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NOTULEN ALGEMENE VERGADERING OP 11 MEI 2015 

 

Aanwezig:   30 

Afwezig met kennisgeving: 23 

 

 

 

1. Opening 

 

Om 20:00 opent de voorzitter, mevrouw Giesberts, de vergadering, waarbij ze de 

aanwezigen dankt voor hun komst. Ze vraagt twee van onze bestuursleden te willen 

excuseren voor hun afwezigheid, namelijk de wedstrijdcommissaris, de heer Arends, die op 

vakantie is en de secretaris, de heer Van Dorp, die plotseling verstek moest laten gaan 

vanwege tragische familieomstandigheden. 

 

De voorzitter staat vervolgens even stil bij het feit dat weer enkele leden en oud-leden ons 

sinds de vorige vergadering helaas zijn ontvallen, namelijk Henk Rutgers en de oud-leden 

Yvonne de Boer, Elly Rappange en Lodewijk Overman. Om de overledenen te herdenken 

wordt een minuut stilte in acht genomen. 

 

 

2. Ingekomen stukken 

 

De voorzitter deelt mee dat het bestuur een brief heeft ontvangen van mevrouw Van 

Wuijckhuise over het snoeien van de struiken in de baan. Hierover hebben de leden in de 

nieuwsbrief al kunnen lezen. In de hal van het clubhuis lag de brief ter inzage met daarbij de 

mogelijkheid haar betoog te ondersteunen. 

De baancommissaris, de heer Van Walsem, zal onder punt 4 van de agenda hier verder op 

ingaan. 

 

 

3. Notulen Algemene Vergadering van 3 november 2015 

 

Mevrouw Baars kan uit de agenda niet opmaken of het onderwerp sportschool tijdens deze 

vergadering nog aan de orde komt. Volgens de notulen zou dit thema namelijk tijdens de 

voorjaarsvergadering 2015 behandeld worden. 

 

De voorzitter antwoordt dat het geen beslispunt is en daarom niet op de agenda is geplaatst, 

doch dat dit onderwerp onder punt 4 ter sprake komt. 

 

De notulen worden door de vergadering goedgekeurd. 

 

 

4. Mededelingen van het bestuur 

 

Voorzitter: de competitie is nog maar net afgelopen. We hadden drie damesteams. Dames I 

van de zondag blijft in de 1e klasse, 3 Dames seniorenteams, Dames 3 dubbel IX gaat naar 

de halve finale (hoofdklasse). De NGF is de competities aan het veranderen en daarom zijn 

er andere klassen ingedeeld. 
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Zes herenteams; ook Heren I heeft zich gehandhaafd in de eerste klasse. 

Zeven Heren Senioren, waarvan Heren I / 27 holes ook naar de halve finale gaat 

(hoofdklasse). Namens alle leden wenst de voorzitter de dames en heren die de halve finale 

hebben bereikt veel succes met hun volgende wedstrijden, die komend weekend worden 

gespeeld. 

 

Drivingrange 

Vervolgens geeft de voorzitter uitleg over de actuele situatie met betrekking tot de 

drivingrange. Zoals bekend zijn we al enkele jaren bezig met de organisatie van de 

drivingrange en aansturing van onze professional(s) om alles rondom de drivingrange te 

professionaliseren. Dit blijkt iedere keer toch weer moeilijker dan gedacht. Het hangt vooral 

ook samen met het feit dat de ene pro in dienstverband is en de andere weer niet. In de 

afgelopen vergaderingen is steeds gerapporteerd over de situatie. De laatste maanden 

waren we ver gevorderd met Golfacademie Oost-Nederland. Deze academie wil een 

golfschool oprichten waarbij verschillende pro’s op de banen in de omgeving van Arnhem les 

geven, wat in eerste instantie een heel goed idee leek. Bij verdere gesprekken tussen de 

Golfacademie en de Technische Commissie kwamen we toch tot heel andere inzichten en 

conclusies. Uiteindelijk had de Technische Commissie grote moeite met dit plan omdat er zo 

veel problemen zijn die samenhangen met onze eigen organisatie. De Technische 

Commissie heeft daarom negatief geadviseerd en toegezegd een plan van aanpak te zullen 

maken voor de reorganisatie van de drivingrange. Het bestuur heeft besloten de Technische 

Commissie de kans te geven een structuur neer te zetten die de mogelijkheid geeft daarop 

voort te bouwen. Het overleg met de Golfacademie is daardoor voor onbepaalde tijd 

opgeschort. 

Op de vraag op welke termijn de TC met concrete plannen komt, antwoordt de voorzitter van 

de TC, mevrouw Swart, dat hiervoor geen termijn is bepaald. De materie blijkt veel 

weerbarstiger te zijn dan gedacht. Er zijn veel haken en ogen die te maken hebben met de 

structuur van onze eigen vereniging. Zoals ook te lezen was in de accountantsverklaring, is 

er nog veel onduidelijkheid over de lesgelden, de ballenautomaat en wat er allemaal op de 

drivingrange gebeurt. De TC gaat een fundament bouwen om vast te stellen wat er zoal op 

de drivingrange gebeurt. We hebben nu een Technische Commissie die beschikt over veel 

knowhow, die bovendien veel inzet geeft en ook de wilskracht toont om er iets van te maken. 

 

Baan 

De baancommissaris, de heer Van Walsem, komt aan de hand van een presentatie terug op 

de ingezonden brief van mevrouw Van Wuijckhuise over het snoeiwerk in de baan. In 

presentaties tijdens voorgaande vergaderingen in 2014 is al uitvoerig gesproken over een 

stevige snoeibeurt in een gedeelte van de beplanting. Daarbij is aangekondigd dat in 2015 

ook weer stevig gesnoeid zou gaan worden. De struiken zouden worden teruggedrongen ten 

faveure van de bomen die daardoor veel beter tot hun recht kunnen komen. Veel mensen 

zijn waarschijnlijk vergeten dat onze baan is gebouwd op heidevelden, akkers en weilanden 

en er geen bomen stonden. Er is geen natuurlijke vegetatie; alles is aangeplant, ook de 

bomen en struiken. De struiken hadden inmiddels de overhand genomen en moesten 

daarom rigoureus gesnoeid worden. Misschien op sommige plekken te rigoureus, maar daar 

kunnen we altijd weer wat aan doen. Het doel is het versterken van de vergezichten (de 

vista’s) in de baan. Een vergezicht is niet alleen iets van een bepaald punt op de hole naar 

de vlag, maar een vergezicht is ook het kunnen uitkijken over de holes naar de zoom, zodat 

je ziet hoe prachtig de baan is. Dat is een van de redenen om het snoeiwerk grondig aan te 

pakken. 
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Hiermee creëren we een baan die past binnen de categorie Heathland-baan, die het beste 

bij ons past, bovendien mooie hoogteverschillen kent en daarmee uniek is in Nederland. 

Later in de presentatie legt de baancommissaris nog maar weer eens uit wat een Heathland-

baan is. Een ander belangrijk punt is dat we niet kunnen doorgaan met steeds handmatig 

bosmaaien binnen plantvakken, omdat daarmee te hoge kosten gepaard gaan. 

Ook wordt ernaar gestreefd het spel sneller te maken: het snoeien van de struiken 

ondersteunt dit. Tevens zal dit leiden tot een vermindering van de konijnenpopulatie en 

daardoor een bevordering van de heideontwikkeling. Ook wordt toegewerkt naar een lagere, 

schralere rough. Door deze maatregelen is de bal nu makkelijker te vinden. 

 

De presentatie, die op de leden-website geplaatst wordt, laat voorbeelden zien van 

heathland-banen, waarnaar de Baco streeft. Een kenmerk hiervan zijn bosschages waar 

bomen staan die niet omringd zijn door struiken. Daarnaast bestaat een Heathland-baan uit 

veel (rood) zwenkgras. De Baco heeft ook een golfbaanarchitect in de arm genomen, die de 

Baco begeleidt bij de aanplant en het verder ontwikkelen na het snoeiwerk. 

 

De heer Van Walsem laat een foto zien van de leden die zich ingezet hebben bij het snoeien 

en de club daarmee ca. € 6.000,- aan manuren bespaard hebben. Hiervoor is alom grote 

waardering. 

 

Hier en daar zullen ook nog wat bomen geplant worden en zal de vegetatie wat worden 

versterkt. Verder zijn er plannen om de back tees/medal tees van 3 en 17 te verhogen. De 

heer Van Walsem zegt dat de Baco-leden waar mogelijk rekening zullen houden met de 

opmerkingen in de brief van mevrouw Van Wuijckhuise. 

De op de website te plaatsen presentatie geeft uitvoerig inzicht over de geschiedenis en 

aanleg van de baan, die tot de huidige identiteit heeft geleid. 

Door de Baco zal worden bekeken hoe de doorkijk naar de gebouwen van Papendal kan 

worden verminderd. 

 

Mevrouw Van Wuijckhuise zegt dat zij en ook anderen bij de aankondiging vorig jaar zich 

niet goed gerealiseerd hebben hoeveel er gesnoeid zou gaan worden, met wat voor 

consequenties. Ze vindt dat we altijd al prachtige zichtlijnen hadden, we hebben een baan 

waarin flora en fauna belangrijke punten zijn en daarbij horen lagen van bomen en struiken 

met daaronder begroeiing. Ze zegt het jammer te vinden dat die verdwenen zijn en omdat ze 

de huidige situatie te kaal vindt, heeft ze de uiteindelijke resultaten niet willen afwachten en 

nu al het bezwaarschrift ingediend. Meer leden deelden haar mening en hebben het 

bezwaarschrift medeondertekend. 

 

De baancommissaris doet een oproep aan de leden zo goed mogelijk met de natuur om te 

gaan. We hebben in de nieuwsbrief een oproep gedaan aan de leden om te helpen bij het 

uitsteken van het Jacobskruid. Chemische middelen, zoals Round Up, mogen al jaren niet 

meer gebruikt worden en dit onkruid moet daarom met de hand uitgestoken worden. Hiertoe 

zijn speciale uitstekers voorhanden. De heer Van Walsem kan met genoegen melden dat 

zich inmiddels al 7 mensen hebben opgegeven om te komen helpen. 

 

De heer Van Zomeren zou graag zien dat op verschillende plekken ook de kleine den 

geplaatst gaat worden, zodat we de nieuwe aanplant al hebben als de oudere, grote den 

moet verdwijnen. Daarmee wordt de baan ook weer ietsje voller. 
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De heer Vrijmoet vindt dat de baancommissie goed bezig is. Door de protesten kan het 

alleen maar beter worden. Hij vraagt zich af hoe het mogelijk is dat alsnog een 

bezwaarschrift wordt ingediend op punten die al eerder in de vergadering behandeld en 

goedgekeurd zijn. Hij geeft het bestuur in overweging nog eens heel goed na te denken over 

de zorgvuldigheid waarmee met de leden vooraf moet worden gecommuniceerd over de 

inhoud en plannen die de club echt raken. 

 

De voorzitter antwoordt dat het bestuur de laatste jaren er de gewoonte van heeft gemaakt 

dat in de najaarsvergadering bij de begrotingsplannen iedere commissie uitleg geeft over wat 

er het komende jaar gaat gebeuren. Bij agendapunt Mededelingen van het Bestuur probeert 

het bestuur zo veel mogelijk informatie te geven over de situatie van dat moment. 

Natuurlijk kan het zijn dat we ons vorig jaar bij de presentatie van de baancommissaris niet 

allemaal gerealiseerd hebben wat het precies inhield, maar dat hadden we ons wel kunnen 

realiseren. 

 

De heer Van Schagen refereert aan de architect van de eerste 9 holes, de heer Pennink. Op 

de tekeningen is te zien dat de heer Pennink alleen maar bomen heeft gepland en geen 

struiken. Door de jaren heen is er veel bijgeplant, echter, het laatste jaar ook weer veel 

weggehaald, waardoor we nu naar de situatie gaan zoals Pennink die destijds bedoeld heeft. 

Het zal nog een hele tijd duren vooraleer je kunt spreken van een echte heidebaan. 

 

De heer Van Walsem benadrukt nog eens dat we het over een Heathland-baan hebben en 

niet over een heidebaan. Dat is een groot verschil. 

 

Clubhuis 

De clubhuiscommissaris, de heer De Vries, krijgt vervolgens het woord. Hij verwijst naar zijn 

in november 2014 gehouden presentatie over de plannen van de clubhuiscommissie, 

voornamelijk over wat er allemaal moet gebeuren in het clubhuis. De noodzaak van het 

onderhoud aan het dak wordt goed in de gaten gehouden. Kleine reparaties worden altijd wel 

uitgevoerd. 

 

De kleedkamers en toiletruimten boven zijn noodzakelijk toe aan renovatie. Als dat op een 

sobere manier wordt opgelost, zijn we daarvoor ca. € 30.000 kwijt. Als we alles goed en 

grondig aanpakken, is daar een bedrag van ca. € 100.000 mee gemoeid. 

De clubhuiscommissie komt nog met een voorstel hoe de kleedkamers kunnen worden 

gerenoveerd. 

 

Vervolgens denkt de clubhuiscommissie na over een uitbreiding van het terras, hetgeen vrij 

eenvoudig is te realiseren. Zijn laatste presentatie laat verschillende mogelijkheden zien. 

Over de uitbreiding van het terras komt ook nog een voorstel. Wellicht geniet dit plan toch 

prioriteit, aangezien met een groter, mooier terras meer inkomsten gegenereerd kunnen 

worden.  

 

De heer Bleijenbergh vraagt wat bedoeld wordt met een duurzaam dak. 

De heer De Vries antwoordt dat naast een verhoogde isolatie allerlei zaken kunnen worden 

toegepast die duurzame energie bewerkstellingen, zoals zonneboilers en koude- en 

warmteopslag. We kunnen daarbij heel veel doen aan energiebesparing. Voor energie 

betalen we nu jaarlijks ongeveer € 35.000 aan nutsbedrijven. Dat zouden we met ca. 50% 

kunnen terugbrengen. Het woord duurzaam heeft dus niet alleen betrekking op het dak, 

maar het gehele clubhuis. 
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5. Jaarverslag van de vereniging 

 

De voorzitter verwijst naar het door de secretaris, de heer Van Dorp, opgesteld jaarverslag. 

Hierover zijn geen vragen of opmerkingen. 

 

 

6. Jaarrekening 2014 

6. a. Toelichting jaarrekening 2014 

 

De penningmeester, de heer Craanen, verwijst naar de uitgebreide publicatie van de 

jaarcijfers op de leden-website, waarvan hij enkele kernpunten nog even toelicht. Om 

misverstanden te voorkomen benadrukt hij nog maar even dat de penningmeester geen geld 

uitgeeft, maar alleen controleert of er geld uitgegeven kan worden. 

De geconsolideerde staat van baten en lasten 2014 geeft weer dat de werkelijke 

exploitatieopbrengst over 2014 ongeveer gelijk is aan de begroting. De post Contributies is 

hoger uitgevallen dan verwacht. De invoering van de kennismakingskaart was een groot 

succes en moest zelfs tijdelijk gestopt worden omdat anders de verhouding verkeerd kwam 

te liggen. Per 1 januari 2015 is het aangaan van een kennismakingslidmaatschap weer 

opengesteld. 

 

De post Sponsoring is onder grote druk komen te staan. De penningmeester doet een 

oproep aan de leden om, als ze bedrijven kennen die belangstelling hebben voor een 

sponsorlidmaatschap, zich bij de commissie te melden. 

 

De exploitatiekosten 2014 zijn ca. € 14.000 hoger uitgevallen dan begroot. De post 

Afschrijvingen is iets hoger uitgevallen. Oorzaak is dat enkele posten van onze kosten 

geactiveerd zijn en daarmee de post Afschrijvingen verhogen. 

 

De kosten voor de golfbaan zijn ca. € 33.000 lager uitgevallen dan begroot. Reden is dat 

enerzijds de baancommissie uiterst efficiënt met gelden omgaat door veel zaken zelf te doen 

en anderzijds doordat enkele zaken niet als kosten maar als investering moesten worden 

geboekt. 

 

De post Clubhuis zit ogenschijnlijk ca. € 46.000 boven de begroting. Daarvoor is een 

voorziening van € 50.000 genomen voor groot onderhoud van de kleedkamers, toiletten, het 

dak en dat soort zaken. Zonder die voorziening zou het resultaat € 50.000 hoger uitgevallen 

zijn, wat gezien de huidige wetgeving niet aantrekkelijk is. We proberen onderhoudsposten 

zo veel mogelijk uit eigen middelen te financieren. 

 

Het resultaat komt uit op € 10.736. Indien de voorziening niet zou zijn getroffen, zou het 

resultaat ruim € 60.000 bedragen, wat boven de normen is die voor een vereniging gelden. 

 

Als vereniging doen we het goed. In 2013 hadden we in totaal 841 leden, in 2014 hadden we 

er 860. Er zullen momenteel maar weinig verenigingen zijn die kunnen spreken van een 

positieve lijn.  

 

De aanwezigen hebben geen vragen over de jaarcijfers en bedanken de penningmeester 

met een applaus. 
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6. b. Rapportage Financiële Advies Commissie 

 

De heer Smit kan melden dat 2014 een solide jaar is geweest. Ondanks de getroffen 

voorziening van € 50.000 is er nog steeds winst overgehouden. Ook de begroting ziet er 

goed uit. De grootste zorg van de FAC is hoe om te gaan met de grote investeringen. 

Deze moeten zeer zorgvuldig worden gedaan. Als er voorstellen zijn zal het bestuur deze 

aan de FAC voorleggen alvorens die bij de leden te deponeren. 

 

De heer Brasz heeft na een voorzitterschap van de FAC na 4 jaar zijn functie neergelegd. In 

de najaarsvergadering van 2015 zal een nieuwe voorzitter gepresenteerd worden. 

 

 

6. c. Goedkeuring en decharge 

 

De voorzitter vraagt de vergadering om goedkeuring en decharge. Deze wordt daarop 

verleend. 

 

De voorzitter dankt onze penningmeester en de voorzitter van de FAC voor hun grote 

zorgvuldigheid bij de samenstelling van de jaarrekening, waarbij ook de accountant 

betrokken is geweest. De leden gaan ermee akkoord dat we nog een jaar doorgaan met de 

huidige accountant, de firma Huibers. 

 

De heer Waanders refereert aan de opmerkingen in de controleverklaring van de accountant 

waarbij deze stelt dat sommige zaken niet gecontroleerd konden worden. Welke 

maatregelen heeft het bestuur genomen om hierin verbetering aan te brengen? 

 

De voorzitter zegt dat het hier gaat om de gang van zaken op de drivingrange. Dit is een 

heikel punt waarmee het bestuur al een paar jaar bezig is. De Technische Commissie 

(verantwoordelijk voor de drivingrange) beschikt nu over enkele mensen, die ook op 

financieel gebied ter zake kundig zijn. Zij zullen die punten, waarvan de accountant zegt 

geen controle over te hebben, ter hand gaan nemen. 

 

7. Rondvraag 

 

Mevrouw Van Wuijkhuise vraagt of het mogelijk is de gehouden presentaties naast de 

notulen als PDF-bestand op de leden-website te plaatsen. 

 

De voorzitter zegt dat dit een goed idee is en we dat voortaan zullen doen. 

 

Haar volgende punt is haar bezwaarschrift. Ze had dit toegezonden aan de Nieuwsbrief in 

de veronderstelling dat die voor de leden is en daarmee een communicatiemogelijkheid is 

voor de leden. Zij werd hierop benaderd met de mededeling dat de Nieuwsbrief niet daarvoor 

bedoeld is. Er is een compromis gekomen, waarvoor ze dankbaar is. Ook werd haar 

aangeboden het bezwaarschrift op facebook te plaatsen, wat zeker niet haar bedoeling is. 

Concreet is haar vraag: “Als iemand iets aan de leden kwijt wil, wat is dan de insteek richting 

de Nieuwsbrief?”. 
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De voorzitter antwoordt dat het bereikte compromis wel een goed compromis is, omdat we in 

het verleden hebben besproken dat de Nieuwsbrief niet iets moet worden van allerlei 

bezwaren en reacties. De Nieuwsbrief is er om nieuws te vertellen. Nieuws was dat mevrouw 

Van Wuijckhuise een bezwaarschrift had ingediend, waardoor geïnteresseerden contact met 

haar konden opnemen. Ze is het ermee eens dat ze het raar had gevonden als het op 

facebook terecht was gekomen. 

 

De heer Water heeft een vraag over het natuur- en milieubeleid. Hij zegt tekenen te zien dat 

het bestuur het GEO-lidmaatschap niet meer ondersteunt. Hij heeft begrepen dat we wel 

met GEO doorgaan, maar dan niet gecertificeerd. Hij vraagt of het juist is dat het bestuur 

afziet van het voortzetten van GEO en zo ja, wat daarvan de onderbouwing is. 

 

De voorzitter zegt dat we niet afzien van GEO. Het bestuur is wel geschrokken van een 

aantal eisen, niet zozeer die met betrekking tot de baan, maar wel de eisen met betrekking 

tot het clubhuis. We proberen met zijn allen goed bezig te zijn met duurzaamheid, etc., maar 

we stuiten daarbij ook op problemen. 

 

De heer Van Zomeren merkt op dat hij de zorgen van de heer Water deelt. Uit hoofde van 

zijn functie heeft de heer Van Zomeren veel met GEO te maken. Het zou kunnen zijn dat de 

NGF banen gaat uitsluiten. Het Ministerie heeft besloten dat het over 5 jaar ophoudt met de 

toepassing van bestrijdingsmiddelen, waarmee wij overigens al goed bezig zijn. Het kan zijn 

dat de NGF geen grote toernooien meer organiseert op banen die niet GEO gecertificeerd 

zijn. Hij stelt voor over dit punt eens met het bestuur te praten, waarop de voorzitter graag 

ingaat. 

 

De heer Bouma complimenteert de baancommissie voor onze prachtige golfbaan.  

Een uitgebreide controle op allerlei terreinen brengt volgens hem ook weer negatieve 

effecten met zich mee. Hij zegt blij te zijn met de ballenspiraal waarvan hij hoopt dat die 

blijft. 

 

De voorzitter zegt dat we de vorm van een ballenspiraal niet zullen verlaten, omdat het een 

groot goed is voor de leden. We willen wel een andere ballenautomaat, waardoor betere 

controle mogelijk is. Ook voor wat betreft de lessen willen we een controleerbaar systeem 

invoeren. 

  

De clubhuiscommissaris deelt mee dat dit jaar het einde is van de pachtovereenkomst met 

De Hofmeester. Het bestuur heeft besloten de komende 3 jaar verder te gaan met De 

Hofmeester. 

 

De leden ondersteunen dit besluit met een applaus. 

 

 

8. Sluiting 

 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 21.15 uur de vergadering. 


