Arnhem, 6 november 2018
Geachte leden,
Het bestuur van de Edese Golf Club Papendal nodigt u van harte uit voor de Algemene Vergadering
die wordt gehouden op dinsdag 27 november 2018 om 20.00 uur in het clubhuis.
Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen post
3. Notulen Algemene Vergadering van 14 mei 2018
4. Notulen Algemene Vergadering van 22 augustus 2018
5. Mededelingen van het bestuur
-- Wijziging huidige naam
-- Enquête tool Players 1st
6. Vaststelling contributie, entreegeld en kennismakingskaart voor 2019
Stem item 1: De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met een
contributieverhoging van 2%, naar boven afgerond.
7. Financiën 2019
a. Begroting 2019
b. Rapportage Financiële Advies Commissie
Stem item 2: De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de begroting 2019.
8. Vacature bestuurslid Golf
Stem item 3: Het bestuur stelt de leden van de Algemene Vergadering voor in te stemmen met
de benoeming van mevrouw M.Th. Swart-van Dijk als lid van het bestuur.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

De notulen van de Algemene Vergadering van 14 mei 2018 en van 22 augustus 2018 alsmede de
begroting 2019 en overige relevante stukken worden op de website van de Edese Golf Club Papendal
gepubliceerd en kunnen vanaf 13 november 2018 bij het secretariaat worden afgehaald.
Toelichting agenda
Ad 6
De inflatie op basis van de Consumenten Prijs Index voor 2019 wordt geschat op afgerond 2%. Het
bestuur stelt daarom voor de contributie voor 2019 met dit percentage te verhogen.
Nieuwe leden maken geen gebruik meer van entreegelden daarom wordt voorgesteld de
mogelijkheid voor nieuwe leden entreegeld te betalen, af te schaffen.
Om in de leeftijdscategorie 26 t/m 30 jaar aantrekkelijker te maken wordt voorgesteld om de
categorieën 21 t/m 25 jaar en 26 t/m 30 jaar samen te voegen.
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Voor een bedrag van circa €150 kan een volwaardig lid van onze golfclub deelnemen aan de
Golfchain. Dit is een samenwerkingsverband van 10 golfclubs met name in het zuiden van het land.
Leden van clubs die deelnemen aan deze golfchain, mogen per jaar maximaal 10 keer op elkaars
banen spelen.
Ad 7
In de begroting voor 2019 wordt rekening gehouden met een positief saldo van circa €40.000. Dit
bedrag zal worden opgenomen in het meerjaren investeringsplan.
De inkomsten nemen toe ten opzichte van de begroting 2018 als gevolg van de toename van het
aantal leden en de gestegen sponsorinkomsten. 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 opzichte van de begroting 2018.
Ad 8
M.TH. Swart-van Dijk heeft haar eerste bestuurstermijn van 4 jaar voltooid. Zij heeft aangegeven nog
een periode van 4 jaar als bestuurslid beschikbaar te zijn. Het bestuur stelt voor mevrouw M.TH.
Swart-van Dijk te herbenoemen als lid van het bestuur. Conform art 7.4 van de Statuten dienen
voordrachten voor eventuele tegenkandidaten uiterlijk 20 november 2018 schriftelijk, voorzien van
25 handtekeningen, bij het bestuur te worden ingediend.
Met vriendelijke groet
namens het bestuur van
Edese GC Papendal

P.G.F.J. Ligtvoet
Secretaris
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