
       

 

Algemene Ledenvergadering Gaul! 2016 

Datum: 14 februari 2016 

Tijd: 14.00 uur – 16.00 uur  

Locatie: Centrale hal, Allemanswaard 13, 3958 KA Amerongen 

 

14:00u ledenvergadering 2017 

 Opening 

Voorzitter Floris opent de vergadering. Het voelt alsof we thuis zijn, in 
de Proloog. Hij bedankt Berry voor het beschikbaar stellen van de 
Proloog.  

 vaststellen notulen ALV 2016 

De notulen worden vastgesteld.  

 Vaststellen jaarrekening 2016 

De kascommissie heeft  geconstateerd dat de resultatenrekening en 
balans een juiste weergave geven van het resultaat, bezittingen, 
schulden en het eigen vermogen van de vereniging. Daarnaast zijn de 
donaties voor War Child juist verantwoord.  

 Een deel van de 2015 donaties zijn dubbel afgestort naar 
WarChild, dit betreft een bedrag van € 4.350. De kascommissie 
adviseert om het teveel afgestorte bedrag te verminderen op de 
afstorting 2016 zodat over 2015 en 2016 per saldo het juiste bedrag 
wordt afgestort naar WarChild. De vergadering neemt dit voorstel over 
en aldus wordt besloten.  
 Bedankt aan de kascommissie voor het herstel van deze fout en 
hun inzet in 2016. Onder applaus worden Folkert de Haan en Mark 
Touwen ook benoemd voor 2017.  

 



 Uitreiking 3 gouden stuurlinten Drie Gouden Stuurlinten 

Een informele traditie is de uitreiking van het Gouden Stuurlint aan de 
beste fondsenwervende actie. Dit jaar geen gouden stuurlint, maar 
mooie stuurdoppen. En niet per se aandacht voor de beste, maar voor 
drie bijzondere en inspirerende acties. 

Jasper de Waard constateerde dat hij een paar jaar niets voor War 
Child had gedaan en besloot per gereden fietskilometer 25ct aan War 
Child te doneren. Met meer dan 4000km in 2016 werd dat een 
prachtdonatie. 

Bob Mesman organiseert clinics voor beginnende wielrenners, veelal 
vrouwen, en vraagt een bijdrage voor War Child. Daarmee heeft hij 
niet alleen veel geld opgehaald, maar hij heeft ook nog eens een groep 
talentvolle en enthousiaste dames als leden voor Gaul! geworven! 
Inmiddels bekend als het Gaul Ladies cycling team. 
 

 

Bier en koers (kijken!) zijn een mooie combinatie. Bart Looman zorgt 
er al jaren voor dat opbrengst van de Ronde van Vlaanderen live 
(samen kijken op groot scherm) in de Utrechtste Ekko naar Gaul! gaat. 
Succesvolle fondsenwerving waar voor geen fietsinspanningen nodig 
zijn. Gewoon veel koersliefhebbers die een goede middag hebben en 
daar mee bijdragen aan War Child. 

De acties zijn inspirerend en daarom gekozen voor de stuurdoppen 
huldiging. We hopen dat het meer mensen in 2017 inspireert om een 



actie te organiseren. Dat er veel mogelijkheden zijn, hebben deze 3 
laten zien!  

 Overhandiging van onze bijdrage aan War Child 

Kitty Bosman van Warchild neemt de cheque in ontvangst en bedankt 
de leden voor hun inzet. Later in het programma verzorgen zij nog een 
onderdeel.   

 2016 in vogelvlucht 

Via een presentatie met filmpjes, interviews, graphics en data 
herbeleven we 2016. Samen maken we Gaul en samen maken we heel 
veel lol op de fiets. De opzet om niet alleen vanuit het bestuur te 
zenden over het afgelopen jaar en het komende jaar bevalt goed. De 
vergadering toont haar waardering voor de vernieuwde opzet.  

 Vooruitblik op 2017 

Ook in presentatie vorm is er een vooruitblik op 2017. De plannen 
worden gepresenteerd, waarbij vooral gekeken wordt naar de TeamUP 
Tour. 

 Vaststellen begroting 2017 inclusief contributie 

De begroting en ongewijzigde contributie worden vastgesteld. Over de 
investeringen in de website wordt gesproken. De vraag is wat gaan de 
leden merken van de veranderingen aan de website en wat levert het 
de vereniging op. De website is het medium dat ons allemaal verbindt 
(in theorie). In de praktijk kunnen we elkaar en de evenementen 
waaraan we deelnemen niet goed vinden. De koppeling tussen wie 
waar rijdt en wat doet voor Warchild is niet zichtbaar op de website. 
Wanneer we deze functies kunnen verbeteren is de aanname dat we 
elkaar ook meer deelname aan evenementen hebben en dat meer 
leden acties opzetten voor Warchild.  

 Benoeming bestuur 

Het bestuur in 2016 bestond uit Floris van Overveld (voorzitter), Hans 
van Burk (penningmeester), Sebastiaan van der Meer (algemeen 
bestuurslid/ competitie), Jorrit Jongbloed (secretaris). Hiermee was er 
een vacature in het bestuur. Vanaf 2017 zal Mark Peter Steenhuis het 



bestuur versterken. Hij zal zich vooral richten op de portefeuille 
communicatie.  

 Speciale aandacht voor de plannen voorÂ de Team Up AZC 
tour! 

Michiel Zonneveld, Anky Spanjers, Liane de Wit, Floris van Overveld en 
Jorrit Jongbloed zullen in 2017 de TeamUP tour gaan organiseren. Een 
evenement dat van 11 t/m 13 mei langs plaatsen gaat waar het 
programma TEAMUP van Warchild draait. Een programma dat 
asielzoekers kinderen in staat stelt om 1 dag(deel) in de week weer 
even kind te zijn. Met sport en spel geven Unicef, SavetheChildren en 
natuurlijk Warchild een moment waar ze kunnen ontspannen en 
tegelijk verwerken wat ze hebben meegemaakt. In 3 dagen rijden we 
600 km van Sweikhuizen bij Geleen naar Amerongen via Tilburg. Op 
dag 2 rijden we naar Ter Apel. Vanaf Ter Apel rijden we op de slotdag 
naar Amsterdam. We zijn heel blij met de ondersteuning van Jo de 
Wit, Hans van Gelderen, Casper Prins en Herman Jongbloed. Maar ook 
de ondersteuning van Berry en Marc die hun bus ter beschikking 
stellen. Alle deelnemers halen minimaal 250 euro op voor Warchild.  

Kitty van Warchild laat ons oefeningen doen die komen uit het 
programma van TeamUP. We beleven zelf hoe eenvoudig  en tegelijk 
goed doordacht de methode is. Je bent aan het spelen, maar de 
spellen zijn niet zomaar gekozen. Spelend werken kinderen aan 
zichzelf in een veilige omgeving met spelleiders die enthousiast zijn en 
betrokken en tegelijk in staat zijn om kinderen passend op te vangen 
en te helpen.  

 

 

 


