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Aan de leden van de Edese Golfclub Papendal 

 
 

Arnhem, 14 april 2016 
 
 
 
 
Geachte leden, 
 
Het bestuur van de Edese Golfclub Papendal nodigt u van harte uit voor de Algemene 
Vergadering op maandag 9 mei 2016 om 20.00 uur in het clubhuis aan de Papendallaan 22 te 
Arnhem. 
 
Agenda: 
1. Opening 
2. Ingekomen stukken 
3. Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 2 november 2015 
4. Mededelingen van het Bestuur  
5. Jaarverslag van de vereniging 
6. Jaarrekening 2015 
 - Toelichting jaarrekening 2015 
 - Rapportage Financiële Advies Commissie 
 - Goedkeuring en decharge 
7. Benoeming nieuw lid van de Commissie van Beroep als bedoeld in art. 5 lid 6 van de 

Statuten 
8. Benoeming nieuwe leden Financiële Advies Commissie (FAC) 
9. Wijziging bestuurssamenstelling 
10. Bestuursverkiezing 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 
 
De notulen van de Algemene Vergadering d.d. 2 november 2015, de financiële stukken met 
bijbehorende bijlagen en de overige relevante stukken zijn vanaf 20 april op de website van de 
Edese Golfclub Papendal te lezen en kunnen eveneens vanaf die datum worden afgehaald bij 
het secretariaat.  
 
Ad 7 
Door het overlijden van de heer H. Broekhuizen is er een vacature ontstaan in de Commissie van 
Beroep. 
 
Het bestuur stelt voor in deze vacature te voorzien door benoeming van mevrouw M. Duurtsema. 
 
Ad 8 
Door het aftreden van de heren H.A. Brasz en E. de Waard zijn er twee vacatures in de FAC 
ontstaan. 
 
Het bestuur stelt voor de heren L.D. van Regteren en J. van Triest te benoemen. 
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Ad 9 
Het bestuur heeft gemeend dat het efficiënter is het bestuur terug te brengen van zeven 
personen naar zes. Om die reden is nog niet voorzien in de ontstane vacature door de 
beëindiging van het bestuurslidmaatschap door de heer B.J. Arends. 
De functies van vertegenwoordiger van de Technische Commissie en van de 
Wedstrijdcommissie wil het bestuur samenvoegen in één functie. Dit bestuurslid zal 
verantwoordelijk zijn voor Wedstrijdcommissie, Technische Commissie, Jeugdcommissie en 
Regel- & Handicapcommissie. 
 
Het bestuur vraagt hiervoor de instemming van de vergadering. 
 
Ad 10 
Uw secretaris is aftredend en op grond van het bereiken van de maximaal toegestane termijn niet 
herkiesbaar.  
 
Het bestuur stelt voor de heer P.G.F.J. Ligtvoet als zijn opvolger te benoemen. 

 
De heer B.C. Craanen is volgens schema aftredend en herkiesbaar. 
 
Conform art. 7.4 van de Statuten dienen voordrachten voor eventuele tegenkandidaten uiterlijk 2 
mei 2016 schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur, 

 
J.G. van Dorp 
secretaris 


