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NOTULEN ALGEMENE VERGADERING OP 9 MEI 2016 

 

Aanwezig:   69 

Afwezig met kennisgeving: 11 

 

 

1. Opening 

Om 20.00 uur opent de voorzitter, mevrouw Giesberts, de vergadering, waarbij ze de 

aanwezigen van harte welkom heet. Aansluitend wordt een minuut stilte in acht genomen om 

de  (ex-)leden te herdenken die ons sinds de vorige vergadering zijn ontvallen. Het betreft  

(toen nog lid) de heer Broekhuizen en leden die om reden van ziekte hun lidmaatschap al 

eerder moesten opzeggen: de heer Altena, mevrouw Meister en de heer Terpstra. 

Recentelijk is ook de heer Van Maanen overleden, onze vroegere greenkeeper. 

 

De voorzitter vraagt excuus voor de afwezigheid van bestuurslid mevrouw Swart, die 

vanwege vakantie niet aanwezig kan zijn. 

 

2. Ingekomen stukken 

De secretaris, de heer Van Dorp, deelt mee dat er geen ingekomen stukken zijn. 

 

3. Notulen Algemene Vergadering van 2 november 2015 

De heer De Wit spreekt zijn waardering uit voor het door de heer Stoelinga gemaakte boek 

over het bestaan van de club gedurende de eerste 25 jaar. Het boek kan nog steeds worden 

aangeschaft. 

Hij refereert vervolgens naar: 

Pagina 5, 1e alinea 

De tekst “Met deze richtlijnen kan een club soepel omgaan” wil hij graag als volgt formuleren: 

Het bestuur kan de NGF-regels naar eigen inzicht, nut en noodzaak toepassen. Dit, in 

verband met vragen die hem werden gesteld over GUR. 

 

Hierna worden de notulen goedgekeurd. 

 

4. Mededelingen van het bestuur 

Golfprofessionals 

Mevrouw Giesberts kan tot haar spijt geen verdere mededelingen doen dan die, welke in de 

laatste nieuwsbrief werden gedaan over professional, de heer Borst. Het bestuur streeft 

ernaar de procedure spoedig, op een voor beide partijen acceptabele wijze te kunnen 

afronden, waarbij grote zorgvuldigheid in acht zal worden genomen. 

De lessen die men nog tegoed heeft van de heer Borst, zullen door de headprofessional, de 

heer IJland, worden overgenomen. Voorlopig wordt bij grote drukte een professional 

ingehuurd. 

 

Clubhuiscommissie 

Zoals reeds in de nieuwsbrief aangekondigd, zal na afloop van deze vergadering de 

clubhuiscommissie aftreden. De heer De Vries treedt na deze vergadering officieel uit het 

bestuur. In dezelfde nieuwsbrief werd een oproep gedaan aan leden om zich te melden 

indien ze wilden toetreden tot een nieuwe clubhuiscommissie. Daar zijn gelukkig veel 

serieuze reacties op gekomen. (Meer hierover in de rondvraag, punt 12.) Verwacht wordt dat 

in de vergadering van november de nieuwe clubhuiscommissie kan worden gepresenteerd. 
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GEO 

Er is een nieuwe commissie in het leven geroepen die zich gaat bezighouden met GEO. De 

commissie bestaat uit de heer Van Dorp (voorzitter), mevrouw Ten Doeschate en de heer 

Hageraats. NL adviseurs adviseert de GEO-commissie. 

 

Ledenaantallen 

De secretaris geeft een overzicht van de ontwikkeling van de ledenaantallen in 2015 en 

2016: 

 

  1-1-2015 9-5-2015 1-1-2016 9-5-2016 

Leden 793 792 778 783 

Kennismakingsleden 151 169 126 134 

Jeugd t/m 20 jaar 13 12 14 13 

Jongeren 21 t/m 30 jaar 34 35 23 22 

 

5. Jaarverslag van de vereniging 

De heer De Wit mist in het jaarverslag opmerkelijke zaken van onze golfclub, die een 

buitenstaander een beeld kunnen geven over onze vereniging. Bijvoorbeeld een paragraaf 

over de ontwikkeling van golf, de driving range, de competitie en het trainen. Mogelijk kan 

het jaarverslag ook eens tegen het licht gehouden worden en het gaan zien als een 

visitekaartje van onze vereniging. 

De heer Ykema is het niet met hem eens omdat het jaarverslag een intern clubdocument is 

en zeker niet bedoeld als een visitekaartje voor mensen buiten de club. De enige 

communicatie naar buiten moet volgens hem zijn via het publieke deel van de website. 

 

Wellicht kan het jaarverslag qua vorm en inhoud worden aangepast waardoor de dynamiek 

van onze vereniging beter zichtbaar wordt. 

 

6. Jaarrekening 2015 

Toelichting jaarrekening 2015 

De stand van zaken met betrekking tot de financiële situatie wordt uitgebreid door de 

penningmeester toegelicht. De accountant heeft inmiddels een accountantsverklaring 

afgegeven. 

In 2015 is voor een bedrag van € 1.118.620 uitgegeven. Aan inkomsten hadden we 

€ 1.111.503. Het verschil is-€ 7.117. We zijn er dus niet in geslaagd om break even te 

draaien. 

De post Bestuurskosten: BTW probleem. Door verschuiving in de omzetten na 

herberekening krijgen we minder BTW terug (4% in plaats van 8%) Dit leidt tot een naheffing 

vanaf 2014. Dit is een éénmalige tegenvaller. 

Van de post Afschrijvingen van € 160.522 is vervolgens afgeschreven aan bancaire 

aflossingen € 37.260 en aan investeringen in totaal € 52.964. De vrije geldstroom bedraagt 

daarmee € 63.181. Hoewel we eigenlijk verlies hebben gedraaid, is ons banksaldo dus met 

€ 63.181 verbeterd. 

 



AV 09.05.16  3/5 

Met de renovatie van de kleedkamers, ca. € 50.000, wordt nog gewacht. Zodra de nog 

nakomende kosten met betrekking tot de post Personeelskosten bekend zijn, zal hierover 

opnieuw worden beslist. 

 

De vragen over de jaarcijfers worden als volgt beantwoord: 

 

Handicarts zijn niet in onze financiële administratie opgenomen omdat deze van de 

Stichting Handicart zijn en de opbrengsten ervan in zijn geheel naar de Stichting Handicart 

gaan. 

 

Onder de post Overige kosten baan wordt verstaan: afvoer vuil, extra graszaad, bemesting 

en dat soort zaken. 

 

De website zit in het kostenplaatje van de Automatisering. Daarnaast is het een stukje 

investering in het opzetten van de nieuwe website (wordt low budget gedaan). 

 

Voor de toiletruimten boven is vorig jaar €  9.000 uitgegeven. De totale kosten voor het 

renoveren van de toiletruimten is binnen budget gebleven. 

 

Met betrekking tot de driving range is met de nieuwe headprofessional, de heer IJland, een 

voorlopig contract aangegaan. Hij is niet in loondienst van onze vereniging. Hij draagt al het 

ballengeld aan de club af. De lesgelden zijn voor hem zelf. In afwachting van de afloop van 

de gesprekken met de heer Borst, waarbij de club door een arbeidsrechtadvocaat wordt 

begeleid, zal een nieuw contract met de heer IJland worden afgesloten. De club neemt geen 

professionals meer in loondienst, hetgeen tegenwoordig niet meer gebruikelijk is. 

In de afgelopen jaren waren verschillende besturen bezig om het komen tot een plan voor de 

driving range, zo ook dit bestuur. De Technische Commissie is bezig met een beleidsplan. In 

de najaarsvergadering zullen de plannen, evenals dit plan, door de commissies 

gepresenteerd worden. 

 

De balans geeft onder het Eigen vermogen een algemene reserve van € 1.440.857 aan. 

Hier is moeilijk een juiste waarde aan te hechten. Er is geen spaarpotje met een redelijk 

bedrag voor onverwachte tegenvallers, maar wel is het zo dat de Stichting Waarborgfonds 

Sport aan de hand van deze balanspost een garantie bij de bank afgeeft. 

 

De balans van 2015 geeft aan dat we nog € 295.500 schuld hebben bij de bank en € 30.000 

aan aflossingsverplichting voor 2016. We hebben een rekening-courant-faciliteit van 

€ 250.000, die we tussen 1 oktober en 31 december gebruiken. In 2015 hebben we daarvan 

€ 100.000 gebruikt. 

 

De post Bestuurskosten bestaat voor een bedrag van € 7.776 uit Overige 

bestuurskosten, die de kosten betreffen van de vele commissies voor “De Hofmeester”. 

De post Jeugdcommissie is nu bij de Technische Commissie gevoegd. 

 

Rapportage Financiële Advies Commissie (FAC) 

De heer Smit, voorzitter van de FAC, zegt dat de FAC kan instemmen met het rapport inzake 

de jaarstukken 2015. Gezien vanuit vermogensperspectief is het kleine verlies over 2015 

gemakkelijk te dragen. De bankrekening is hoger dan het jaar daarvoor, conform hetgeen 

vorig jaar door de FAC is gevraagd. De investeringen zijn binnen het budget gebleven. 
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Suggesties voor 2016 zijn: dit jaar geen investeringen meer doen, streef naar een flexibelere 

uitgave van kosten en zet een driving range nieuwe stijl op. 

 

Goedkeuring en decharge 

De vergadering verleent het bestuur goedkeuring en decharge. 

 

 

7. Benoeming nieuw lid van de Commissie van Beroep 

De voorgestelde aanstelling van mevrouw Duurtsema wordt door de vergadering 

goedgekeurd. 

 

8. Benoeming nieuwe leden Financiële Advies Commissie (FAC) 

De vergadering gaat akkoord met de benoeming van de heren Van Regteren Altena en Van 

Triest als opvolgers van de heren Brasz en De Waard.  

 

9. Wijziging Bestuursverkiezing 

In de vorige vergadering is door het bestuur aangekondigd verder te willen gaan met 6 

bestuursleden in plaats van 7. 

Bestuurslid mevrouw Swart is zelf ook actief in de Technische Commissie, waaronder de 

driving range, de jeugd en de competitiewedstrijden vallen. De Regel- en 

Handicapcommissie heeft een eigen voorzitter, evenals de Wedstrijdcommissie. De 

commissievoorzitters hiervan koppelen alles terug naar mevrouw Swart. 

Volgens de secretaris staat in het reglement dat het aantal bestuursleden door de 

vergadering wordt vastgesteld. Het bestuur dient echter minimaal te bestaan uit 3 personen, 

namelijk een voorzitter, penningmeester en secretaris. 

De vergadering stemt in met het aantal van 6 bestuursleden. 

 

10. Bestuursverkiezing 

Op grond van het bereiken van de maximaal toegestane termijn treedt onze huidige 

secretaris nu af. De voorzitter spreekt een woord van dank uit voor de grote inzet en 

betrokkenheid van de heer Van Dorp gedurende de afgelopen 8 jaren. Haar lovende 

woorden worden door de aanwezige leden met luid applaus onderstreept. 

De heer Van Dorp bedankt daarop de aanwezigen voor hun jarenlange steun. Hij is blij dat 

hij 8 jaar lang in het centrum van de vereniging heeft mogen zitten. 

 

De vergadering verwelkomt de heer Ligtvoet als nieuwe secretaris. 

 

De penningmeester, de heer Craanen, is aftredend. Hij wordt door de vergadering herkozen. 

 

11. W.v.t.t.k. 

Website 

Mevrouw Parlevliet ervaart de nieuwsbrief als een mooi communicatiemiddel. De website 

zou dat volgens haar ook moeten zijn, maar deze wordt slecht onderhouden en bevat 

achterhaalde informatie. 

Er is een nieuwe website in de maak die vrijwel gereed is. De commissies zijn bezig hiervoor 

informatie aan te leveren, die gecoördineerd en geredigeerd wordt door de heer Bertoen. De 

commissies kunnen daarnaast via een tool hun eigen commissie op de website actualiseren. 

De reglementen komen in een apart hoofdstuk. Hopelijk zal de website op die wijze actueel 

gehouden worden. 
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Privacy-beleid 

Mevrouw Van Hutten brengt in dit verband nog eens het privacy-beleid aan de orde, omdat 

de nieuwsbrief, soms gecensureerd, maar vaak integraal zowel op Facebook als Twitter 

verschijnt. De nieuwsbrief is ooit opgezet door leden voor leden. Het is de leden niet bekend 

dat de clubgegevens en soms hun gegevens openbaar worden gemaakt. 

De heer Van Ommeren zegt dat het bestuur de verplichting heeft de leden te beschermen. 

De nieuwsbrief is een intern communicatiemiddel, niet een extern. 

De publicatie van de nieuwsbrief op Facebook en Twitter zal onmiddellijk worden stopgezet. 

In de novembervergadering zal in stemming worden gebracht of de nieuwsbrief al dan niet 

op Facebook en Twitter zal verschijnen. 

 

 

12. Rondvraag en sluiting  

De heer Aveskamp vraagt waarom de clubhuiscommissie in zijn geheel is afgetreden. 

De heer De Vries antwoordt dat zijn besluit is genomen direct na de renovatie van de 

toiletten. De clubhuiscommissaris heeft tijdens en na deze renovatie dermate veel kritiek van 

leden ondervonden, dat hij zich niet meer voldoende gemotiveerd voelde zijn onbezoldigde 

activiteiten voort te zetten. Na 4 jaar veel plannen te hebben verwezenlijkt, leek het de heer 

De Vries tijd om het stokje over te dragen. De overige commissieleden besloten samen met 

hem af te treden. De heer De Vries treedt na vandaag ook uit het bestuur. De lopende zaken 

zal de commissie blijven afwerken tot een nieuwe commissie is aangesteld. Er worden 

voorlopig geen werkzaamheden aan het clubhuis meer uitgevoerd. 

De leden reageren geëmotioneerd en verdeeld op het genomen besluit van de 

clubhuiscommissaris. 

De voorzitter zegt dat de commissie de afgelopen jaren veel goed werk heeft verricht en 

hoopt dat het bestuur in de najaarsvergadering een nieuwe clubhuiscommissie zal kunnen 

presenteren. 

 

De heer Wennink houdt een pleidooi voor een aanpassing van het contributietarief voor 

leden tussen de 31 en 35 jaar. 

In de aanstaande najaarsvergadering stelt het bestuur weer contributievoorstellen aan de 

orde. Mogelijk kunnen nieuwe voorstellen voor deze categorie leden dan wel door de 

vergadering worden geaccordeerd. 

 

Mevrouw Van Hutten vraagt het bestuur heel omzichtig om te gaan met de procedure 

rondom de heer Borst. 

De voorzitter zegt dat het bestuur tijdens deze lopende affaire nog niet te veel op de zaak 

kan ingaan, maar dat men ervan kan blijven uitgaan dat hierbij de grootste zorgvuldigheid in 

acht wordt genomen. 

 

De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit om 21.55 uur de 

vergadering. 


