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

 
 

Arnhem, 8 april 2019 
 
 
Geachte leden, 
 
Het bestuur van de Edese Golf Club Papendal nodigt u van harte uit voor een extra Algemene 
Vergadering die wordt gehouden op maandag 29 april 2019  om 20.00 uur in het clubhuis. 
 
Agenda: 
1.   Opening 
 
2.   Ingekomen post 
 
3.   Mededelingen van het bestuur 
 
4.   Voorstel tot statutenwijziging met betrekking tot de Kascommissie 
      Stem item 1: De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met het wijzigen van de  
      statuten in verband met het instellen van de Kascommissie.  
 
5. Jaarverslag Edese GC Papendal 2018 
 
6.  Jaarrekening Edese GC Papendal 2018 
      -- Toelichting jaarrekening 2018 
      -- Rapportage Kascommissie 
      -- Rapportage Financiële Advies commissie 
     Stem item 2: De Algemene Vergadering wordt gevraagd om de jaarrekening 2018 goed te keuren  
     en het bestuur decharge te verlenen. 
 
7. Voorstel invoeren gezinslidmaatschap 
     Stem item 3: De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met het invoeren van het 
     gezinslidmaatschap.  
 
8. Voorstel tot wijziging van de naam van onze golfclub 
 
9. Rondvraag 
 
10. Sluiting 
 
De relevante stukken worden op de website van de Edese Golf Club Papendal gepubliceerd en 
kunnen vanaf 15 april 2019 bij het secretariaat worden afgehaald. 
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Toelichting agenda 
 
Ad 4 
Op de Algemene Vergadering van 8 april jl. is onder agendapunt 7 aan de orde geweest de wijziging 
van de statuten in verband met het instellen van een Kascommissie. Aangezien op die vergadering 
niet het voor statutenwijziging vereiste aantal stemgerechtigde leden (quorum) aanwezig of 
vertegenwoordigd was, kon geen besluit hierover 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 tekst 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 een of meer deskundigen." 
 
Ad 5 
Bestuurlijk is 2018 voor onze vereniging een goed en vruchtbaar jaar geweest. Er is een groot aantal 
reglementen vernieuwd of  gerealiseerd.  
Een van de hoogtepunten in 2018 was de viering van ons 40-jarig bestaan met een spetterende  
lustrumweek in de derde week van juni. Ook de instemming van de leden met het Algemeen 
Beleidsplan 2019 – 2023 in de Algemene Vergadering van mei was een belangrijke mijlpaal in 2018. 
In 2018 zijn belangrijke contracten gesloten voor het baanonderhoud en voor de horeca. Ook de 
overeenkomst van samenwerking met Sportcentrum Papendal is van groot belang voor de 
vereniging zowel qua financiën als qua uitstraling.  
 
Ad 6 
De begroting voor 2018 is opgesteld ervan uitgaande dat het resultaat break even zou zijn. Helaas is 
dit niet helemaal gelukt en is er een negatief saldo van circa €8.000. De posten die dit veroorzaken 
zijn 
-- de personeelskosten die €8.000 hoger zijn in verband met extra loonkosten en een 
pensioenregeling voor de secretariaatsmedewerkers 
-- de bureaukosten die netto €3.000 hoger zijn uitgevallen als gevolg van de hogere accountants-
kosten (€8.000) en lagere overige kosten (€5.000) 
--  de sponsorkosten die €3.000 lager zijn dan begroot 
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Ad 7 
Doelstelling van de club is onder andere dat er voldoende jeugd binnen onze club actief is. 
Onderzoeken tonen aan dat slechts 1 op de 250 kinderen blijft hangen op een golfclub als de ouders 
geen lid zijn, terwijl 1 op de 4 kinderen lid blijft en enthousiast wordt als de beide ouders wel lid zijn 
(Bron: NGF) De sociale component, vertrouwdheid en samen kunnen komen is blijkbaar van 
wezenlijk belang. Daarom is, ook volgens de NGF, het gezinslidmaatschap van wezenlijk belang voor 
het voortbestaan van golfclubs, temeer omdat je door een gezinslidmaatschap ook beide (jongere) 
ouders binnenhaalt. Het bestuur stelt daarom voor om een gezinslidmaatschap in te voeren. Hierbij 
betalen beide ouders hun gewone lidmaatschap en zijn de kinderen tot en met 17 jaar voor €25 per 
kind lid. 
 
Ad 8 
Het bestuur zal, op basis van de informatie van de Algemene Ledenvergadering van 8 april jl. , de 
resultaten van de werkgroep, de elektronische peiling onder de leden van januari jl. en de vele 
formele en informele contacten met leden een concreet voorstel formuleren. Over de inhoud van dit 
voorstel zal het bestuur u per mail nader informeren opdat er tijdens de AV van 29 april aanstaande 
een stemming kan plaatsvinden. In deze mail zal ook de stemprocedure worden aangegeven. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
namens het bestuur van  
Edese GC Papendal  

 
P.G.F.J. Ligtvoet  
Secretaris 
 
 
 
 
                               
 
 


