
                                
 

EDESE GOLF CLUB PAPENDAL 
NOTULEN EXTRA ALGEMENE VERGADERING DD. 3 OKTOBER 2020 (concept) 

CONGRESCENTRUM PAPENDAL 
 
Aanwezig    : 82  leden 
Aantal machtigingen   : 37  leden 
Afzeggingen met kennisgeving : 13  leden 
 
1. Welkom en opening 

De voorzitter dhr. B. van den Akker opent de vergadering om 15.00 uur met de volgende 
opmerkingen : 
- Dank aan alle aanwezigen om in deze bijzondere omstandigheden aanwezig te willen 

zijn; 

- Vrijdagochtend 1-10 jl. is door de Veiligheidsregio Gelderland-Midden en de 

gemeente Arnhem bij uitzondering toestemming verleend voor het houden van deze 

vergadering, op basis van de door ons aangevoerde argumentatie m.b.t. het 

spoedeisende karakter van deze vergadering voor de continuïteit van onze 

vereniging; 

- Omdat deze vergadering plaatsvindt onder bijzondere omstandigheden gelden 

verscherpte veiligheidsvoorschriften.  

 
De heer Keus (bestuurslid Horeca & Gebouwen) geeft een toelichting op de specifieke 
veiligheidsprocedures en gedragsregels voor deze vergadering en verzoekt alle 
aanwezigen om zich hieraan strikt te houden en elkaar zo nodig daarop aan te spreken. 
 
Dhr. Keus zet de spelregels uiteen die gelden bij binnenkomst en verlaten van de zaal, 
het gebruik van microfoons, mondkapjes en verdere gedragsregels. Hij kondigt aan dat 
gezien de aangescherpte veiligheidsmaatregelen later in deze vergadering aan de AV een 
voorstel zal worden voorgelegd om in plaats van de aangekondigde schriftelijke 
stemming, te stemmen via stemkaarten. Dit ter vermijding van lopen in de zaal en 
contactmomenten via de stemformulieren. Ook kan daarmee de vergadertijd worden 
bekort, hetgeen ook een veiligheidsaspect is. 

 
2. Mededelingen 

1. Overlijden Rene Verhoef 

De voorzitter spreekt een woord van herdenking uit bij het recente tragische 
overlijden van Rene Verhoef en memoreert daarbij o.m. zijn belangrijke verdiensten 
voor de club in de Clubhuis Commissie. Namens de vereniging brengt de voorzitter 
nogmaals zijn condoleances over aan de familie en betrekt daarin ook die leden die 
bij de fatale gebeurtenis ter plaatse hulp hebben geboden.  
De vergadering neemt ter nagedachtenis van Rene een minuut stilte in acht. 
 

2. Organisatorische mededelingen 

a. Agenda 

De agendapunten 1 t/m 10 zullen worden behandeld door het huidige bestuur. 



                                
 

Agendapunten 11 zal worden behandeld onder leiding van een door de AV te 
benoemen gespreksleider. Daarna zal het nieuwe bestuur de agenda vervolgen. 

b. Stemmingen 

Waar van toepassing zal worden gestemd met blauwe stemkaarten (Voor) en gele 
stemkaarten (Tegen). Stemmingen over personen worden normaliter schriftelijk 
gehouden, doch zoals reeds is aangegeven zal  i.v.m. de bijzondere 
veiligheidseisen aan de vergadering worden voorgesteld om deze stemmingen 
(stem items 1, 2 en 3) via stemkaarten te houden. Toegelicht wordt dat dit 
statutair is toegestaan, tenzij tenminste 10 leden aangeven dat zij daarmee niet 
instemmen. In dat geval zal de stemming schriftelijk plaatsvinden via de 
stemformulieren die alle aanwezigen bij binnenkomst hebben ontvangen. 

c. Actuele ledenstand per 29 september 2020 

Zie Bijlage 1 voor het volledige overzicht. Netto zijn sedert 1 januari jl. 61 nieuwe 
leden met en zonder entreegeld geregistreerd en 43 nieuwe jeugdleden (t/m 30 
jaar). Een bijzonder verheugende toename en aanzienlijk meer dan was begroot. 

d. Nasleep Algemene Vergadering dd. 25 juli 2020 

De voorzitter brengt de door de AV van 25 juli jl. met overgrote meerderheid van 
stemmen genomen besluiten in herinnering die betrekking hadden op het 
slepende geschil tussen het bestuur en de voormalige CAK. Met name de 
besluiten met betrekking tot stem item 6-A (beëindiging conflict en verdere 
acties) en stem item 6-B (betaling van de door de voormalige CAK leden 
gemaakte juridische kosten). Hij geeft vervolgens een resumé van de 
gebeurtenissen na deze AV, waarbij van of namens de voormalige leden van de 
CAK meerdere brieven en e-mails zijn ontvangen waarin de rechtmatigheid van 
de vergaderprocedures en de besluiten alsnog worden betwist, resp. nietig 
worden geacht. Ook van enkele andere leden zijn na de AV van 25-7 jl. reacties 
ontvangen waarin de gang van zaken toch weer opnieuw ter discussie wordt 
gesteld. Bij agendapunt 4 (Ingekomen stukken) zal hierop nader worden 
ingegaan.  
 
De voormalige leden van de CAK hebben het bestuur laten weten dat zij de 
juridische kosten niet zullen voldoen, ook niet na ingebrekestelling en dat zij een 
dagvaarding voorbereiden voor een “verklaring van recht” m.b.t. de geldigheid 
van de vergader- en stemprocedures en de genomen besluiten in de AV van 25 
juli jl. Op basis van deze reacties heeft het bestuur geconcludeerd dat daarmee 
de besluiten 6-A en 6-B van deze AV worden genegeerd. Het bestuur is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van door de Algemene Vergadering genomen 
besluiten en in de statuten is expliciet vermeld wat de gevolgen zijn van het 
handelen in strijd met besluiten van de AV. Artikel 5 van de statuten biedt 
hiervoor 2 opties, te weten ontzetting uit het lidmaatschap (5.6) of schorsing voor 
een periode van ten hoogste 6 maanden (5.8). Het bestuur heeft op 23 
september jl. een voorlopig besluit genomen tot schorsing voor een periode van 3 
maanden, op grond van art. 5.8 van de statuten. Overeenkomstig de statutaire 
procedure is dit voorlopige besluit intussen voor advies voorgelegd aan de 
interim-CAK, die haar advies zal uitbrengen aan het nieuwe bestuur. Het bestuur 
benadrukt dat het bestuur (i.c. elk bestuur) statutair gehouden is tot het nemen 
van maatregelen. 



                                
 

 
Aangezien besluiten van de AV zijn genegeerd is het thans aan de AV om onder 
leiding van een nieuw te benoemen bestuur te besluiten hoe met de nu ontstane 
situatie zal worden omgegaan. Hetzelfde geldt ten aanzien van het genomen 
besluit tot schorsing, de adviesaanvraag daarover aan de interim-CAK en de 
follow-up daarvan.  
Met het besluit tot aftreden wil het bestuur de AV en het nieuwe bestuur de 
gelegenheid bieden om te zoeken naar mogelijke openingen die onder het 
huidige bestuur niet mogelijk zijn gebleken.  

 
3. Ingekomen stukken 

a. Zie Bijlage 2 : overzicht ingekomen stukken na de AV van 25-7 jl. 

b. De voorzitter geeft aan de hand van een overzicht een resume van de ingekomen 

stukken na de AV van 25-7. In al deze ingekomen stukken worden de rechtmatigheid 

van de vergader- en stemprocedures van de AV van 25-7 jl. betwist c.q. worden de 

door de AV genomen besluiten nietig geacht. Met deze brieven wordt de discussie 

over de besluiten door de AV opnieuw ter discussie gesteld ondanks het besluit van 

de AV om het conflict te beëindigen. Opnieuw wordt door de voormalige leden van 

de CAK gedreigd met juridische procedures en wordt het bestuur op onheuse wijze 

beticht van onbekwaam handelen. 

c. De voorzitter geeft aan dat alle vermelde ingekomen stukken zullen worden 

overdragen aan het nieuwe bestuur, ten behoeve van haar verdere oordeelsvorming 

en besluiten. 

d. Nagekomen stukken : 

Er zijn nagekomen stukken ontvangen van : 
a) Dhr. W. Schaminee, inzake de concept notulen van de AV van de AV van 25 

juli jl., de brief van H. Kasperts van 18 september jl. en de beantwoording 

daarvan door het bestuur. Deze brief zal worden gevoegd bij de overige 

stukken die zullen worden overgedragen aan het nieuwe bestuur. 

b) Dhr. T. van Dijk, inzake opmerkingen m.b.t. gedrag van leden en enige 

adviezen, met het verzoek om zijn bijdrage tijdens de AV uit te spreken.  De 

voorzitter geeft hieraan graag gehoor. De bijdrage van dhr. Van Dijk wordt 

met applaus ontvangen. 

Zie Bijlage 3 voor de bijdrage van dhr. Van Dijk. 
 

Reacties 
- Mw. Parlevliet mist bij de ingekomen stukken de vermelding van haar brief van kort 

na de AV van 25 juli jl. Zij memoreert de wisselingen van spiraal naar reserveringen 

v.v. in de periode mei t/m augustus. Verder meldt zij de door haar in die periode 

geïnitieerde actie ten gunste van reserveren, de grote steun daarvan door ruim 200 

leden en de keuzes die daarbij zijn gemaakt. De werkwijze met reserveren liep en 

loopt uitstekend en tot tevredenheid van heel veel leden. Zij wil graag het 

misverstand uit de wereld helpen dat de lage handicappers degenen zouden zijn die 

voorstanders van de spiraal zijn. Dit is pertinent onjuist. 

 



                                
 
4. Vaststelling notulen Algemene Vergadering dd. 25 juli 2020 

Onderdeel hiervan is de brief van dhr. Kasperts van 18-9 jl. en de beantwoording door 
het bestuur (zie toegezonden vergaderstukken). 
 
a) Tekstueel : 

Pagina 4 : Dhr. Oude Luttikhuis stelt dat hij heeft gevraagd : “zijn alle enveloppen nog 
gesloten” en dat hij heeft gehoord dat de voorzitter daarop antwoordde : “ja, alle 
enveloppen zijn nog gesloten”. Hij wil dit graag in de notulen vermeld zien. 
De voorzitter antwoordt dat de teksten op pagina 4 van de concept notulen zullen 
worden geverifieerd aan de hand van de audio-opname van de AV van 25-7 jl. 
In de notulen van de AV van heden zal worden vermeld of en op welke wijze de tekst 
zal worden aangepast. Dhr. Oude Luttikhuis stemt daarmee in, met dank. 
 
 
Naschrift : 
Na het beluisteren van de audio-opname van de AV van 25 juli jl. is geconcludeerd dat 
de door dhr. Oude Luttikhuis aangegeven vraag niet door hem is gesteld en dat ook 
het antwoord dat hij van de voorzitter meent te hebben gehoord, niet is gegeven. 
Geconcludeerd is dat de concept notulen een precieze weergave zijn van de 
geluidsopname. Er is derhalve geen aanleiding om de concept notulen aan te passen. 
 
Pagina 14 : Dhr. Oude Luttikhuis stelt dat in de tekst vanaf : “ Dhr. Geltink geeft eerst 
nog een verklaring …. etc.”, een heel duidelijk feit wordt verdonkeremaand, namelijk 
dat niet duidelijk is op welk moment de stemcommissie de gesloten stembriefjes 
heeft geopend. Dhr. Geltink heeft verklaard dat vrijdagavond de enveloppen zijn 
geopend. Dit moet duidelijk in de notulen worden vastgelegd. 
De voorzitter antwoordt dat de teksten op pagina 14 van de concept notulen zullen 
worden geverifieerd aan de hand van de audio-opname van de AV van 25-7 jl. 
In de notulen van de AV van heden zal worden vermeld of en op welke wijze de tekst 
zal worden aangepast. Dhr. Oude Luttikhuis stemt daarmee in, met dank. 
Naschrift : 
Na het beluisteren van de audio-opname van de AV van 25 juli jl. is geconcludeerd dat 
de geluidsopname stopt op het moment dat de voorzitter de vergadering schorst voor 
het tellen van de stemmen en pas weer start bij de stemming over het 
Ondersteuningsfonds. De geluidsopname is door de technicus van Papendal te laat 
herstart, hetgeen bekend was, waardoor de toelichting van dhr. Geltink niet kan 
worden geverifieerd. De tekst van dhr. Geltink in de notulen is op basis van de notities 
van de notulist. Los daarvan kan het verzoek van dhr. Oude Luttikhuis om in de 
notulen het moment vast te leggen waarop de stemenveloppen zijn geopend, als 
volgt worden beantwoord : op pagina 4 is vastgelegd dat door dhr. Keus is vermeld 
dat op vrijdag 24 juli om 15.00 uur de gesloten stemenveloppen zijn overhandigd aan 
de stemcommissie. Er is derhalve geen aanleiding om de concept notulen aan te 
passen. 
 

b) Naar aanleiding van de notulen : 

Geen opmerkingen. 
 



                                
 
         De notulen worden vastgesteld onder voorbehoud van het vermelde onder ad a), met 
dank aan  
         mw. Davelaar (secretariaat) en dhr. Ligtvoet (oud secretaris bestuur). 

 
5. Notulen extra Algemene Vergadering dd. 22 augustus 2020 

Geen opmerkingen tekstueel en geen opmerkingen naar aanleiding van de notulen 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld, met dank aan dhr. Van Exel. 
 

6. Instemming met de gespreksleider t.b.v. agendapunt 11 (verkiezing nieuwe bestuur) 

(Stem item 1) 
De voorzitter memoreert het eerdere voorstel aan de AV om te stemmen met 
stemkaarten i.p.v. schriftelijke stemming. Enkele aanwezige leden verzoeken om steeds 
per stem item eerst een peiling met stemkaarten te houden of de AV daarmee instemt. 
Indien minimaal 10 leden niet instemmen, zal schriftelijk worden gestemd. 
Peiling : 1 Tegen 
Stemming  : 0 Tegen 
Mw. J.L. Giesberts-Drost wordt benoemd als gespreksleider t.b.v. agendapunt 11 
(verkiezing nieuwe  bestuur), met dank voor haar aanbod om deze rol te vervullen. 

 
7. Benoeming Kiescommissie 

Peiling : 0 Tegen 
Stemming : 0 Tegen 
Mw. D.C.H. Everaars – Croiset van Uchelen en dhr. G. Geltink worden benoemd als leden 
van de Kiescommissie, met dank voor hun bereidheid om deze rol te vervullen. 
 

8. Verantwoording gevoerde beleid aftredend bestuur 

Zie de voor deze AV toegezonden vergaderstukken. 
De voorzitter geeft een beknopt overzicht van de door het aftredend bestuur gevoerde 
beleid en de gerealiseerde doelstellingen in de periode november 2016 t/m augustus 
2020. Basis hiervoor is het in 2016 opgestelde algemeen beleidsplan.  
Geconcludeerd kan worden dat een groot deel van de beleidsdoelstellingen is 
gerealiseerd. De vereniging is financieel gezond, de baan en driving range zijn van hoge 
kwaliteit, clubhuis en horeca/restaurant hebben een upgrade ondergaan.  
Komende week wordt gestart met de 1e fase van een ingrijpende renovatie van de 
kleedkamers en bijbehorende voorzieningen. Samengevat : we hebben een florerende 
vereniging, mede dankzij de ruim 120 vrijwilligers die zich op grote schaal belangeloos 
inzetten.  
 
Ook de inzet van leden die op dit moment geen deel meer uitmaken van het huidige 
bestuur verdienen hiervoor credits. De voorzitter noemt een aantal leden, met de 
opmerking daarmee zeker niet volledig te kunnen zijn. Het aftredende bestuur draagt de 
bereikte resultaten vandaag met voldoening over aan het nieuwe bestuur. Het was een 
“gouden tijd”, waarin samen met vele actieve leden en commissies heel veel is bereikt. 
We hebben het samen met hen gedaan. 
 
Reacties  



                                
 

a) Dhr. Stoelinga complimenteert het bestuur met de bereikte resultaten. Hij merkt op 

dat nog een monsterklus het vermelden waard is : het schonen van het archief van 

de vereniging, waar 2 leden ieder meer dan 100 uur aan hebben besteed. Het archief 

is van bijzondere historische waarde. I.v.m. de verbouwing van het clubhuis wordt dit 

archief extern ondergebracht. De voorzitter geeft aan dat deze werkzaamheden zijn 

vermeld onder “opschonen papieren archief” en bevestigt het grote belang van dit 

archief. Hij dankt de heren B. Bruins en P. Stoelinga voor hun inzet. 

b) Dhr. van Exel (bestuurslid Baan) merkt op dat de meest actuele versie van de 

bereikte resultaten m.b.t. de baan en de driving range is te vinden op de website. 

 
9. Nadere toelichting op het aftreden van het bestuur 

De voorzitter geeft een toelichting op de achtergronden en redenen voor het collectieve 
aftreden van het bestuur en besluit met toelichting op zijn persoonlijke ervaringen. 
Zie Bijlage 4 voor de toelichting zoals uitgesproken. 
De toelichting van de voorzitter wordt met een langdurig applaus ontvangen. 

 
Reacties 
a) Dhr. Vrijmoet complimenteert het bestuur met hun inzet en bereikte resultaten. Hij 

blijft het besluit tot aftreden ook na de gegeven toelichting een onwezenlijk 

gebeuren vinden. Hij vindt het onbegrijpelijk dat een betrekkelijk klein incident via 

uitingen van een kleine groep leden tot escalatie en uiteindelijk tot aftreden hebben 

geleid. Een dieptepunt in de vereniging. Hij vraagt zich af waarom het bestuur juist 

op dit moment tot aftreden heeft besloten, omdat er grote waardering en massale 

steun is voor dit bestuur. Ondanks dat lijkt het toch alsof het bestuur weg gaat uit 

een situatie die zij zelf min of meer mede heeft laten ontstaan en nu overdraagt aan 

een nieuw bestuur. Hij neemt aan dat dit aspect is meegewogen in de beslissing om 

af te treden, doch zou dit nog graag toegelicht zien. Zijn tweede vraag is waarom het 

nodig was dat het bestuur collectief aftreedt. 

 
De voorzitter antwoordt dat het besluit om collectief af te treden zeer zorgvuldig is 
afgewogen. Het keerpunt was het negeren van de besluiten van de AV van 25-7 door 
de voormalige leden van de CAK en anderen, in combinatie met de bejegening van 
het bestuur. 
Beide gebeurtenissen hebben geleid tot een situatie waarin het huidige bestuur niet 
langer kan en wenst te functioneren. Een nieuw bestuur zal vanaf nu samen met de 
AV moeten bepalen of en welke maatregelen zullen worden genomen jegens die 
leden die de besluiten van de AV van 25-7 jl. categorisch negeren en de kleine groep 
leden die de sfeer in de vereniging negatief beïnvloedt. Daaronder valt ook het 
herstellen van de normale verhoudingen binnen de vereniging.  
 
Het bestuur wil een nieuw bestuur de ruimte geven om oplossingen te vinden. Het 
aftredende bestuur spreekt van harte de hoop uit dat het nieuwe bestuur daarin zal 
slagen. 

 
10. Aftreden huidige bestuur 



                                
 

Het bestuur verlaat onder applaus de bestuurstafel en neemt plaats in de zaal. 
 

11. Verkiezing en benoeming nieuwe bestuursleden 

Mw. Giesberts neemt plaats achter de bestuurstafel als gespreksleider voor agendapunt 
11. 
Alvorens over te gaan tot de verkiezingsprocedure, spreekt zij de hoop uit dat de 
vereniging onder het nieuw te benoemen bestuur in staat zal zijn om de normale 
verhoudingen te herstellen en er oog voor te hebben dat regels en procedures belangrijk 
maar ondersteunend zijn. Dit is een bijzondere situatie die we in gewoon normaal 
overleg moeten bespreken en oplossen. Zij hoopt uit de grond van haar hart dat de 
vereniging het nieuwe bestuur de kans zal geven om dat te helpen bereiken. 
Mw. Giesberts merkt op dat de verkiesbare kandidaten dhr. Degen en dhr. Koning  i.v.m. 
vakantie helaas niet aanwezig kunnen zijn. Statutair staat dit hun verkiezing niet in de 
weg. 
Mw. Giesberts gaat allereerst over tot een peiling of de verkiezing van de nieuwe 
bestuursleden kan plaatsvinden middels stemkaarten i.p.v. schriftelijke stemming. 
Tegen : 5 stemmen 
Dit betekent dat er gestemd wordt via stemkaarten. 
 
Reacties  
a) Mw. Everaars merkt op dat zij het vertrek van het zojuist afgetreden bestuur graag 

begeleid had gezien door een blijk van waardering. Zij vindt het vreemd en 

ongemakkelijk zo. Voordat verder wordt gegaan met de verkiezingsprocedure wil zij 

het afgetreden bestuur ongelofelijk bedanken voor alles wat zij hebben gedaan, 

hetgeen vervolgens met applaus wordt ondersteund.  

Mw. Giesberts geeft aan dat hierop nog zal worden teruggekomen na de benoeming 
van het nieuwe bestuur. 

b) Mw. Bennis betreurt het dat niet alle kandidaten aanwezig zijn. Zij had liever gezien 

dat alle kandidaten zich voorafgaand aan hun verkiezing persoonlijk zouden 

voorstellen. Voorts verzoekt zij om individueel op de bestuursleden te kunnen 

stemmen. Zij licht toe dat zij tegen de benoeming van mw. Vogels wenst te stemmen, 

omdat deze haar in de AV van 22-8 op onfatsoenlijke wijze heeft aangesproken. 

Mw. Giesberts antwoordt dat de bestuurskandidaten tevoren nadrukkelijk hebben 
aangegeven zich uitsluitend als collectief verkiesbaar te zullen stellen, zoals ook is 
vermeld in de vergaderstukken en in de tekst van stem item 3. Statutair is dit niet 
uitgesloten. 

c) Dhr. Wullink betreurt de afwezigheid van 2 kandidaten. Hij verzoekt om op 

individuele kandidaten te kunnen stemmen. In de statuten staat dat er op personen 

wordt gestemd en niet op een collectief. 

Mw. Giesberts verwijst naar haar vorige antwoord op deze vraag. Er wordt alleen op 
de gehele groep kandidaten gestemd De statuten sluiten dit niet uit. 
Zij voegt hieraan toe dat dhr. Degen heeft aangegeven dat hij als kandidaat-
voorzitter zelf een team wilde vormen waarin hij zelf en de andere kandidaten 
gezamenlijk vertrouwen hebben. In de vergaderstukken is duidelijk vermeld dat de 
groep kandidaten zich alleen collectief verkiesbaar stelt.  



                                
 

Met betrekking tot de afwezigheid van 2 kandidaten licht mw. Giesberts toe dat het 
voor dhr. Degen en dhr. Koning onmogelijk bleek om hun geboekte vakanties te 
cancellen. De voorbereidingstijd voor het samenstellen van het team van kandidaten 
was bovendien bijzonder kort. 
Dhr. Wullink acht de afwezigheid van 2 kandidaten een slechte start van het nieuwe 
bestuur   en wenst hiertegen protest aan te tekenen. 

d) Dhr. Vrijmoet vraagt of er andere resp. tegenkandidaten zijn. 

e) Dhr. Citroen betreurt de afwezigheid van de 2 kandidaten, hij kent sommige 

kandidaten niet en had graag eerst een voorstelronde gezien. Hij is het mede daarom 

niet eens met deze stemming. Ook hij vraagt of er geen andere resp. 

tegenkandidaten zijn. 

Mw. Giesberts herhaalt dat de korte termijn waarop e.e.a. heeft moeten plaats 
vinden en verplichtingen van 2 kandidaten geen andere optie bieden. Zij gaat er 
vanuit dat het nieuwe bestuur op de kortst mogelijke termijn voor nadere introductie 
zal zorgdragen. 
Verder verontschuldigt zij zich niet te hebben gemeld dat er geen andere resp. 
tegenkandidaten zijn. Dit was overigens al vermeld in de vergaderstukken.. 

 
Mw. Giesberts stelt dat de vragen afdoende zijn beantwoord en gaat over tot stemming 
over het collectief benoemen van de kandidaten : 
Stem item 3 
Stemming : 7 Tegen 
De nieuwe bestuursleden zijn hiermee collectief benoemd, met applaus van de 
aanwezigen. 

 
12. Mededelingen nieuw benoemd bestuur 

De leden van het nieuwe bestuur nemen plaats achter de bestuurstafel. 
Mw. Vogels bedankt de aanwezigen voor de benoeming van het nieuwe bestuur en het 
in hen gestelde vertrouwen. Zij licht nogmaals toe dat dhr. Degen en dhr. Koning tot hun 
spijt niet aanwezig kunnen zijn i.v.m. geboekte vakanties. Vervolgens stellen de 
aanwezige leden van het nieuwe bestuur zich individueel voor. (zie Bijlage 5 : foto’s 
nieuwe bestuursleden) 
Hierna leest mw. Vogels namens de afwezige voorzitter dhr. Degen zijn verklaring voor.  
Zie Bijlage 6 voor de tekst van dhr. Degen. 
 
Dhr. de Wit biedt gelegenheid voor het naar voren brengen van punten die de aandacht 
van het nieuwe bestuur zouden moeten krijgen, met de opmerking dat het nieuwe 
bestuur daarop wellicht niet nu al zal kunnen reageren. 
 
Reacties 
a) Dhr. Smit wenst het nieuwe bestuur alle succes en wijsheid. Hij maakt van deze 

gelegenheid gebruik on namens de Clubhuis Commissie een oproep te doen aan 3-4 

leden om maandag a.s. rond 10.00 uur bij de start van de verbouwing van de 

kleedkamers te willen helpen met het versjouwen van meubilair naar de kapschuur. 

b) Dhr. de Wit deelt mee dat het restaurant voorlopig t/m maandag a.s. normaal 

geopend zal zijn en dat maandag a.s. van de Veiligheidsregio en de Gemeente 



                                
 

Arnhem informatie wordt verwacht over het al dan niet openblijven van het 

restaurant.  

Hij doet nogmaals een beroep op alle leden om de aanwijzingen van medewerkers 
van De Hofmeester stipt te volgen en geen discussie aan te gaan. 

c) Dhr. van der Burg deelt mee dat hij jarenlang een collega is geweest van dhr. Degen 

in het managementteam van het bedrijf waar zij beiden werkten. Dhr. Degen gaf 

daar leiding aan een groep van 100 technici en werd daar bijzonder gewaardeerd als 

een echte teamleider met altijd een luisterend oor en denkend in oplossingen. Hij 

heeft alle vertrouwen dat dhr. Degen zijn rol als voorzitter op goede wijze zal 

invullen. 

 
Mw. Vogels vraagt het afgetreden bestuur naar voren en bedankt hen onder het 
uitreiken van bloemen voor alle inspanningen. Dit wordt gevolgd door een staande 
ovatie door de aanwezigen.  
Dhr. de Wit deelt mee dat het nieuw benoemde bestuur tijdens de 
Nieuwjaarsbijeenkomst nog zal terugkomen op de verdiensten van het afgetreden 
bestuur.  
 
Dhr. de Wit sluit namens het nieuw benoemde bestuur om 16.50 uur de vergadering, 
met bijzondere dank voor ieders aanwezigheid en inbreng. 
 
Klik op onderstaande hyperlinks om de diverse bijlagen te openen. 
 
 
Bijlage 1 : Ledenstand per 29 september 2020 
 
Bijlage 2  : Ingekomen stukken 
 
Bijlage 3 : Ingekomen stuk dhr. T. van Dijk  
 
Bijlage 4 : Nadere toelichting op het aftreden van het bestuur 
 
Bijlage 5  : Speech dhr. R. Degen namens het nieuw benoemde bestuur  
 
 

 

https://www.edesegcpapendal.nl/wp-content/bestanden/nieuwsbrief/bijlage1.pdf
https://www.edesegcpapendal.nl/wp-content/bestanden/nieuwsbrief/bijlage2.pdf
https://www.edesegcpapendal.nl/wp-content/bestanden/nieuwsbrief/bijlage3.pdf
https://www.edesegcpapendal.nl/wp-content/bestanden/nieuwsbrief/bijlage4.pdf
https://www.edesegcpapendal.nl/wp-content/bestanden/nieuwsbrief/bijlage5.pdf

