Algemene Vergadering 9 mei 2016; agendapunt 5 Jaarverslag

De Edese Golf Club in het jaar 2015
De vereniging
Eind 2015 telde de vereniging 809 leden waaronder 38 jeugd- en studentleden. (In 2014 waren dat
er respectievelijk (860 en 54)
Kennismakingsleden telde de vereniging er 169 (tegen 170 vorig jaar).
In 2015 zijn 31 kennismakingsleden gewoon lid geworden, in 2014 waren dat er 39.
Ruim 50 leden hebben zitting in een commissie (sommigen zelfs in twee) en zorgen dat op alle
fronten veel noodzakelijk werk wordt verzet waarvoor wij hen als vereniging zeer dankbaar mogen
zijn.
In het afgelopen jaar speelden ongeveer 2580 greenfeeërs en introducés op de baan.
Samen waren zij goed voor een opbrengst van € 98.546,57.
Baan
De baancommissie heeft samen met het team greenkeepers weer veel goed werk verzet voor de
verdere verbetering van de baan. Ook dit jaar zijn de greens verder onder handen genomen met
een toenemende stimpwaarde tot gevolg.
Punt van discussie is de wijze van onderhoud van de rough geweest. Een deel van de leden heeft
aangedrongen op meer regelmatig maaien van de rough, doch de baancommissie heeft gemeend
aan die wens niet tegemoet te kunnen komen, omdat daarmee het karakter van de baan teveel
geweld zou worden aangedaan.
Wel heeft de baancommissie al enige tijd het beleid de rough een maal per jaar rigoureus te
maaien en het gemaaide gras direct af te voeren, met als beoogd gevolg een verschraling van de
rough.
Einddoel is een rough die het karakter van de baan recht doet, maar waarin ballen wel redelijk
eenvoudig kunnen worden teruggevonden.
Het Clubhuis
2015 heeft zich gekenmerkt door een “rustig” jaar waar het gaat om vernieuwing.
Wel is de commissie naast het reguliere onderhoud genoodzaakt geweest een aan het licht
gekomen houtrot in de houten buitenwanden bij het secretariaat en aan de bestuurskamer te laten
herstellen. Daarnaast heeft de commissie plannen ontwikkeld voor aanpassing/renovatie van
kleedkamers, terras en wc’s op het restaurantniveau.
Aan het eind van dit jaar is het contract met De Hofmeester voor drie jaar verlengd.
Het Bestuur
In 2015 zijn de heren B.J. Arends en J.T. Van Walsem afgetreden.
De heer Van Walsem is opgevolgd door de heer J.F.J.M. van der Eerden. De vacature door het
vertrek van de heer Arends is niet opgevuld. Het bestuur is voornemens het aantal bestuursleden
terug te brengen naar zes personen. Daarover zal de Algemene Vergadering in de
voorjaarsvergadering van 2016 beslissen.
NOC*NSF
Het Bestuur heeft ook in 2015 met NOC*NSF met enige regelmaat overleg gehad, onder andere
over een op te stellen calamiteitenplan. Dit plan is inmiddels gereed gekomen en op onze website
geplaatst.

1

Sponsors
Het aantal sponsors is ook in 2015 helaas verder gedaald. Eind 2015 waren er nog drie sponsors,
maar inmiddels heeft een groepje enthousiaste leden zich bereid verklaard te trachten de
sponsoring weer nieuw leven in te blazen.
Wedstrijden
Aan het wedstrijdprogramma werd zoals altijd weer veel aandacht besteed waarin vooral gezocht
wordt naar evenwicht tussen tijd voor vrije spelers, de wekelijkse wedstrijden en de
seriewedstrijden.
In de Nieuwsbrief werd iedere keer het weekprogramma en ook bijzondere teesluitingen
opgenomen.
Clubkampioenen van 2015 zijn geworden:
Matchplay:
Dames: Marloes Smit
Heren: Matthijs Rappange
Dames Senioren: Mieke van Buuren
Heren Senioren: Hans van Zomeren
Strokeplay:
Dames: Marloes Smit
Heren: Paul Wennink
Dames Senioren: Josje van Hutten
Heren Senioren: Jaap van Dorp
Jeugd:
Joshua Noorlander
Dubbel Strokeplay Kampioenschap
Dames: Jantine Smit/Marloes Smit
Heren: Matthijs Rappange/Sebastiaan Gödden
Putt-Kampioenschap:
Matthijs Rappange
Bij de jeugd
Max Lenten
Competitie
In 2015 deden 20 teams mee aan de competitie. 3 dames, 3 dames senioren, 6 heren, 7 heren
senioren en 1 jeugdteam.
Van hen werden dames senioren 1 (18 holes) en heren 1 (27 holes) beide poulewinnaar.
EHBO
De dalende lijn in opkomst van de leden die zich hadden opgegeven voor de (vervolg)cursus heeft
zich ten opzichte van 2014 helaas voortgezet.

J.G. van Dorp
Secretaris
April 2016
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