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                                                                                   Arnhem, 20 november 2017                                        
 

Geachte leden, 

 

Het bestuur van de Edese Golf Club Papendal nodigt u van harte uit voor de Algemene Vergadering 

die wordt gehouden op maandag 11 december 2017 om 20.00 uur in het clubhuis. 

 

Agenda: 

1.  Opening 

2.  Vaststelling agenda 

3.  Ingekomen post 

4.  Notulen Algemene Vergadering van 8 mei 2017 

5.  Notulen Algemene Vergadering van 21 augustus 2017 

6.  Mededelingen van het bestuur 

7. Financiën 2018 

      a. Begroting 2018 

      b. Rapportage Financiële Advies Commissie 

      Stem item 1: De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de begroting 2018. 

8.  Vaststelling contributie, entreegeld en kennismakingskaart voor 2018 

      Stem item 2: De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met een 

      contributieverhoging van 5 %, naar boven afgerond. 

9.   Stand van zaken beleidsplan en organisatiestructuur 

10. Aanhouden vacature bestuurslid baancommissaris 

      Stem item 3: De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met het aanhouden van 

      de vacature bestuurslid baancommissaris totdat de definitieve structuur van de organisatie  

      bekend is. 

      Indien de Algemene Vergadering instemt met het aanhouden van de invulling van de vacature 

      bestuurslid baancommissaris vervalt agendapunt 11. Indien de Algemene Vergadering hiermee 

      niet instemt gaat agendapunt 11 door en wordt de kandidaat verkozen die de meerderheid van 

      de aanwezige stemmen krijgt. 

11. Vacature bestuurslid baancommissaris 

       Stem item 4: Het bestuur stelt de leden van de Algemene Vergadering voor in te stemmen met  

       de benoeming van de heer M.C. van Exel tot baancommissaris.  

12. Benoeming voorzitter en lid van de Financiële Advies Commissie (FAC) 

       Stem item 5: Het bestuur stelt de leden van de Algemene Vergadering voor in te stemmen met 

       de benoeming van de heer A.J. Kunst als voorzitter van de Financiële Advies Commissie. 

       Stem item 6: Het bestuur stelt de leden van de Algemene Vergadering voor in te stemmen met 

       de benoeming van de heer M.H. van Manen als lid van de Financiële Advies Commissie. 
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 13. Benoeming nieuwe leden Commissie van Advies in Klachtzaken (CAK) 

       Stem item 7: Het bestuur stelt de leden van de Algemene Vergadering voor in te stemmen met  

       de benoeming van de heer J.H.L. Oude Luttikhuis en de heer H. Kasperts als lid van de Commissie 

       van  Advies in Klachtzaken. 

14. Benoeming nieuwe leden Commissie van Beroep (CB) 

       Stem item 8: Het bestuur stelt de leden van de Algemene Vergadering voor in te stemmen met  

       de benoeming van de mevrouw M.C.J. Dieben-Brantsma en de heer A.P.M. Houtman als leden  

       van de commissie van Beroep. 

15. Rondvraag. 

16. Sluiting. 

 

De notulen van de Algemene Vergadering van 8 mei 2017 en van 21 augustus 2017 alsmede de 

begroting 2018 en overige relevante stukken worden op de website van de Edese Golf Club Papendal 

gepubliceerd en kunnen vanaf 27 november 2017 bij het secretariaat worden afgehaald. 

 

Toelichting agenda 

Ad 6 

De voorzitter zal in zijn mededelingen aandacht besteden aan het onderhoud van de bunkers, de 

bebording in de baan, de heideontwikkeling en de brief voor het werven van nieuwe leden. De 

secretaris zal aandacht besteden aan de ICT plannen. 

Ad 8 

Het bestuur stelt  voor om voor 2018 een contributieverhoging van 5 procent door te voeren. Binnen 

het bestuur is een maximale inspanning uitgevoerd om de kosten zoveel mogelijk te verlagen zonder 

de kwaliteit van de diverse onderdelen binnen de club geweld aan te doen. Door de jarenlange 

tekorten teren we in op ons eigen vermogen en door nu de voorgestelde verhoging door te voeren 

kan het bestuur deze tekorten een halt toeroepen. Door deze verhoging blijven we als vereniging 

echter nog steeds behoren tot de golfclubs met de laagste contributie. 

Ad 10 

Zoals bekend is de functie van baancommissaris sinds september 2017 vacant. Het bestuur stelt voor 

om gelet op de ontwikkelingen rond de huidige structuur van de vereniging, de invulling van deze 

vacature aan te houden tot de voorjaarsvergadering 2018. In de periode vanaf heden tot de 

voorjaarsvergadering 2018 zal de heer A. Welberg, lid van het bestuur, de bestuurlijke activiteiten 

betreffende de baancommissie waarnemen. 

Ad 11 

Zoals bekend is de functie van baancommissaris sinds september 2017 vacant. Het bestuur stelt voor 

de heer M.C. van Exel te benoemen als baancommissaris. Conform art 7.4 van de Statuten dienen 

voordrachten voor eventuele tegenkandidaten uiterlijk 4 december 2017 schriftelijk, voorzien van 25 

handtekeningen, bij het bestuur te worden ingediend. 
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Ad 12 

De voorzitter van de Financiële Advies Commissie, de heer E. Smit, is aftredend en niet hernoembaar. 

Voorgesteld wordt de heer A.J. Kunst te benoemen als voorzitter van deze commissie.  

De heer J. van Triest is opgestapt als lid van de vereniging. Voorgesteld wordt om de heer M.H. van 

Manen te benoemen als lid van de Financiële Advies Commissie.  

Ad 13 

De leden mevrouw G.D.M. Klaasesz-Lugtmeijer en de heer R.H. van Schagen van de Commissie van 

Advies in Klachtzaken zijn aftredend. Voorgesteld wordt de heer J.H.L. Oude Luttikhuis en de heer H. 

Kasperts als nieuwe leden van deze commissie te benoemen. 

Ad 14 

De leden mevrouw A.J. Levert en de heer G. Geltink van de Commissie van Beroep zijn aftredend . 

Voorgesteld wordt mevrouw M.C.J. Dieben-Brantsma  en de heer A.P.M. Houtman als nieuwe leden 

van deze commissie te benoemen. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 
 

namens het bestuur van 
Edese GC Papendal 

 
P.G.F.J. Ligtvoet 
Secretaris 
 

 
 
 
                               

 


