worden van Oud Gyas. Jan Willem geeft aan dat het Oud
Gyas bestuur de mensen die 3 jaar of langer lid zijn geweest bij Gyas nu persoonlijk
gaan benaderen voor Oud Gyas.
Joost Kuiper: wanneer een ‘lang lid zijn’ persoon zich afmeldt, gaat er dan wel bericht
achter aan. Jan Willem Gabriëls geeft aan dat leden bij hun afmelding automatisch
een bericht krijgen over de optie om lid te worden van Oud Gyas. Echter er zijn nu
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veel leden die na een jaar of twee lid af worden en niet per se binding hebben. JWG
geeft aan dat op Aegir met een ‘piep systeem’ wordt gewerkt; je wordt bij afmelding
automatisch lid van Oud Aegir, tenzij je je hier bewust voor afmeldt. In verleden is dit
ook door Oud Gyas wel geprobeerd, maar dat leverde een hoop gedoe op. Daarom
gaan we nu zelf actiever achter de ‘ouderejaars’ afmeldingen aan.
Marlijn Groenewegen voegt toe dat er onder de Oud Gyas leden ook een afmeldt
trend lijkt te bestaan; met name als er geïncasseerd wordt, melden mensen zich af.
Sander Vuijk geeft als optie aan dat je Oud Gyas nieuwsbrieven zou kunnen gaan
sturen naar Gyas leden die recent lid af zijn geworden, zonder dat je daar een
tegenprestatie voor vraagt. Het mooie is namelijk wel dat als je eenmaal lid bent van
Oud Gyas je je niet zo snel meer lid af zal melden.
JWS benoemt dat Oud Gyas de laatste jaren onder andere door middel van de NSRF
borrel en actieve leden bedank diner bezig is met ledenbinding van de ouderejaars
Gyasleden. Maar dat het idee van de nieuwsbrieven meegenomen gaat worden.
Jan Jaap van der Sluijs vraagt zich af waarom het jaarverslag in ‘u’ vorm wordt
opgesteld binnen deze vereniging. Jan Willem Snippe geeft aan dit gedaan te hebben
uit respect voor alle aanwezigen, maar de opmerking van Jan Jaap voor het volgende
verslag mee te nemen.
06. Financieel verslag 2015 – 2016 & Verslag kascommissie
Jan Willem Snippe geeft het woord aan Marlijn Groenewegen die onderstaande
presenteert:
Stand van zaken 2015 / 2016
Jaar

Banksaldo 1/1

2015

31.480

2016

38.150

Banksaldo 1/10

Banksaldo 31/12
38.150

47.276

Toe/afname
+

6.670

+

9.126

Balans
Activa

Passiva

Betaalrekening

14.929,80

Spaarrekening

32.346,16

Totaal

47.275,96

Eigen vermogen

47.275,96

Totaal

47.275,96
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Resultatenrekening 2015
Inkomsten
Contributie
Donaties
Rente
Eigen bijdrage activiteiten
Verrekening Gyas

Uitgaven
17.751
145
333
200
861

Activiteiten oud leden
Activiteiten met Gyas
Professionaliseringsfonds
Beste idee van Gyas
Communicatie

1.471
285
1.373
385
250

Lustrumkosten(wedstrijdjasjes,

8.035

verzending lustrumboeken

Totaal

19.290

Overig

662

Totaal

12.461

Resultatenrekening 2016
Inkomsten
Contributie
Donaties
Rente
Eigen bijdrage activiteiten

Totaal

Uitgaven
17.719
125
113
10

17.967

Activiteiten oud leden
Activiteiten met Gyas
Professionaliseringsfonds
Beste idee van Gyas
Communicatie
Overig

2.285
632
1.420
2.278
1.157
1.070

Totaal

8.842

Marlijn geeft aan dat er in 2015 ruim €6.500, - bij is gekomen. Maar 2016 belooft iets
beter te worden: nu staat de teller al op ruim €9.000, -. Marlijn plaatst als
kanttekening dat de kosten van deze Oud Leden dag hier nog van af zullen moeten
worden getrokken. Anderzijds komen er mogelijk nog donaties bij.
Het vermogen van Oud Gyas staat nu op ruim €47.000, - en daarmee zijn we alweer
hard aan het sparen voor het volgende lustrum.
Gerrit de Jong vraag zich af of de incasso niet automatisch gedaan wordt door Oud
Gyas. Marlijn geeft aan dat dit wel het geval is, maar dat er desondanks nog een
aanzienlijk aantal leden is waarbij de incasso toch mislukt. Marlijn geeft aan dat
wanneer deze mensen worden benaderd, hier over het algemeen matig op wordt
gereageerd.
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Reinout Stigter geeft aan dat de resultaten rekening inkomsten niet klopt; er moet
ongeveer €180, - in de plus er bij. Marlijn geeft aan dit na te rekenen (in bovenstaand
overzicht is dit al aangepast).
Arco Kok doet verslag namens de Kascommissie:
“Afgelopen woensdag bij de controle was het verschil nog €3, -. Dus het is mooi dat in
zulke korte tijd het verschil in positieve zin al kan oplopen tot €180, -.
Woensdagavond was al het geld nog op de rekening, dus we mogen er van uitgaan
dat het op dit moment ook het geval was. De Kascommissie heeft gekeken naar de
rekening en alle afgeschreven bedragen blijken te kloppen. De Kascommissie heeft
wel nog enkele algemene opmerkingen. Ik was zelf een van de leden die niet
geïncasseerd was en heb dit uiteraard direct gestort. Daarnaast is duidelijk dat er
ruim 600 leden zijn en maar 90% van de mogelijke contributie binnenhalen. Het zou
mooi zijn als dit omhoog te krijgen zal zijn. Verder zien de Oud Gyas financiën er goed
uit en wordt alles keurig verantwoord. Tenzij er in de afgelopen dagen iemand met
het geld van door is gegaan, is de Kascommissie geheel akkoord met hetgeen
bovenstaand is gepresenteerd. Het is nog wel een stukje ambitie om die €19.000, extra te halen door de achterstallige incasso’s te achterhalen. Wat betreft de
Kascommissie is verder alles in orde.”
Het beleid van de fiscus wordt door de ALV per acclamatie aangenomen.
07. Begroting 2016 – 2017
Jan Willem Snippe geeft wederom het woord aan Marlijn.
Begroting 2017

Inkomsten
Contributie en donaties

Uitgaven
17.500
Activiteiten oud leden
Activiteiten met Gyas
Communicatie
Overige kosten
Professionaliseringsfonds
Cadeaus en/of sparen
Totaal

2.500
1.000
1.000
1.500
5.000
6.500
17.500

Marlijn geeft aan dat ze voor 2017 dezelfde inkomsten heeft aangehouden als het
afgelopen jaar met de hoop dat er dit jaar een hoger percentage aan geslaagde
incasso’s zal zijn dan het afgelopen jaar.
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Aangezien er verder geen vragen zijn over deze begroting, wordt ook deze door de
ALV goedgekeurd.
08. Activiteiten 2016 – 2017
Jan Willem Snippe geeft aan dat er een vast programma zal blijven, ook het komend
jaar, aan activiteiten. Oud Gyas zal bescheiden zijn in het organiseren van activiteiten
gezien dit tegemoet lijkt te komen aan de wensen van de leden.
Wat in ieder geval komend jaar weer georganiseerd zal worden:
-

Nieuwjaarsborrel
HEAD borrel
NSRF borrel
Wielerklassieker en Oud Gyas leden dag
Jan Willem vraagt of de ALV nog suggestief heeft voor extra activiteiten.
Piet Pascha geeft aan dat er eerder al lustrumfeesten zijn geweest (2000-2005 en
recenter 2005-2010) Hier komen veel mensen op af. Is het een idee om iets
soortgelijks weer te organiseren? Jan Willem geeft aan dat zulke feesten inderdaad
aan de behoefte van leden en Oud Leden lijkt te voldoen, maar dat deze echter niet
al te regelmatig moeten worden georganiseerd. Er zal gekeken worden naar een
nieuwe mogelijkheid voor een soortgelijk groot feest.
Sander Vuijk geeft hierbij aan dat als deze grote feesten wervend voor Oud Gyas
werken, je deze zeker moet gaan organiseren.
Jan Willem Snippe geeft nog aan dat het doel van Oud Gyas met name is het
onderling contact en het ondersteunen Gyas. Verder uiteraard ook nog het
produceren van nieuwsbrieven.

09. Sponsoring Gyas door Bob de Jong, Algemeen Adjunct A.G.S.R. Gyas
Jan Willem Snippe geeft het woord aan Bob de Jong, Algemeen Adjunct ht.
Bob geeft aan dat hij sinds zijn aanstelling bezig is geweest om goed te bekijken wat
Gyas al doet met sponsoring, maar met name wat Gyas nog niet doet met
sponsoring. Hij geeft aan dat de grootste sponsor momenteel €4000, - in het laatje
brengt. Zijn doel is om dat dit jaar te gaan verdubbelen. Bob heeft momenteel twee
sponsor commissie onder zich die dit werk doen. 1 commissie richt zich op leuke
deals v oor de leden. Maar hij wil ook 1 commissie die er op gericht is om bedrijven
meer te betrekken bij Gyas. Hij geeft aan dat er onder andere nog te weinig gedaan
wordt met de prestaties de roeiers op hoog niveau, zoals de Olympiërs. Verder heeft
Bob ook de bedoeling om Oud Gyas en leden meer te betrekken bij de vereniging. Hij
wil dit jaar een bestand oprichten om beter te kunnen bekijken was een (Oud) lid
voor Gyas zal kunnen betekenen. Op dit moment is het namelijk enkel nog mogelijk
om een grove schatting te maken van wat iemand zou kunnen betekenen op basis
van de LinkedIn profielen.
Daarnaast gaat Bob dit jaar op zoek naar een hoofdsponsor, hetgeen wat hem betreft
goed zou passen bij de best presterende vereniging (onder eerstejaars
wedstrijdroeiers) van Nederland.
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Paul Jansen (praeses ht.) vult nog aan dat los van het antwoord op al deze vragen van
Bob, ook mensen die expertise hebben in hoe hier te komen welkom zijn om mee te
denken.
Rein Bolhuis geeft aan dat hij weet dat er destijds gesprekken zijn geweest met
Aegon, en dat het destijds wat is doodgebloed, ogenschijnlijk vanuit Gyas. Is het niet
mogelijk toch weer contact op te nemen met Age (Huitema) die bij Aegon werkzaam
is om te kijken of er nieuw leven ingeblazen kan worden?
Bob geeft aan dat hij bezig is met een CRM systeem om te kunnen terugvinden welke
adjunct de afgelopen jaren welke bedrijven en personen heeft benaderd. Daarnaast
is hete gehele bestuur recent nog bij Aegon geweest. Van contractafspraken ed. met
Aegon weet Bob op dit moment niet de mogelijkheden. Maar Aegon is nu een van de
sponsoren van de KNRB en daarmee ook van heel roeiend Nederland.
Gerrit de Jong geeft nog aan dat het wat hem betreft ook een kwestie is van de
organisatie van de commissie. Het is van belang goed te bekijken hoe de taken
verdeeld gaan worden. Lange termijn zaken moeten bij de commissie gelaten worden
aangezien de mensen die in een commissie zitten over het algemeen langer zitten
dan een bestuur dat na een jaar weer wisselt.
10. Rondvraag
Reint Bolhuis geeft aan dat de laatste weken al aantal mails met nieuwsbrieven is
verstuurd door Oud Gyas. Hij geeft aan hier zeer positief over te zijn. Als tip wil hij
meegeven dat aan het einde van de mail een agenda met kort de
activiteiten/gebeurtenissen voor de komende periode nog weer aangestipt zodat dit
beter onder iedereens aandacht wordt gebracht. Hij geeft aan zijn mails wel te lezen,
en daarmee dus ook mogelijke agendapunten, maar niet elke keer de website van
Oud Gyas hiervoor in de gaten te houden.
Sander Vuijk vraagt zich nog af naar aan leiding van het verhaal van Bob de Jong of
Oud Gyas ook nog iets kan betekenen in het doorbrieven van zijn plan, dit aangezien
hier nu niet veel meer dan 30 man aanwezig zullen zijn die dit gehoord hebben.
Mogelijk kan het Oud Gyas bestuur hier nog iets in betekenen? Bob geeft aan dat het
benaderen van Oud Leden samen met het Oud Gyas bestuur zal gaan gebeuren en
dat hiervoor ook regelmatig contact is met het Oud Gyas bestuur om verbeteringen
aan te brengen.
Jan Willem Snippe geeft nog aan dat hij graag iedereen attent wil maken zijn naam op
de presentielijst te zetten, mocht dat nog niet gebeurd zijn.
11. Sluiting ALV en Gyas-lied
Jan Willem Snippe sluit de vergadering om 17:46 uur, met het verzoek aan Paul
Jansen om de ALV voor te gaan in het Gyas Lied.
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