NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 18 december 2017
Aanwezig:
Afwezig met kennisgeving:

169 leden
10 leden

1. Opening
Om 20.15 uur opent de voorzitter, de heer B. van den Akker, de vergadering, waarbij hij de
aanwezigen van harte welkom heet.
De voorzitter gaat in zijn inleiding eerst in op de ontwikkelingen van het beleidsplan. Er is
gedurende het jaar hard gewerkt aan dit plan door het bestuur, door de stuurgroep en door
een aantal werkgroepen. In het proces is naar voren gekomen dat een aantal zaken binnen
de club anders moeten en beter moeten aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen
van deze tijd. Er moet een andere organisatiecultuur en -structuur komen. De grote onrust
binnen de club is niet alleen veroorzaakt door onduidelijkheid in de taken en bevoegdheden
van het bestuur, maar ook in die van de commissies. De conclusie is dat we zullen moeten
gaan werken aan een vernieuwde bestuurlijke organisatie. Vervolgens spreekt de voorzitter
zijn ongenoegen uit over de vele e-mails die kwetsend, onder de gordel en beledigend
waren. Deze e-mails hebben het bestuur zeer geraakt en horen niet thuis binnen de normen
en waarden van onze club.
De voorzitter vraagt de aanwezigen enkele minuten stilte in acht te nemen om leden te
gedenken die ons sinds de vorige vergadering zijn ontvallen, namelijk oud-lid Carel van
Zutphen en lid Bonne Wisman.
De voorzitter vraagt de vergadering om goedkeuring voor het verplaatsen van deze
vergadering die statutair net buiten de termijn van de najaarsvergadering plaatsvindt. De
slechte weersomstandigheden van 11 december jl. waren echter van dien aard dat er sprake
was van overmacht. De vergadering gaat akkoord.
2. Vaststelling agenda
De heer Martens zou graag agendapunt 7 en 8 willen wisselen, omdat eerst de contributie
vastgesteld moet worden en pas daarna gestemd kan worden over de begroting.
De voorzitter geeft de heer Martens gelijk en agendapunten 7 en 8 zullen, in geval van
stemming, in omgekeerde volgorde worden behandeld.
Hiermee wordt de agenda vastgesteld.
De heer Van Walsem stelt voor om agendapunt 10 over te slaan en gelijk door te gaan naar
agendapunt 11.
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De voorzitter antwoordt dat hij eerst een kleine toelichting op agendapunt 10 wil geven
waarna er beslist kan worden direct door te gaan naar agendapunt 11.
3. Ingekomen post
-Een aantal e-mails van leden van de FAC, die helaas op 11 december jl. niet aanwezig
konden zijn;
-Een e-mail van de heer Van Ede die de kandidaatstelling van de heer Mets ondersteunt;
-Een tiental e-mails met afzeggingen voor de vergadering.
4. Notulen Algemene Vergadering van 8 mei 2017
De notulen worden zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd.
5. Notulen Algemene Vergadering van 21 augustus 2017
De notulen worden zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd.
6. Mededelingen van het bestuur
Brief ledenwerving
Vóór 1 november 2017 hebben 56 leden hun lidmaatschap opgezegd, maar we hebben er
dit jaar ook weer 35 nieuwe leden bijgekregen. Daardoor is ons totale ledenbestand
met 21 gedaald. Als extra ledenwervingsactie zal ieder lid dinsdag 19 december as. een brief
ontvangen via e-mail, waarin aan alle leden wordt gevraagd zich in te zetten om nieuwe
leden aan te brengen. De voorzitter merkt op dat er altijd een exit-gesprek is als een lid
opzegt. De belangrijkste reden voor opzegging blijkt steeds tijd, ziekte of leeftijd te zijn.
Werkzaamheden aan de baan
Om zoveel mogelijk te bezuinigen heeft de baancommissie plannen ontwikkeld, in goede
samenwerking met AHA de Man, om geplande werkzaamheden aan de bunkers zoveel
mogelijk zelf uit te voeren.
Het geld dat daarmee wordt bespaard, zal voor een deel naar de aanplant van de heide gaan
die ter beschikking wordt gesteld door Natuurmonumenten. De geleverde heide zal echter
wel vervoerd en geplant moeten worden. De kosten hiervoor zijn voor de club.
Een deel van de besparing zal naar de nieuwe bebording in de baan gaan.
De heer Hagen (NGF) heeft ons een bezoek gebracht om nog eens kritisch te kijken naar de
inrichting van de baan i.v.m. de courserating. Mevrouw Ten Doeschate heeft een uitgebreid
verslag gemaakt van zijn bevindingen. Het maairegime van de fairways en de rough sluit
volgens hem prima aan bij de huidige courserating. Hij heeft ook een aantal aanbevelingen
gedaan op het gebied van baanmarkeringen, waaraan in de winterperiode gewerkt zal
worden.
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Vernieuwing ICT (zie presentatie)
De heer Ligtvoet (secretaris) geeft een toelichting op de stand van zaken wat betreft de ICT.
Het bestuur heeft een ICT-commissie, bestaande uit Paul Wennink (telefonie), Peter
Markert (digitaal kantoor), Willem van der Kamp (infrastructuur) en Peter Ligtvoet
(voorzitter) ingesteld. Deze commissie heeft geconstateerd dat er een aantal aanpassingen
noodzakelijk zijn, te weten:
-Digitaal kantoor;
-Infrastructuur;
-Telefonie;
-Betere verbinding Wifi drivingrange;
-Scheiding netwerk Papendal en netwerk golfclub.
De firma Born Services (Jaques Kirch) stopt aan het eind van dit jaar met haar activiteiten,
waardoor de commissie op zoek is gegaan naar een ander bedrijf voor het onderhoud van
de ICT dat inmiddels is gevonden: CTS-IT. Met dit bedrijf is ook een partnership afgesproken
voor 3 jaar; elk jaar zal een investering in de club worden gedaan van € 5.000,-. In de
komende maanden zullen de noodzakelijke aanpassingen van de ICT plaatsvinden. De heer
Ligtvoet zal de leden via de nieuwsbrief op de hoogte houden van de werkzaamheden.
7. Financiën 2018
a. Begroting 2018
De heer Veldhuizen (penningmeester) legt uit hoe de financiële situatie er op dit moment
voor staat.
Allereerst noemt hij de 5% contributieverhoging die deze avond wordt voorgesteld.
De beslissing die het bestuur heeft genomen om 5% contributieverhoging te vragen, heeft
een aantal redenen. Ten eerste komt de club elk jaar geld tekort waardoor we interen op
ons eigen vermogen. Dat is een slechte zaak, want de club heeft een eigen vermogen nodig
om noodzakelijke investeringen te kunnen financieren en groot onderhoud te kunnen
uitvoeren. Ten tweede is het tekort van 2017 veroorzaakt doordat kosten uit 2016 in 2017
zijn geboekt zoals de kosten voor de extra grote maaibeurt in 2016 in verband met de hoge
rough. Een andere onverwachte post in 2017 is het gevolg van het contract dat is afgesloten
met de heer IJland, waarin was afgesproken dat de opbrengst van de ballenautomaat aan
hem toe zou komen. Het tegoed op de uitstaande tags bleek niet meegenomen te zijn. Het
gaat om een bedrag van € 14.000,- . Ten derde bleek er nog een grote rekening uit 2016 te
zijn van de Hofmeester van € 11.500,- voor allerlei recepties.
Al met al genoeg redenen om een contributieverhoging van 5% te vragen die ook echt
nodig is voor het gezond maken van de club. Door deze contributieverhoging blijft onze club
qua contributie de goedkoopste golfclub in de regio.
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b. Rapportage Financiële Advies Commissie
De heer Smit (FAC) vertelt dat de leden van de FAC het afgelopen jaar veel gesproken
hebben met het bestuur en met de diverse penningmeesters over de financiën. De focus
heeft vooral gelegen op de begroting van 2018 en op de investeringsbegroting. Voor het
eerst in 3 jaar is er geen verlies geprognotiseerd. Met het huidige kostenpatroon en met de
huidige inkomsten zal het echter moeilijk zijn ook in de nabije toekomst geen verlies te gaan
lijden. Daarom adviseert ook de FAC de contributie te verhogen met 5%. Wordt dat niet
gedaan, dan zal de tering nog meer naar de nering gezet moeten worden om te voorkomen
dat we de toekomstige generatie met problemen opzadelen.
De heer Arends vraagt of de begroting sluitend is, gebaseerd op het aantal leden dat we op
dit moment hebben, of dat deze gebaseerd is op het te verwachten aantal leden aan het
einde van het volgend jaar.
De heer Smit antwoordt dat de begroting is gebaseerd op het aantal leden dat we per 1
januari hebben. Ook merkt de heer Smit op dat alleen sponsoren die daadwerkelijk een
handtekening hebben gezet, zijn opgenomen in de begroting.
Om in de toekomst een betere grip te krijgen op de financiën zal er maandelijks overleg
gepleegd worden tussen de FAC en de penningmeester. Er zullen maand- en kwartaalcijfers
geproduceerd worden. De commissies zullen gaan werken met een vast budget.
De heer Smit meldt als laatste, dat er op korte termijn ook gekeken moet worden naar het
nieuwe contract voor de baan, dat binnenkort zal aflopen.
Mevrouw Duurtsema vraagt of de contributieverhoging van 5% alleen voor dit jaar geldt.
De heer Veldhuizen antwoordt dat dit een incident is en hij gaat ervan uit dat het inderdaad
éénmalig zal zijn. Op basis van de huidige inzichten zal volgend jaar de contributie alleen
verhoogd worden met de inflatie.
Stem item 2: De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met een
contributieverhoging van 5% naar boven afgerond.
De vergadering gaat akkoord met de contributieverhoging van 5%.
Mevrouw Streefkerk vraagt waarom er een verschil is in contributieverhoging tussen
iemand die lid is met entreegeld en iemand die lid is zonder entreegeld.
De heer Veldhuizen antwoordt dat dit ligt aan het basisbedrag dat je betaalt en daar wordt
de 5% over berekend.

4

Stem item 1: De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de begroting
2018.
De vergadering gaat akkoord met de begroting van 2018.
Mevrouw Ten Doeschate vraagt waarom er zo’n groot verschil is in de begroting van de
bestuurskosten in vergelijking met de afgelopen jaren.
De voorzitter antwoordt, dat dit vooral komt omdat er verschillende kosten op andere
posten terechtgekomen zijn. Nu vallen deze posten allemaal onder de bestuurskosten, zoals
de nieuwjaarsreceptie, de Algemene Vergaderingen, cadeautjes etc.
De heer Bouma vraagt nadere toelichting over de opgevoerde bijdrage van de
competitiespelers voor een bedrag van € 3.100,-.
De voorzitter antwoordt dat dit gaat om de eigen bijdrage die betaald wordt door de leden
van de selectieteams.
De heer Smit wil graag weten hoeveel leden tegen de contributieverhoging van 5% hebben
gestemd.
De voorzitter vraagt de leden die tegen de contributieverhoging waren hun hand op te
steken. Het blijken er 6 te zijn.
8. Vaststelling contributie, entreegeld en kennismakingskaart voor 2018
Zie hiervoor stem item 2.
9. Stand van zaken beleidsplan en organisatiestructuur
De voorzitter geeft kort informatie over de beoogde organisatiestructuur en geeft daarna
het woord aan de heer Spieker, lid van de stuurgroep. De heer Spieker zal nader ingaan op
de ontwikkelingen van het beleidsplan en de ideeën die eraan ten grondslag liggen.
De voorzitter geeft aan dat hij een jaar geleden, toen hij de voorzittershamer overnam, tot
de conclusie kwam dat er al heel veel geregeld was, maar dat er ook zaken waren die snel
aangepakt moesten worden. Als voorbeelden noemt hij:
-Het beleidsplan dat gedateerd was;
-De statuten die aangepast moesten worden;
-Het huishoudelijk reglement dat aangepast moest worden;
-Het rooster van aftreden dat gemaakt moest worden;
-De noodzakelijke ICT aanpassingen;
-De website die nodig aan vernieuwing toe was;
-Het contract met de driving range dat afgerond moest worden.
Alle genoemde onderwerpen zijn inmiddels aangepakt, maar gaandeweg het jaar bleek dat
we teveel tegelijkertijd wilden. Daardoor hebben we andere belangrijke dingen over het
hoofd gezien, waardoor individuele leden het slachtoffer werden en verschillende
commissieleden zelfs zijn afgetreden. Daar wil het bestuur zijn excuses voor aanbieden.

5

Hoe moet het dan wel? Er moet een efficiënt bestuur komen dat op niveau beleid kan
ontwikkelen en dat bij de uitvoering daarvan gesteund wordt door de commissies.
De voorzitter geeft het woord aan de heer Spieker die een presentatie geeft over de
ontwikkelingen binnen de maatschappij en de gevolgen daarvan voor de golfsport. Ook gaat
hij kort in op uitkomsten van de enquête en op de adviezen die we van de NGF ontvangen
hebben. Zie presentatie.
De heer Citroen vraagt of het mogelijk is om in de nieuwsbrief de leden die hebben
opgezegd, te melden.
De voorzitter geeft aan dit in het bestuur te zullen bespreken.
De heer Verwoert merkt op dat we niet moeten vergeten dat we een golfvereniging zijn,
waar het gaat om golf. In deze vergadering lijkt het vooral om de organisatie te gaan.
De voorzitter nodigt de heer Verwoert uit om in april te komen luisteren naar het
beleidsplan waarin GOLF centraal zal staan.
De voorzitter kondigt aan over te gaan naar agendapunt 10.
De heer Ten Broeke vraagt de voorzitter eerst de beloofde toelichting te geven: waarom
kiest het bestuur ervoor de vacature bestuurslid baancommissaris aan te houden?
De voorzitter legt uit dat deze keuze is gebaseerd op het beleidsplan waarin een nieuwe
organisatie zal worden voorgesteld en het is daarom moeilijk nu een nieuw bestuurslid te
kiezen terwijl je nog niet weet hoe de structuur eruit gaat zien.
De leden van de vergadering stemmen ermee in om het aanhouden van de vacature
bestuurslid baancommissaris in stemming te brengen.
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.
De vergadering gaat niet akkoord met het aanhouden van de vacature bestuurslid
baancommissaris.
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11.Vacature bestuurslid baancommissaris
Alvorens er wordt gestemd krijgen de beide kandidaten, de heren Mets en Van Exel, de
gelegenheid om hun kandidatuur toe te lichten. Beide heren vertellen over hun visie en
plannen voor de baan.
Stem item 4: Het bestuur stelt de leden van de Algemene Vergadering voor in te stemmen
met de benoeming van één van beide heren tot baancommissaris.
Alle leden hebben bij binnenkomst een stembiljet ontvangen. Op basis van het betoog van
beide heren maken de leden hun keuze op het stembiljet. Vervolgens zijn de stembiljetten
ingenomen en geteld door de leden van de stemcommissie, de heren Hageraats en Ligtvoet.
De uitslag van de stemming is: 168 stemmen voor de heer Van Exel, 24 stemmen voor de
heer Mets en 5 onthoudingen. De heer van Exel krijgt een luid applaus als nieuwe
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 tot 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 tot lid van de Financiële Advies Commissie.
De vergadering gaat akkoord met beide benoemingen.
De voorzitter bedankt de heer Smit en de heer Van Triest voor al het werk dat zij de
afgelopen tijd voor de club hebben gedaan.
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 heren J.H.L. Oude Luttikhuis en H. Kasperts tot leden van de
Commissie van Advies in Klachtzaken.
De vergadering gaat akkoord met beide benoemingen.
De voorzitter bedankt mevrouw Klaasesz-Lugtmeijer en de heer Van Schagen voor al het
werk dat zij de afgelopen tijd voor de club hebben gedaan.
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
tot leden van de Commissie van Beroep.
De vergadering gaat akkoord met beide benoemingen.
De voorzitter bedankt mevrouw Levert en de heer Geltink voor al het werk dat zij voor de
club hebben gedaan.
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15.Rondvraag
De heer Strik vraagt het bestuur te onderzoeken of het mogelijk is dat greenkeepers tijdens
hun werkzaamheden meer tegen de speelrichting in kunnen werken.
De voorzitter antwoordt dat dit zal worden besproken binnen de baancommissie.
Mevrouw Swart vraagt de heren zich nog in te schrijven voor de kerstmannenwedstrijd.
De heer Aveskamp attendeert de voorzitter erop dat 2018 een lustrumjaar is.
De voorzitter zal daar meer over vertellen tijdens de nieuwjaarsreceptie die plaats zal
vinden op 7 januari 2018.
De heer Van Exel wil in zijn slotwoord de leden bedanken voor het in hem gestelde
vertrouwen, door in te stemmen met zijn benoeming tot baancommissaris.
16.Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.
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