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Geachte leden, 
 
Het bestuur van Edese Golfclub Papendal nodigt u van harte uit voor de Algemene 
Vergadering die gehouden wordt op maandag 14 november 2016 om 20.00 uur in het 
clubhuis. 
 
Agenda: 
1. Opening. 
2. Ingekomen post. 
3. Notulen Algemene Vergadering van 9 mei 2016. 
4. Mededelingen van het bestuur. 
5. Besluitvorming over opzet en structuur driving range. 
6. Bestuursverkiezing clubhuiscommissaris. 
7. Voorzitters van de commissies uit het bestuur geven (voor zover van toepassing) een 
    korte toelichting op hun plannen en de financiële gevolgen daarvan. 
8. Besluitvorming gewijzigde statuten. 
9. Besluitvorming over nieuwe/vernieuwde lidmaatschapsvormen. 
10. Financiën 2017. 
      a. Begroting 2017. 
      b. Rapportage Financiële Advies Commissie. 
11. Vaststelling contributie 2017, entreegeld 2017 en greenfee-(introductie)tarief 2017. 
12. Bestuursverkiezing nieuwe voorzitter. 
13. Rondvraag. 
14. Sluiting. 
 
De notulen van de Algemene Vergadering van 9 mei 2016, de financiële stukken voor 2017, 
de profielschetsen van voorzitter en clubhuiscommissaris en overige relevante stukken 
worden op de website van Edese Golfclub Papendal gepubliceerd en kunnen vanaf 31 
oktober 2016 worden afgehaald op het secretariaat. 
 
Ad 5. 
De exploitatie van de driving range wordt ondergebracht in de Golf Academy met een eigen 
bestuur en budget. De opstallen blijven eigendom van de Edese Golfclub Papendal en 
worden om niet ter beschikking gesteld aan de Golf Academy. In de vergadering zal een 
nadere toelichting worden gegeven. 
 
Ad 6. 
Zoals bekend is de functie van clubhuiscommissaris sinds de vorige Algemene Vergadering 
vacant. Het bestuur stelt voor de heer H.F. Roodzant te benoemen als clubhuiscommissaris. 
Conform art 7.4 van de Statuten dienen voordrachten voor eventuele tegenkandidaten 
uiterlijk 7 november 2016 schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.  
 
Ad 8. 
De belangrijkste wijzigingen van de statuten zijn de aanpassing van de naam van de 
vereniging en de vestigingsplaats, het opnemen van leden zonder entreegeld en de controle 
van de jaarrekening door een accountant in plaats van een registeraccountant. 
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Conform art 16.3 van de Statuten dient 2/3 van de uitgebrachte stemmen in te stemmen met 
deze wijzigingen en in de vergadering dient tenminste  2/3 van de stemgerechtigde leden 
tegenwoordig of vertegenwoordigd te zijn. Indien dit niet het geval is zal op 2 december 2016 
een tweede vergadering worden uitgeschreven. 
 
Ad 9. 
Het bestuur stelt voor de volgende vernieuwde/nieuwe lidmaatschapsvormen in te voeren, te 
weten: familielidmaatschap, buitenlidmaatschap, clubhuislidmaatschap en sponsor-
/bedrijfslidmaatschap. In de vergadering zullen deze lidmaatschapsvormen nader worden 
toegelicht. 
 
Ad 12. 
Mevrouw J.L. Giesberts-Drost, voorzitter van de vereniging, heeft het maximale aantal 
bestuursjaren bereikt en dient statutair te worden opgevolgd. Het bestuur stelt voor de heer 
H. van den Akker als haar opvolger te benoemen. 
Conform art 7.4 van de Statuten dienen voordrachten voor eventuele tegenkandidaten 
uiterlijk 7 november 2016 schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het bestuur van 
Edese GC Papendal 

 
P.G.F.J. Ligtvoet 
Secretaris 
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