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

Arnhem, 17 oktober 2019

Geachte leden,
Het bestuur van de Edese Golf Club Papendal nodigt u van harte uit voor de Algemene Vergadering
die wordt gehouden op vrijdag 8 november 2019 om 20.00 uur in het clubhuis.
Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen Post
3. Mededelingen van het bestuur
-- Opzet Algemene Vergadering op 23 november 2019
4. Notulen Algemene Vergadering van 8 april 2019
5. Notulen Algemene Vergadering van 29 april 2019
6. Benoeming lid van de Financiële Advies Commissie (FAC)
-- Stem item 1: Het bestuur stelt de leden van de Algemene Vergadering voor in te stemmen met
de benoeming van de heer E. van de Visch als lid van de Financiële Advies Commissie.
7. Bestuursverkiezing bestuurslid Gebouwen en Horeca
-- Stem item 2: Het bestuur stelt de leden van de Algemene Vergadering voor in te stemmen met
de benoeming van de heer R.B. Keus als bestuurslid Gebouwen en Horeca.
8. Oprichting Lief en Leed Fonds
-- Stem item 3: Het bestuur stelt voor een Lief en Leed Fonds op te richten dat via giften van de
leden in stand zal worden gehouden.
9. Statutenwijzigingen
-- Stem item 4: De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de wijzigingen in
de statuten zoals verwoord in de toelichting agenda ad 9.
10. Rondvraag
11. Sluiting
De notulen van de Algemene Vergadering van 8 april 2019 en 29 april 2019 en de overige relevante
stukken worden op de website van de Edese Golf Club Papendal gepubliceerd en kunnen vanaf 25
oktober 2019 bij het secretariaat worden afgehaald.
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Toelichting agenda
Ad 6
De heer L.D. van Regteren Altena treedt af als lid van de Financiële Advies Commissie. Het bestuur
stelt voor de heer E. van de Visch te benoemen als lid van de Financiële Advies Commissie.
Ad 7
Zoals bekend is de heer A. Welberg teruggetreden als bestuurslid Gebouwen en Horeca. Het bestuur
stelt voor de heer R.B. Keus te benoemen tot bestuurslid Gebouwen en Horeca. Conform art 7.4 van
de Statuten dienen voordrachten voor eventuele tegenkandidaten uiterlijk 31 oktober 2019
schriftelijk, voorzien van 25 handtekeningen, bij het bestuur te worden ingediend.
Ad 8
Er zijn oud-leden die vanwege financiële problemen hun lidmaatschap onvrijwillig opzeggen. Het is
bekend dat zij heel graag zo nu en dan, als gast, een ronde op onze baan willen lopen. In artikel 30.2
van het Huishoudelijk Reglement staat echter dat een gast niet vaker dan 5 maal door een lid of
verschillende leden mag worden uitgenodigd. In een aantal gevallen is bekend dat het aantal rondes
al zijn geconsumeerd.
Op voorstel van een lid van onze vereniging heeft het bestuur besloten een zogenaamd Lief en Leed
Fonds op te richten waaruit vouchers kunnen worden bekostigd die aan deze oud-leden ter
beschikking kunnen worden gesteld. Het bestuur beslist hierover na overleg met en een positief
advies van de vertrouwenscontactpersoon binnen onze vereniging, mevrouw A. Baars-Veldhuis. Zij
geeft dit advies op basis van de volgende criteria:
1) De kandidaat is oud-lid en heeft moeten opzeggen vanwege financiële omstandigheden. De
kandidaat is met name door externe omstandigheden en in hoofdzaak buiten zijn/haar eigen
schuld in deze financiële situatie geraakt;
2) De kandidaat heeft tijdens het reguliere lidmaatschap een rol gespeeld in de vereniging (lid van
een commissie of bestuur of ander vrijwilligerswerk);
3) De kandidaat heeft aangegeven zo nu en dan nog graag een ronde op onze baan te willen spelen;
de wens hiertoe kan via het bestuur maar ook via een individueel lid gemeld worden bij de
vertrouwenscontactpersoon;
4) De vouchers kunnen maximaal twee jaren achtereen aan dezelfde persoon worden toegekend.
Het bestuur streeft naar continuïteit voor dit fonds en roept de leden op om via giften, al of niet
anoniem, dit fonds in stand te houden.

2

Ad 9.
De volgende artikelen worden in de statuten aangepast.
Artikel 1
1.1: De vereniging draagt de naam: Golfclub Papendal
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
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