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Arnhem, 16 november 2021 
 
 
Geachte leden, 
 
Hierbij nodigt het bestuur u van harte uit deel te nemen aan de najaarsvergadering van 2021. 
Vanwege de nieuwe coronamaatregelen zijn wij niet in staat deze vergadering in een fysieke vorm te 
houden. Deze vergadering houden we in plaats daarvan digitaal. 
In de periode 15 tot en met 27 november 2021 is er een vraag en antwoord sessie. Uw vragen over 
de geagendeerde onderwerpen kunt u stellen via een button op de ledenstartpagina. Uw vragen en 
antwoorden worden op de website geplaatst.  
Op 29 en 30 november kunt u digitaal stemmen. Daarvoor ontvangt u een stemcode die u nodig hebt 
om te kunnen stemmen. 
 
De stemitems voor deze najaarsvergadering zijn: 

 
1. Vaststelling contributies en overige tarieven voor 2022 

Stem item 1: De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met  
- het voorstel de contributieverhoging van het basis lidmaatschap met 2% om de reguliere 

loon- en prijsstijgingen op te vangen;  
- de contributieverhogingen voor de categorie leden 21-30, 31-35 en 36-40 jaar;  
- de contributieverhoging voor de registratieleden; 
- de invoering van een inschrijftarief voor aspirant-leden op de wachtlijst;  
- de horecabijdrage te laten vervallen. 
Zie de toelichting op de website. 
 

2. Lidmaatschappen 
Stem item 2: De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel de 
lidmaatschapsstructuur te vereenvoudigen, zie de toelichting op de website. 
 

3. Financiën 2022 
a. Begroting 2022 
b. Rapportage Financiële Advies Commissie 
Stem item 3: De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de begroting 2022, 
zie de toelichting op de website. 
 

4. Vaststelling klachtenregeling 
Stem item 4: De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde 
klachtenregeling, zie de toelichting en de klachtenregeling op de website. 
 

5. Samenstelling Klachtencommissie 
Stem item 5: De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde 
samenstelling Klachtencommissie. 
Kandidaten zijn: Cees Samson, Joy Giesberts, Paul Willemsen. 
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De begroting 2022 en de diverse voorstellen staan op de website van de Edese Golf Club Papendal. U 
kunt deze stukken vanaf 16 november 2021 bij het secretariaat inzien. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het bestuur van 
Edese GC Papendal 

 
I.E. Vogels 
Secretaris 
 
 


