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Notulen ALV Oud Gyas 14-10-2017 

 
1. Opening 

Jan Willem Snippe opent de vergadering om 17.26 uur en heet alle 19 aanwezige leden 
welkom. In bijzonder welkom aan het bestuur van Gyas en Hans Barkema.  
Jan Willem heeft een bericht van verhindering van Jan Timens, verzoek aan alle aanwezigen 
om de kaartjes voor Jan te tekenen.  
 

2. Vaststellen agenda 
Geen toevoegingen op de huidige punten. 
 

3. Notulen vorige ALV 
Geen commentaar, vastgesteld zonder wijzigingen.  
 
4. In- en uithameren bestuursleden 

Het Oud-Gyas bestuur heeft afscheid moeten nemen van twee bestuursleden te weten Frans 
Rutten en Nicolette Branderhorst. Door middel van een applaus worden zijn nogmaals 
bedankt voor hun inzet.  
Daarnaast geeft Jan Willem aan uiterst verheugd te zijn om te kunnen mededelen dat het 
bestuur ook weer versterkt is met twee bestuursleden: Esmée Ettema en Marlieke Engelen. 
Jan Willem vraagt de ALV om toestemming om beide dames te laten toetreden tot het 
bestuur. Hier is geen stemming over gewenst en Esmée en Marlieke wordt ingehamerd.  
 

5. Financieel overzicht door de fiscus 
a) Afrekening ’16 -’17 incl. verslag kascommissie 

Vorig jaar €8000,- bij kunnen boeken, dit jaar €7000,-. Er wordt hard gespaard voor het 
aankomende lustrum. Op dit moment heeft Oud Gyas bijna €53000,- in kas. Uitgaven van 
het afgelopen jaar liggen wat hoger door Gyas meerkamp. ING leden tot Marlijns spijt 
drie maal een incasso voorbij zien komen. Het bleek dat zij een vinkje verkeerd staan 
waardoor nummers te vaak gebruikt werden en incasso’s in eerste instantie niet gelukt 
bleken. Marlijn heeft dit ondertussen gecorrigeerd.  
Arco: Gyas is heel groot geworden, vroeger hadden we de cie400 ook echt wel om leden 
binnen te halen. Een ding waar Gyas zich nog niet in kan voorzien is de huisvesting, 
mogelijk zouden we als Oud Gyas een bouwfonds kunnen starten om een substantiële 
bijdrage te kunnen leveren voor gebouw en de toekomst van de verenging.  
Gjildert: tegen de tijd dat het lustrum is heeft Oud Gyas dus een behoorlijk bedrag op 
haar rekening. Wat hiermee te doen? 
Lars: in 2014 is Gyas iets geboden in vorm van het professionaliserings fonds voor als er 
zaken zijn waar Gyas zelf geen geld voor begroot heeft; waar ook dus een deel van het 
geld dat op de lopende rekening staat naar toe gaat om uit te geven.  
Arco Kok spreekt namens de kascommissie: de financiën bleken lastig controleerbaar 
deels te wijten aan incasso perikelen en deels aan de manier van administreren. 
Steekproefsgewijs heeft de kascommissie gecontroleerd en daar zaten geen fouten in. 
We lijken wederom niet van alle leden de contributie binnen te krijgen maar resultaat 
lijkt redelijk goed te zijn. Met fiscus wordt nog gekeken hoe alles voor de toekomst beter 
te rubriceren etc.  
De afrekening wordt door de ALV goedgekeurd. 
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b) Begroting ’17 - ’18 
Marlijn geeft aan dat deze aansluit bij resultaten rekening van afgelopen jaar. Hopelijk 
gaan we meer contributie binnen krijgen.  
De ALV heeft geen commentaar, en de begroting wordt bij deze vastgesteld.  
JWS punt van zorg is nog wel de aanwas van nieuwe leden gezien de mensen die wel 
afmelden bij Gyas.  
 

6. Korte weergave van de stand van zaken op Gyas door Bastiaan Buschman, praeses huidig 
Gyasbestuur 
Los van alle afmeldingen ook genoeg aanmelding op Gyas om het weer op te vangen. Gyas is 
op het punt gekomen waarop ze neutraal blijft qua aantal leden. Dit jaar weer 330 nieuwe 
leden aangenomen waarvan er na de afroei 280 zijn overgebleven. In totaal had Gyas in de 
KEI-week 444 aanmelding dit jaar, mooi teken. Nu één na laatste week van de Asopos 
periode, alle eerstejaars zijn druk aan het trainen. Ook de selecties zijn begonnen, er is een 
grote groep van 80 mannen en vrouwen. En binnenkort is alweer de selectiebekendmaking. 
In de bestuurskamer is het volgens Bastiaan hartstikke gezellig dus het loopt top! 
Airco: hoeveel Lenteleden worden er ongeveer aangetrokken? Bastiaan geeft aan dat dit 
uiteindelijk afhangt van het totaal aantal afmeldingen na de afroeiperiode, maar dat dit er 
ongeveer tussen 60-80 kunnen zijn. 
 

7. Jaarverslag door de voorzitter 
Jaarverslag  2016  -  2017  

 
Geachte leden van OUD GYAS, 
 
Het gaat goed met Uw vereniging. 
Het ledental groeit gestaag; daar zijn we best content mee.  
Hoewel… :  ook U zou ons, én Uw medeleden nóg meer deugd kunnen doen door nog wat 
van Uw vrienden en bekenden uit Uw Gyas-tijd lid te doen worden. 
En financieel gaat het ook O.K. Bijna “naar wens”; bijna, immers wij wensen altijd meer leden 
en bijgevolg meer bijdragen. Marlijn, onze geliefde penningmeester informeert U nader over 
de afrekeningen, saldi en aanverwante Euri-zaken. 
 
Het bestuur heeft het afgelopen jaar twee nieuwe leden mogen verwelkomen ( behoudens 
vanzelfsprekend Uw goedkeuring tijdens deze alv ). En wel Esmée Ettema, die de functie van 
secretaris heeft overgenomen van ons aller Nicolette, en Marlieke Engelen. Wij zijn zeer 
verheugd met deze versterking. 
Ook hebben we van twee bestuursleden afscheid moeten nemen, te weten van Frans Rutten 
en Nicolette Branderhorst. Wij zijn hen veel dank verschuldigd voor het werk wat zij hebben 
verricht, én de uiterst plezierige samenwerking. 
In het bijzonder zijn wij Nicolette veel dank verschuldigd. In de Nieuwsbrief die één dezer 
dagen hopelijk verschijnt, zal daar ook bij worden stil gestaan. 
 
Contact met U, de leden van OUD GYAS vindt tegenwoordig hoofdzakelijk plaats via de 
digitale snelweg. Hoezeer ook ondergetekende, en mogelijk velen van U, de oude 
schriftelijke vorm ook waardeerden. Tja, zo gaat dat. 
Wij danken, in dit verband, de Gyas- abactis, momenteel dus Marit, voor haar zeer plezierige 
bereidheid berichten en mails van ons rond te sturen. 
Daarbij houden wij U graag enigszins op de hoogte door middel van de periodieke 
Nieuwsbrieven. Excuses van ons in dit opzicht voor het somstijds enigszins haperende 
productieproces, waardoor U soms lang op de volgende moest wachten. Dit slaat overigens 
juist niet op Jan Timens, die het stokje van Nicolette in de loop van afgelopen jaar overnam, 
maar meer op de andere contribuanten. 
Wij zijn verheugd dat Jan dit op zich nam. 
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Oud Gyas is vrij goed in het borrelen, zoals ook afgelopen jaar weer bleek. Vooral, zoals 
gebruikelijk, de Head borrel, die zich in grote belangstelling mocht verheugen. Het aantal 
oud-leden op de nsrf-borrel was meer bescheiden, maar dit werd wel gecompenseerd door 
Gyas-leden. We willen wel bezien hoe we hier meer leden van ons naar toe kunnen krijgen. 
Het afgelopen jaar is nog een enkele keer de ‘vrij-mi-bo’ bezocht door oud-leden. Oud-leden 
blijven hierbij ten Bootenhuysche zeker welkom, maar het bestuur ziet hier verder geen rol 
meer voor zich weggelegd. Blijft U dus vooral van de gastvrijheid van de bh-com op de vrij-
mi-bo gebruik maken. 
 
Bij de constitutieborrel - i.c. in het kader van het aantreden van het nieuwe bestuur, hebben 
we ook dit jaar de bestuursleden gepersonaliseerde ( dwz met namen erop) plastic 
ontbijtbordjes geschonken. In de hoop dat ze zo Gyas-proof zijn dat ze minimaal 1 jaar nuttig 
dienst kunnen doen. 
 
Wij hebben, mede namens U natuurlijk, ook weer die Gyas-roeiers mogen huldigen die Gyas, 
en derhalve ook U, vertegenwoordigden op internationale ( FISA) wedstrijden. Als 
bescheiden blijk van waardering hebben we hen 2 cognacglazen met inscriptie overhandigd. 
Aansluitend hebben we – ook namens U – de eerstejaars-wedstrijdploegen alle mogelijke 
succes gewenst in het komende seizoen, en, opdat men zich bewust is van onze mooie 
historie, dit onderstreept met een lustrumboek voor iedere roei(st)er. 
 
Zoals U waarschijnlijk al eerder vernam heeft Gyas in mei een geheel nieuwe wedstrijd het 
licht doen zien: De GYAS - MEERKAMP, verroeid op de Hoornseplas. Teneinde deze wedstrijd 
mooi van start te doen gaan heeft Oud Gyas éénmalig een substantiële financiële bijdrage 
geleverd, gekoppeld aan de nodige exposure. Wij waren a.h.w. hoofdsponsor. Het waren 
fraaie wedstrijden ( o.a. slalom-baan rond eilanden + een 500 m sprint ) met als gevolg dat ze 
volgend jaar in het NOOC-circuit worden opgenomen. 
U zult volgend jaar bijtijds worden geïnformeerd, zodat U ook daarbij aanwezig kunt zijn; het 
is de bedoeling dat U daarbij de gelegenheid zult krijgen een baantje te roeien! 
 
In juni, ook dat lijkt een traditie te worden, heeft Oud Gyas weer tijdens het ‘actieve leden – 
bedankdiner’ die leden gecomplimenteerd die op welke manier dan ook zich actief hebben 
ingezet. Complimenten welke we vergezeld doen gaan van een klein flesje cognac.  
 
Naast de genoemde activiteiten probeert Oud Gyas op uiteenlopende manier het huidige 
Gyas te ondersteunen.  
Zo wordt een bijdrage geleverd in de kosten t.b.v. verdere professionalisering van het 
financieel beheer. Zoals het professioneel opstellen van een balans en deze ook 
professioneel te laten controleren. En de digitalisering van de boekhouding. We zien uit naar 
de resultaten!  
Daarnaast vormt de automatisering een blijvend punt van aandacht. Hier lijkt de wet van de 
remmende voorsprong Gyas wel enigszins parten te spelen. 
En dan is daar ook sinds enkele jaren: Het beste idee van Gyas. Ook dit jaar weer meerdere 
fraaie en soms ook originele voorstellen. Gerealiseerd worden dit jaar: een 
waterstandenbord voor bij het vlot, opdat snel afgelezen kan worden hoe hoog het water 
staat. En hoe diep er plat moet worden gelegen bij de bruggen. ( ook afgelopen jaar zijn weer 
diverse hoofden en andere lichaamsdelen geschonden…) 
En -  een idee + project van Rogier – riggerhoezen, met name voor de riggers van de top-
wedstrijdboten. Immers ook die worden bij transport nog te vaak geschonden ( beschadigd). 
 
Kortom , aansluitend op het begin van dit stukje : het gaat best wel oké metOud Gyas ,  en 
we mogen daarbij veelvuldig met vreugde meemaken dat Uw oude club Gyas bloeit in vele 
opzichten.  

 
      Uitgebracht op alv d.d. 14/10/2017 
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Namens het bestuur van Oud Gyas:  Esmée, Marlijn, Lars, Juliette, Marlieke, Ingrid, Jan en 
Jan-Willem, 
 
Jan Willem Snippe ( voorz.) 
 

8. Presentatie door Joris Oosterveld, commissaris extern huidig Gyasbestuur 
Joris geeft aan dat hij de kans aangrijpen om de ‘oude garde’ in te lichten en de toekomst te 
gebruiken. Bob (commissaris extern p.t.) heeft een mooie deal kunnen sluiten met Aegon en 
daarmee mooie nieuwe sponsorweg in kunnen slaan. Joris is ook nog op zoek naar een 
recruitmentdeal, als iemand daar ideeën of connecties voor heeft dan komt hij graag me oud 
leden in contact.  
Daarnaast geeft Joris aan dat Gyas altijd graag wil leren van de oude garde, en dat suggesties 
welkom blijven. 
 

9. Wvttk en rondvraag 
Geen vragen.  
 

10. Sluiting 
Jan Willem Snippe sluit de vergadering om 17.55 uur. Bastiaan zet op verzoek het Gyas lied in. 


