
 

1 
 

_________________________________________________________ 
 Papendallaan 22 
 6816 VD  Arnhem 
 Telefoon: 026-4821985 
 E-mail: info@edesegcpapendal.nl 
 Website: edesegcpapendal.nl 

 
 

 
Arnhem, 1 november 2019 

 
 
Geachte leden, 
 
Het bestuur van de Edese Golf Club Papendal nodigt u van harte uit voor de Algemene Vergadering 
die wordt gehouden op zaterdag 23 november 2019 om 16.00 uur in het clubhuis. Voorafgaand aan 
deze vergadering wordt er een aantal informatiesessies gehouden over de volgende onderwerpen te 
weten de baan, het clubhuis en de financiën. Deze sessies starten om 12:00 uur en in de bijlage vindt 
u een korte toelichting hierover.  
 
Agenda: 
1. Opening 
2. Ingekomen Post 
3. Mededelingen van het bestuur 
4. Vaststelling contributie, entreegeld en kosten kennismakingskaart voor 2020 

Stem item 1: De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde 
contributieverhoging en overige aanpassingen zoals is verwoord in de toelichting op deze 
agenda. 

5. Financiën 2020 
a. Begroting 2020 
b. Rapportage Financiële Advies Commissie 
Stem item 2: De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de begroting 2020. 

6. Rookbeleid 
Stem item 3: De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met het voorgestelde 
rookbeleid. 

7. Reglement Lief en Leed Fonds 
8. Reglement Kascommissie 

Stem item 4: De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met het voorgestelde 
reglement voor de kascommissie. 

9. Statutenwijzigingen 
Stem item 5: De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de wijzigingen in de 
statuten zoals is verwoord in de toelichting op deze agenda. 

10. Rondvraag 
11. Sluiting 

 
De begroting 2020, de diverse reglementen en de statutenwijzigingen worden op de website van de 
Edese Golf Club Papendal gepubliceerd en kunnen vanaf 8 november 2019 bij het secretariaat 
worden afgehaald. 
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Toelichting agenda 
 
Ad 4 
Om het verschil in euro’s tussen de contributie van leden met en zonder entreegeld niet verder te 
vergroten wordt voorgesteld om de contributie met een vast bedrag in plaats van een percentage te 
verhogen. Verder worden de volgende aanpassingen voorgesteld: 
-- de contributie voor leden van 85 jaar en ouder met een bedrag van €200 te verlagen; 
-- het volledige contributietarief voor een lid in te laten gaan op de leeftijd vanaf 41 jaar;  
-- de leeftijdscategorie 31 t/m 40 jaar op te splitsen in de categorieën 31 t/m 35 jaar en 36 t/m 40 
jaar. De contributie voor deze twee categorieën zal, uitgaande van het tarief van de categorie 21 t/m 
30 jaar, oplopend zijn naar het tarief voor de categorie 41 jaar en ouder; 
-- de leeftijdscategorie 18 t/m 20 jaar samen te voegen met de leeftijdscategorie 21 t/m 30 jaar; 
-- het gezinslidmaatschap uit te breiden met de mogelijkheid dat indien beide grootouders lid zijn, de 
contributie voor hun kleinkind €25 bedraagt. 
Voor 2020 wordt een verhoging van de contributie van €25 voorgesteld voor leden van 41 jaar en 
ouder. Deze verhoging ligt in de orde van grootte van de inflatie van circa 2,3%. 
 
Ad 5 
In de begroting voor 2020 wordt rekening gehouden met een positief saldo van circa  €130.000 over 
2019. Dit bedrag zal worden opgenomen in het nog op te stellen investeringsplan.  
De inkomsten nemen toe ten opzichte van de begroting 2019 als gevolg van de toename van het 
aantal leden en de gestegen sponsorinkomsten. Verder levert de nieuwe BTW subsidie regeling circa 
€70.000 meer op dan de oude BTW teruggave regeling. De uitgaven zijn kritisch bekeken en er is 
getracht de stijging van de kosten zoveel mogelijk te beperken zonder de kwaliteit van de 
verschillende onderdelen binnen de club geweld aan te doen. Dit heeft geresulteerd in een kleine 
stijging van de uitgaven ten opzicht van de begroting 2019. 
 
Ad 6 
Op steeds meer golfclubs is roken in de baan niet meer toegestaan, ook in natte periodes als er geen 
brandgevaar is. Roken op het terras wordt ook op steeds meer golfclubs aan banden gelegd. 
Sinds 2018 is er een Nationaal Preventie Akkoord waarin staat dat vanaf 2025 alle sportverenigingen 
rookvrij moeten zijn. Zeer recent heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan dat rookruimtes in de 
horeca niet zijn toegestaan. Dat is in onze club al het geval maar op het terras en in de baan mag nog 
wel gerookt worden. Van diverse kanten bereiken ons geluiden dat dit storend is en in strijd met 
bovenstaande maatschappelijke ontwikkelingen. In lijn met het rookbeleid van de omliggende 
sportaccommodaties en Papendal wordt voorgesteld om op zo kort mogelijke termijn de gehele club 
rookvrij te maken met uitzondering van een nog nader in te richten plek nabij het clubhuis. 
 
Ad 7 
In de Algemene Vergadering van 8 november jl. is gesproken over het instellen van een Lief en Leed 
Fonds. Hierbij zijn toen tevens een aantal belangrijke voorwaarden voor het gebruik van dit fonds 
vermeld. Deze en aanvullende voorwaarden zijn nu opgenomen in een reglement voor het Lief en 
Leed Fonds. Het bestuur verzoekt de leden hiervan kennis te nemen. 
 
Ad 8  
In de Algemene Vergadering van mei 2018 is besloten om een kascommissie in te stellen. In het 
reglement worden de werkwijze en afspraken vastgelegd. 
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Ad 9 
Op de Algemene Vergadering van 8 november 2019 wordt onder agendapunt 9 een aantal 
wijzigingen van de statuten, waaronder onder andere de naam van de vereniging, voorgesteld.  
Naar verwachting zal op deze vergadering niet het voor een statutenwijziging vereiste aantal 
stemgerechtigde leden (quorum) aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen besluit hierover kan 
worden genomen. 
Overeenkomstig artikel 16 lid 3 van de statuten wordt het voorstel in deze vergadering opnieuw 
geagendeerd. Het besluit tot statutenwijziging kan in deze vergadering worden genomen, ongeacht 
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, met een meerderheid van 
tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. De voorgestelde statutaire wijzigingen 
zijn:  
Artikel 1 
1.1: De naam van de vereniging wijzigen in ‘Golfclub Papendal’ conform het besluit van de leden 
tijdens de AV van april 2019 
Artikel 3 
3.1, 3.2 en 3.4 en verder in de artikelen: 4, 6.1 en 6.3, 13.1, 14.1 en 18.4 : “juniorleden” vervangen 
door “jeugdleden” 
Artikel 4 
Het woord “evenementen” vervangen door “activiteiten” 
Artikel 9 
9.2.2: de volzin: De samenstelling en bevoegdheden van commissies worden nader in reglementen 
vastgesteld. 
Artikel 10 
10.6 2: de volzin: vervalt 
Artikel 15 
15.4: bestaande tekst vervalt geheel. Nieuwe tekst is door de AV van april 2019 vastgesteld en luidt: 
De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks een commissie – de kascommissie -van tenminste twee 
leden, die geen deel mogen uitmaken van het Bestuur en de commissie bedoeld in artikel 15 lid 5 
van de statuten. De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting 
en brengt aan de Algemene Vergadering verslag uit van haar bevindingen. Het Bestuur is verplicht de 
commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, 
haar desgewenst de kas en waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 
van de vereniging voor raadpleging ter beschikking te stellen. De commissie kan zich op kosten van 
de vereniging laten bijstaan door één of meer deskundigen. 
 

 Met vriendelijke groet, 
 Namens het bestuur van 
 Edese GC Papendal 

  

P.G.F.J. Ligtvoet  
Secretaris 
 
Bijlage: zoals genoemd 
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Bijlage: Toelichting informatiesessies tijdens de Algemene Vergadering van 23 november 2019 
 
U bent gewend dat de Algemene Vergaderingen (AV) plaatsvinden in de avonduren en meestal 
op een avond aan het begin van de week. Tijdens de Algemene Vergaderingen die uw 
bestuursleden bezochten bij de NGF, hebben zij in het afgelopen jaar echter kennisgemaakt 
met een andere opzet. In deze opzet wordt de plenaire vergadering voorafgegaan door een 
aantal sessies in kleinere groepen, waardoor dieper kan worden ingegaan op belangrijke 
onderwerpen. Belangstellenden kunnen kiezen welke sessies zij bij voorkeur willen bijwonen, 
waarbij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat ook meerdere sessies achter elkaar bezocht 
kunnen worden. 
  
De ervaring bij de NGF heeft ons geleerd dat deze Nieuwe Stijl veel efficiënter is: leden worden 
breder en effectiever geïnformeerd over belangwekkende onderwerpen in kleine groepen en 
er is interactie mogelijk, waardoor de betrokkenheid en het draagvlak ook sterker wordt. Een 
bijkomend voordeel is dat veel vragen niet meer plenair gesteld hoeven te worden, waardoor 
dat gedeelte niet langer dan een uur hoeft te duren. 
  
Het bestuur heeft daarom besloten het experiment ook binnen onze vereniging aan te gaan en 
daarom wordt de AV van 23 november een AV Nieuwe Stijl. Tijdens de sessies zal niet alleen 
worden ingegaan op de huidige stand van zaken, maar er zal ook vooruitgekeken worden: wat 
zijn de plannen voor de toekomst en hoe denken we die te kunnen verwezenlijken? Wij hopen 
veel leden te ontmoeten op deze AV Nieuwe Stijl. 
  
Planning zaterdag 23 november 
12.00 uur:           Ontvangst en toelichting 
12.15 uur:           Vertrek naar de diverse ruimtes 
12.30 uur:           Aanvang sessie 1 
13.25 uur:           Einde sessie 1 en verplaatsing naar de volgende ruimte 
13.35 uur:           Aanvang sessie 2 
14.30 uur:           Einde sessie 2 en verplaatsing naar de volgende ruimte 
14.40 uur:           Aanvang sessie 3 
15.35 uur:           Einde sessie 3 en verplaatsing naar de zaal. Pauze 
15.45 uur:           Ontvangst van de leden die alleen de AV bijwonen 
16.00 uur:           Aanvang Plenaire gedeelte AV 
17.00 uur:           Einde AV en nazit 
18.00 uur:           Einde 
 
Sessies 
Er zijn drie onderwerpen voorzien die elk driemaal plaatsvinden met een sessie om 12.30, 
13.35 en 14.40. 
Onderwerp 1: Financiën, verzorgd door de heer G.J. Veldhuizen en de heer R. Fransen (KPI) 
Onderwerp 2: Baan, verzorgd door de heer M. van Exel en de Baancommissie 
Onderwerp 3: Clubhuis, verzorgd door de heer R. Keus en de Commissie Horeca / Gebouwen 

 

 
 


