Arnhem, 9 oktober 2015
Geachte leden,
Het bestuur van Edese Golfclub Papendal nodigt u van harte uit voor de Algemene
Vergadering die gehouden wordt op maandag 2 november a.s. om 20.00 uur in het
clubhuis.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Ingekomen post
Notulen Algemene Vergadering van 11 mei 2015
Mededelingen van het bestuur
Voorzitters van de commissies uit het bestuur geven (voor zover van toepassing) een
korte toelichting op hun plannen en de financiële gevolgen daarvan.
6. Besluitvorming over renovatie sanitaire ruimtes en uitbreiding terras.
7. Financiën 2016
a. Begroting 2016
b. Rapportage Financiële Advies Commissie
8. Vaststelling contributie 2016, entreegeld 2016 en greenfee-(introductie)tarief 2016
9. Bestuursverkiezing
10. Rondvraag
11. Sluiting
De notulen van de Algemene Vergadering van 11 mei 2015, de financiële stukken voor 2016 en
overige relevante stukken worden op de website van Edese Golfclub Papendal gepubliceerd en
kunnen vanaf 19 oktober afgehaald worden op het secretariaat.
Ad 6
De clubhuiscommissie heeft voor de aanpak van de sanitaire ruimtes een aantal
mogelijkheden uitgewerkt. Het bestuur wil over de verschillende mogelijkheden in de
vergadering met u van gedachten wisselen over de meest wenselijke variant.
Ook voor de uitbreiding en eventuele aanpassing van het terras heeft de clubhuiscommissie
enkele varianten uitgewerkt die wij aan u willen voorleggen.
Het is de bedoeling dat na de discussie besloten zal worden of wij een of beide
werkzaamheden zullen gaan uitvoeren en welke van de varianten daarvoor in aanmerking
zal komen.

Een verkorte versie hiervan zal beschikbaar worden gesteld op de website en bij het
secretariaat. Tijdens de vergadering zullen de varianten uitgebreid en met alle financiële
gevolgen aan u worden voorgelegd.
Ad 9
De heer J.T. van Walsem, voorzitter van de baancommissie, heeft te kennen gegeven na
een bestuursperiode van bijna de volle acht jaar zijn functie te willen neerleggen.
Het bestuur stelt voor de heer J.F.J.M van der Eerden als zijn opvolger te benoemen.
Conform art 7.4 van de Statuten dienen voordrachten voor eventuele tegenkandidaten
uiterlijk 26 oktober 2015 schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Jaap van Dorp
Secretaris

