
Verslag van de schriftelijke ALV 2021  

In 2021 heeft het bestuur vanwege de Corona maatregelen die fysiek bij elkaar komen niet toestaan 

wederom voorgesteld om de verplichte onderdelen van de Algemene Vergadering schriftelijk af te 

handelen via een online formulier. In dit formulier (hieronder in zijn geheel opgenomen) was ook 

ruimte voor een toelichting of vragen. De oproep om deel te nemen aan de online ALV is op 7 juni 

2021 via de nieuwsbrief gedeeld met de leden. Het formulier kon tot en met 20 juni worden 

ingevuld. 

17 leden hebben gereageerd op de schriftelijke ALV. Alle 17 hebben zij alle vragen met ja 

beantwoord. Hieronder de vragen en opmerkingen in het veld ‘Wil je jouw keuze nog toelichten of 

heb je nog een vraag?’  

 Geen vragen, ben heel blij met onze club en met jullie inzet, in mooie en in minder mooie 

tijden, op naar een nieuw jaar waarin we elkaar hopelijk weer wat meer kunnen zien ;-) 

 Nee hoor, prima gedaan 

 Trots om lid te zijn van deze vereniging. 

Online formulier 2021: 

Vaststellen notulen 2020 

Stem je in met het vaststellen van de notulen van de algemene leden vergadering van 2020? 

17x Ja, ik stem in met de notulen van 2020 

Vaststellen jaarrekening 2020 

Toelichting van de penningmeester: eindstand Opbrengsten en Kosten versus Begroting 2020  

Q: Evenementen  

A: Seizoensopening 2020 was last-minute afgelast in februari door storm Ciara (daardoor wel kosten 

voor o.a. lunch); tevens heeft de Seizoensafsluiting 2020 plaatsgevonden conform begroting.  

Q: Marketing: de uitgaven zijn flink lager dan Begroting 2020?  

A: De werkzaamheden aan de doorontwikkeling naar een nieuwe website hebben geleid tot een 

concept ontwerp maar heeft in 2020 nog niet tot uitgaven geleid.  

Q: Teams & Lokale activiteiten zijn de uitgaven flink lager dan Begroting 2020?  

A: Samen Wielrennen in 2020 is door alle Corona maatregelen niet mogelijk geweest, derhalve 

nauwelijks uitgaven op deze post.  

Q: Kleding inkoop/verzending:  

A: De kledingtelling heeft door de Corona maatregelen (avondklok en contactbeperkingen) 

plaatsgevonden op woensdag 21 april 2021 en is teruggerekend m.b.v. tussentijdse 

voorraadbewegingen tot eindstand per 31 december 2020. 

Toelichting van de penningmeester: Algemene reserve 

Het positieve resultaat van 5.823 euro gaat ten gunste van de algemene reserve. 

Toelichting van de penningmeester: Balans van bezittingen en schulden 



Q: Wat zijn de vooruit betaalde bedragen? 

A: Dit betreft de aanbetaling voor de accommodatie van het Trainingsweekend 2020 welke niet kon 

doorgaan; deze aanbetaling zal gebruikt worden 

voor het Trainingsweekend in april 2022. 

Q: Wat zijn de overige vorderingen? 

A: Dit betreffen bedragen voor kledingverkoop en afdracht WarChild welke inmiddels begin 2021 

ontvangen zijn. 

Q: Wat zijn de vooruit ontvangen bedragen en crediteuren? 

A: Dit betreffen de aanbetalingen door leden voor het trainingsweekend 2020 (welke in 2021 

terugbetaald zijn) en nog te ontvangen facturen per eind 

2020 voor ontvangen kleding en kleding handling/verzendkosten 

 

Toelichting van de penningmeester: Donaties War Child  

De War Child donaties zijn wederom op een respectabel bedrag van 19.001 euro uitgekomen, met 

verscheidene individuele acties zoals de 70.3 halve Ironman triathlon van Fopke als donatietopper 

van het jaar 2020 en als collectieve actie een virtuele Gaul Zwift Up Tour. 

Verslag kascommissie Gaul!  

Aan: de ledenvergadering en het bestuur van Gaul!  

Wij hebben vastgesteld dat de jaarrekening 2020 op juiste wijze is ontleend aan de 

administratie van 2020. Wij hebben 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. Wij stellen voor de 

penningmeester en overige bestuursleden eervol te dechargeren voor het gevoerde 

financiële beleid van 2020.  

Adviespunten: geen  

Met vriendelijke groet, Kascommissie 

Paul van Bakel Soesterberg, 3-6-2021  

Paul Hoffschult Bakum, 3-6-2021 

Stem je in met het vaststellen van de verantwoording van de vermogenstoestand en jaarrekening 

over 2020? 

17x Ja, ik stem in 

Stem je in met het verlenen van decharge aan het aftredende bestuur bestaand uit: Jorrit Jongbloed 

in de functie van voorzitter, Hans van Burk in de functie van penningmeester, Casper Prins en Geert 

Kamps in de functie van algemeen bestuurslid en Mareille Konijn in de functie van secretaris over 

2020? 

17x Ja, ik stem in 



Stem je in met het benoemen van het Gaul bestuur bestaand uit: Jorrit Jongbloed in de functie van 

voorzitter, Hans van Burk in de functie van penningmeester, Casper Prins in de functie van algemeen 

bestuurslid en Mareille Konijn in de functie van secretaris? 

17x Ja, ik stem in 

Stem je in met de voorgestelde contributie en begroting over 2021? 

Toelichting van de penningmeester: Begroting 2021  

 Q: Contributie en KNWU  

A: Het voorstel is om de contributie onveranderd te laten op 52,50 euro. De afdracht aan de KNWU 

daalt naar 11,00 per lid door aanpassing van het basislidmaatschap door de KNWU  

Q: War Child  

A: De afdracht aan War Child wordt voor 2021 verhoogd naar 20,00 per lid. Door de Corona crisis in 

het eerste helft van 2021 maken we als vereniging weinig kosten doordat activiteiten niet doorgaan; 

dit maakt het mogelijk de afdracht aan War Child extra te ondersteunen.  

Q: Begroting van Teams & lokale activiteiten?  

A: Vanuit Samen Wielrennen is er 2.500 euro beschikbaar voor initiatieven van leden die samen 

trainen bevorderen, zoals het inhuren van trainers en het laten deelnemen van Gaul leden aan 

KNWU coaching training.  

Q: Marketingkosten?  

A: We willen nog steeds voor Gaul een geheel nieuwe website gaan realiseren. 

Stem je in met de voorgestelde contributie en begroting over 2021? 

17x Ja, ik stem in 

 

 


