
 

NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 8 MEI 2017  

Aanwezig:                                            44 leden 

Afwezig met kennisgeving:              24 leden 

 

1.Opening  

Om 20.00 uur opent de voorzitter, de heer Van den Akker, de vergadering, waarbij hij de aanwezigen 
van harte welkom heet.  
 

2.Ingekomen stukken  

De secretaris, de heer Ligtvoet, meldt dat het bestuur vóór 1 mei 2017 een lijst met 30 

handtekeningen heeft ontvangen ter ondersteuning van de voordracht van de heer Welberg als 

nieuwe clubhuiscommissaris.  
 

3.Mededelingen van het bestuur  
--Nieuwe voorzitter clubhuiscommissie. 
Nadat de agenda voor de Algemene Vergadering van 8 mei 2017 was verstuurd, werd 
bekend dat de heer Welberg bereid was om de vacature van clubhuiscommissaris te 
vervullen. Aanpassing van de agenda met het voorstel van het bestuur om de heer Welberg 
voor te dragen als de nieuwe clubhuiscommissaris en lid van het bestuur is dan volgens de 
statuten niet meer mogelijk. 
In het weekend van 22/23 april 2017 heeft het bestuur na overleg met de leden de heer 
Brand en de heer Oude Luttikhuis, besloten om gebruik te maken van de artikelen 7.3 en 7.4 
van de statuten die aangeven dat uiterlijk één week voor de ledenvergadering de leden een 
voordracht voor een vacature van een bestuurslid kunnen doen. Hiervoor zijn minimaal 25 
handtekeningen nodig. Zoals de secretaris reeds heeft gemeld, zijn aan hem vóór 1 mei 
2017 een lijst met minimaal 25 handtekeningen overhandigd. 
De gevolgde werkwijze had de voorkeur van het bestuur omdat naar haar mening de heer 
Welberg zo snel mogelijk als bestuurslid actief moet kunnen zijn. Een extra Algemene 
Vergadering was één van de alternatieven, echter, deze mogelijkheid had niet de voorkeur 
van het bestuur.  

--De voorzitter meldt dat het bestuur in gesprek is met de NGF over hun verzoek om de 
komende winter de wintertrainingen van een aantal selectieteams op de drivingrange te 
houden. De NGF heeft hierbij wel aangegeven dat op de drivingrange enkele aanpassingen 

zijn gewenst. De voorzitter heeft duidelijk aangegeven dat de kosten voor deze 
aanpassingen voor rekening van de NGF zijn.  
 
4.Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 14 november 2016 

De notulen worden zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd. 
 
5.Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 2 december 2016 
De notulen worden zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd. 



 
6.Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 27 maart 2017 
De notulen worden zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd. 
 
7.Ontwikkelingen Beleidsplan 2018-2022 / Enquête 
De voorzitter geeft een korte presentatie (zie website) over de stand van zaken betreffende 
het beleidsplan. De voorzitter is zeer blij om te kunnen meedelen dat er 457 enquêtes zijn 
ingevuld. Dit betekent dat 53% van de leden de moeite heeft genomen om de enquête in te 
vullen. 
Naar aanleiding van de presentatie stelt mevrouw Bennis dat zij duurzaamheid erg 
belangrijk vindt en vraagt of er meer aandacht aan biologische voeding in de horeca kan 
worden besteed. De voorzitter geeft aan dat op alle gebieden binnen de club naar 
duurzaamheid wordt gekeken. 
 
8.Jaarverslag van de vereniging 
De secretaris geeft een presentatie (zie website) over het Jaarverslag 2016.  
Naar aanleiding van de presentatie geeft de heer Wolters aan dat hij in de presentatie het 
verslag van de Open Dag mist. Verder zou hij graag willen dat er meer aandacht aan de 
externe communicatie en promotie wordt besteed. De secretaris antwoordt dat er 
inderdaad meer externe communicatie moet komen.  De communicatiecommissie  zal dit 
jaar daar meer aandacht aan besteden. Verder zal de secretaris volgend jaar de Open Dag 
en de wedstrijden die buiten de wedstrijdcommissie worden georganiseerd, in het 
jaarverslag opnemen. 
 
9.Jaarrekening 2016 
De penningmeester, de heer De Winter, geeft een toelichting (zie presentatie website) op 
de Jaarrekening 2016. Het tekort in 2016 bedraagt circa €100.000. De penningmeester geeft 
de posten aan die aanleiding zijn tot dit tekort. Zijn conclusie is dat voor het jaar 2017 de 
hand op de knip moet worden gehouden en dat er geen grote uitgaven mogelijk zijn. 
 
Rapportage Financiële Advies Commissie 
De heer Smit deelt mee dat in de jaarrekening niet zichtbaar wordt gemaakt, dat er geen 
geld meer op de bank staat. Er zal in de toekomst goed naar de cijfers moeten worden 
gekeken en om dat te bewerkstelligen, worden de cijfers elk kwartaal opgevraagd en 
bekeken. 
Verder meldt de heer Smit dat de begroting van 2018 wel positief moet zijn. Vervolgens 
zullen er in 2018 een nieuw baancontract en een nieuw clubhuiscontract moeten worden 
afgesloten. 
 
De heer Aveskamp maakt zich zorgen over het feit dat de club tot een van de beste wil gaan 
horen, maar daar is eigenlijk geen budget voor. Kunnen we dit wel realiseren zonder de 
ledencontributie te verhogen? 
De heer Smit zegt dat er inderdaad ook gekeken moet worden om meer inkomsten te 
realiseren door eventueel sponsoren, contributie en door de baan optimaal te benutten 
door middel van het aanbieden van avondtarieven of avondcompetities, etc. 
 



De heer Kuus  merkt op dat er na 18.00 bijna niemand meer in de baan is en vraagt zich af 
waarom er zo weinig in de avonden wordt georganiseerd. De penningmeester antwoordt 
dat reeds wordt nagegaan of het mogelijk is om in de avonden de baan beter bezet te 
krijgen.  
 
De heer Craanen wil graag nog een opmerking maken over de kosten van de drivingrange 
die verband houden met het afwikkelen van de arbeidsovereenkomst met de  heer Borst. 
Het waren niet alleen de kosten van de afkoopsom van de heer Borst. Er zijn ook minder 
inkomsten gegeneerd doordat de heer Borst driekwart jaar geen les heeft gegeven. Verder 
is het salaris van de heer Borst tot eind 2016 doorbetaald. De kosten van de drivingrange 
zijn daardoor hoger geweest. De totale kosten van de afwikkeling hebben ongeveer 
€100.0000 gekost. Als oud-penningmeester wilde hij het tekort in 2016 van circa €100.000 
graag relativeren. 
 
Stem item 1: De Algemene Vergadering wordt gevraagd om de jaarrekening 2016 goed te 
keuren en het bestuur decharge te verlenen. 
Het resultaat van de stemming is: 44 stemmen voor. Het voorstel is aangenomen. Er volgt 

een luid applaus. 

 
10.Bestuursverkiezing nieuwe clubhuiscommissaris 
De heer Welberg stelt zich voor en vertelt over zijn werkervaringen. Hij is zeer gemotiveerd 
om de functie van clubhuiscommissaris tot een succes te maken en ziet uit naar de 
samenwerking met de leden van het bestuur en de clubhuiscommissie en met ‘de 
Hofmeester`. 
 
Stem item 2: Het bestuur stelt de leden van de Algemene Vergadering voor in te stemmen 
met de benoeming van de heer A.J.G. Welberg tot clubhuiscommissaris. 
Het resultaat van de stemming is: 44 stemmen voor. Het voorstel is aangenomen. Er volgt 
een luid applaus.  
 
11.Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 
 
Naar aanleiding van de enquête krijgen de winnaars de prijzen uitgedeeld. 
 
12.Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezige leden voor hun actieve bijdrage en sluit om 21.15 de 
vergadering. 

 


