NOTULEN ALGEMENE VERGADERING OP 14 MEI 2018
Aanwezig:
Afwezig met kennisgeving:

70 leden
17 leden

1. Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter, de heer Van den Akker, de vergadering, waarbij hij de
aanwezigen van harte welkom heet. Aansluitend wordt een minuut stilte in acht genomen
om enkele (ex-)leden te herdenken die ons sinds de vorige vergadering zijn ontvallen. Het
betreft de heer Ten Velde en de heer Hoekstra.
2. Vaststelling agenda
De volgende punten worden toegevoegd aan de agenda.
Agendapunt 8: Baanonderhoud; toepassen gif in de baan.
Agendapunt 11: Beleidsplan Edese GC Papendal 2018-2022; motie naamgeving golfclub.
3. Ingekomen post
De secretaris, de heer Ligtvoet, deelt mee dat 17 leden zich schriftelijk hebben afgemeld
voor de vergadering. Vier leden hebben een motie ingediend waarin zij het
bestuur verzoeken na te denken over een naamsverandering van de golfclub.
4. Mededelingen van het bestuur
Aanbesteding horeca
De secretaris verklaart namens de heer Welberg (lid bestuur Horeca / Gebouwen) die
vandaag niet aanwezig kan zijn, het volgende. Eind 2018 loopt het contract met de
Hofmeester af. Dit contract zal niet stilzwijgend verlengd worden. Er is besloten een
aanbestedingsprocedure te volgen, waarbij behalve de Hofmeester ook andere partijen in de
gelegenheid worden gesteld zichzelf te profileren voor de volgende contractperiode.
Daarom heeft het projectteam binnen de clubhuiscommissie, bestaande uit Mike Spieker,
Hetty Vermeulen en Anton Welberg als afgevaardigde namens het bestuur, een aantal
verkennende gesprekken gevoerd met potentiële kandidaten. Na die gesprekken was het
team het erover eens dat er behalve de Hofmeester twee andere partijen geschikt leken en
hen zal nu worden gevraagd hun ideeën nader uit te werken.
Het bestuur zal uiteindelijk een keuze maken die zal worden voorgelegd aan de leden tijdens
een extra leden vergadering. De clubhuiscommissie zal alle betrokkenen voor 1
juni uitsluitsel geven.
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Ontwikkelingen natuurbegraafplaats
De heer Van Exel (lid bestuur Baan) geeft uitleg over de ontwikkelingen van de
natuurbegraafplaats. De zusters Trappistinnen willen in de schaduw van hun
abdij ‘Koningsoord’ een rooms-katholieke natuurbegraafplaats ontwikkelen die gelegen
is naast onze golfclub. Er komt een ontmoetingscentrum met parkeerplaatsen vlakbij hole
6/7; de begraafsplaats zelf komt naast het centrum op de 2 percelen. Het probleem is niet
de begraafplaats zelf, maar het verkeer daarnaartoe, want dat zal worden geleid over
de Sportlaan langs de fairway van hole 7. Er zal ongeveer 2 keer per week een begrafenis
plaatsvinden en misschien in de toekomst wel vaker. Er is een zienswijze ingediend bij de
gemeente Arnhem met twee voorstellen voor andere routes. De zienswijze voorziet in een
regeling deze in te trekken als het klooster bereid is de kosten te dragen voor het realiseren
van een veiligheidsvoorziening (netten aan palen) langs een deel van de fairway van hole 7
en van een nieuwe doorgang tussen hole 6 en hole 7.
De heer Van Zomeren merkt op dat het een vermogen gaat kosten omdat, als de netten snel
slijten, deze regelmatig moeten worden vervangen.
De heer Van Exel antwoordt dat het bedrijf Meijer, waar de offerte is aangevraagd voor de
netten, een garantie geeft van 10 jaar.
De heer Van Hensbergen wil eventueel zijn hulp aanbieden om de procedures nogmaals te
bekijken en met de gemeente Arnhem te bespreken.
De voorzitter bedankt de heer Van Hensbergen en vraagt dit af te stemmen met de heer van
Exel.
Ontwikkelingen partnership met Papendal
De voorzitter deelt mee dat het bestuur in gesprek is met Papendal over een
sponsorcontract met een looptijd van 5 jaar met daarnaast een optie van nog eens 5 jaar. De
intentie is dus om 10 jaar met elkaar in zee te gaan. Op dit moment wordt de laatste hand
gelegd aan de teksten. Volgende maand, tijdens onze feestweek, zal op 22 juni het
sponsorcontract met de nodige persaandacht worden ondertekend. Inhoudelijk wil de
voorzitter er nog niet veel over zeggen, omdat er nog niet getekend is en omdat er nog het
een en ander wordt besproken.
5. Notulen Algemene Vergadering van 18 december 2017
De notulen worden zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd.
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6. Jaarrekening 2017
Toelichting jaarrekening 2017
De penningmeester, de heer Veldhuizen, laat in een presentatie de jaarcijfers van 2017 zien
(zie presentatie). In verschillende sheets laat hij zien dat het nodig is de ledencontributie te
verhogen. De verhoging is nodig om aan het eind van het volgende jaar op nul uit te komen.
Het tekort is o.a. veroorzaakt door een nagekomen factuur van de Hofmeester van €11.500
die terecht is gekomen in de jaarcijfers van 2017. Ook de schoonmaakkosten
(€5.000) zijn hoger dan begroot was. Verder is de extra maaibeurt van de rough (€ 16.500)
eveneens in de jaarcijfers van 2017 terechtgekomen. Hij erkent dat de cijfers wellicht wat
rommelig overkomen, maar dat is veroorzaakt doordat posten niet allemaal op de juiste
grootboekrekening zijn geboekt waardoor verschuivingen in de begroting nu nodig waren.
De penningmeester zal dit jaar budgetten gaan invoeren voor verschillende commissies
zodat spoedig een beter inzicht in de uitgavenoverzichten wordt verkregen.
Rapportage Financiële Adviescommissie
De voorzitter van de Financiële Advies Commissie (FAC), de heer Kunst, spreekt zijn
waardering uit voor zo’n grote opkomst van de leden en hij vindt het fijn de betrokkenheid
van zoveel leden te zien. Hij complimenteert het bestuur met de goede organisatie.
Hij vertelt dat de FAC afgelopen zaterdag overleg heeft gehad met de voorzitter en met de
penningmeester. Uit dat overleg bleek dat het tekort op dit moment wel enigszins zorgelijk
is. Daartegenover staat echter dat de liquiditeitspositie een stijgende lijn laat zien waardoor
we de rekening courant van de ABN-AMRO, waaruit we geld kunnen lenen, pas veel later in
het jaar hoeven aan te spreken. Het dringende advies van de FAC aan de penningmeester
is om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de invoering van een systeem waarbij je de
kosten goed kunt beheersen.
De heer Van Walsem merkt op dat hij de inkomsten van de NGF niet terug kan vinden in de
jaarcijfers.
Mevrouw Swart (lid bestuur Golf) antwoordt dat de NGF vroeger altijd €10.000, - per jaar
betaalde, maar dat de NGF daar vorig jaar mee gestopt is. Zij krijgen nu alleen een
factuur voor het feitelijk gebruik van onze baan. Mevrouw Swart vertelt dat er wel
voornemens zijn om opnieuw structurele afspraken te maken over het gebruik van de baan
en de driving range.
De heer Schaminee vraagt wat moet worden verstaan onder de overschrijvende kosten van
de Hofmeester en hij vraagt eveneens of de kosten van de vorige Golfprofessional, de heer
Borst, ook nog in de jaarcijfers zitten.
De penningmeester antwoordt dat de overschrijvende kosten van de Hofmeester vooral een
gevolg zijn van de extra vergaderingen die gehouden zijn en dat de kosten van de
Golfprofessional niet meer in deze jaarcijfers zitten.
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De heer Van der Burg mist in de presentatie de gespecificeerde informatie van de diverse
kostenposten en hij vindt de taarten (diagram) vrij onoverzichtelijk, vooral voor de leden die
achterin zitten.
De penningmeester antwoordt dat binnen het bestuur dit een punt van discussie is, maar
zodra hij zeker is dat alles op de juiste manier en op de goede plek geboekt is, belooft hij ook
beter te specificeren.
De heer Van der Burg merkt op dat normaal gesproken in de jaarrekening ook de budgetten
van het lopende jaar vermeld worden maar hij kan deze niet vinden in de jaarrekening op de
website.
De voorzitter wil er nu niet teveel meer over zeggen en verzoekt de heer Van der Burg aan
het einde van de vergadering nog even met de penningmeester te overleggen.
De heer Rook vindt de jaarrekening zoals die op de website is geplaatst, erg rommelig en hij
vindt dat er veel fouten in staan. Bepaalde kosten van de resultatenanalyse corresponderen
volgens hem niet met de cijfers in de toelichting op blz. 6. De heer Rook adviseert de
penningmeester dan ook om in het vervolg alles goed te redigeren voordat het aan de leden
wordt aangeboden.
De voorzitter deelt mede dat die middag pas het gebruikelijke afsluitende gesprek over de
jaarrekening heeft plaatsgevonden met de accountant. Omdat het bestuur niet tevreden is
over de geleverde werkzaamheden, is besloten in 2019 over te stappen naar een andere
accountant. Dit is de huidige accountant in het gesprek van vanmiddag meegedeeld. In de
Algemene Vergadering van mei 2019 zal het bestuur de leden vragen in te stemmen met een
nieuwe accountant.
De heer Klumpes vraagt zich af of er genoeg controle is over de kaarten van de
kennismakingsleden en of er niet te veel fraude wordt gepleegd door het niet laten
afstempelen van de kaart.
De penningmeester legt uit dat er wel degelijk controle is op het gebruik van de
kennismakingskaart door de kennismakingsleden. Als de kennismakingsleden willen spelen,
moeten ze eerst hun kaart laten afstempelen en pas dan krijgen ze een zogenaamde
dagkaart voor aan hun tas, met elke dag een andere kleur, datum, naam en hoeveel holes er
gespeeld worden. Als de marshal door de baan rijdt, controleert hij of iedereen een
label aan zijn tas heeft. Indien het secretariaat gesloten is, kan de Hofmeester de kaart
afstempelen en een dagkaart afgeven. Het systeem is inderdaad niet waterdicht. Anderzijds
is het ook een kwestie van vertrouwen in de mens.
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Mevrouw Hoogland vraagt of er al bekend is of er ook in 2018 overschrijdingen zullen zijn in
de begroting zoals in 2017.
De penningmeester antwoordt dat dat nog niet bekend is, maar hij heeft tot nu toe niets
afwijkends gezien in de boekhouding.
Stem item 1:
De Algemene Vergadering wordt gevraagd om de jaarrekening 2017 goed te keuren en het
bestuur decharge te verlenen.
De Algemene Vergadering gaat akkoord en verleent goedkeuring en decharge aan het
bestuur.
7. Jaarverslag Edese GC Papendal 2017
Het jaarverslag wordt gepresenteerd door de secretaris (zie presentatie).
Kort samengevat vertelt hij over de volgende onderwerpen die het afgelopen jaar zijn
gepasseerd:
-Aan het ledenbestand is duidelijk te zien dat er een daling is in het aantal leden. De
belangrijkste redenen zijn: niet meer in staat zijn te spelen, geen tijd hebben en/of
verhuizen;
-Het grote verloop van bestuursleden;
-Zeer positief is dat er veel bestuurlijke ontwikkelingen zijn zoals het Beleidsplan, de
aanpassing van het Huishoudelijk Reglement en van de Statuten, een rooster van aftreden,
het huisstijlhandboek;
-Hooked on Golf was afgelopen jaar een groot discussiepunt, maar het bleek een goede
beslissing;
-Er is een hercertificatie gekomen van GEO in 2016 en de naam van de commissie is
gewijzigd in Duurzaamheidscommissie;
-Er is een ICT-commissie in het leven geroepen die zich onder meer bezighoudt met de
telefooncentrale, het digitale kantoor en het internet;
-De secretaris roept de leden op deel te nemen aan de AED-cursus;
-Het vinden van sponsors is nog steeds heel moeilijk, vooral het vinden van een
hoofdsponsor;
-De secretaris spreekt zijn waardering uit naar de clubhuiscommissie die met weinig
middelen veel heeft kunnen bewerkstelligen o.a. inrichting clubhuis en ledverlichting
driving range, keukenapparatuur die constant kapot was, lekkage in de karrenloods etc.;
-Men is bezig met het updaten van het calamiteitenplan;
-Hole 3 en hole 12 zijn aangepakt. Er is veel last van dollar spots;
-Veel positieve aanpassingen zijn er gemaakt op de driving range;
-De jeugd heeft een goed jaarplan ingeleverd;
-De avondwedstrijden (DAS) waren een groot succes;
-Er is een nieuw baanboekje en een nieuwe scorekaart gekomen;
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-De secretaris bedankt alle vrijwilligers die in 2017 weer heel veel werk hebben verricht
en ook alle leden die hun bijdrage hebben geleverd aan het jaarplan.
8. Aanbesteding baanonderhoud
De heer Van Exel deelt mee dat het contract van AHA de Man eind 2018 afloopt en hij geeft
aan dat er twee opties zijn. Optie 1 is het contract verlengen en optie 2 betekent zoeken
naar een andere partner voor het onderhoud van de baan. In de presentatie worden de
voor- en nadelen op een rij gezet (zie presentatie).
Stem item 2:
De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met onderhandelingen met AHA
de Man voor een nieuw contract voor het baanonderhoud.
De Algemene Vergadering gaat akkoord en verleent goedkeuring om te gaan onderhandelen
met AHA de Man over het nieuwe contract.
Mevrouw Baars vraagt voor hoelang dit nieuwe contract met AHA de Man wordt vastgelegd.
De heer Van Exel antwoordt dat er nog over gesproken wordt, maar dat het waarschijnlijk zal
gaan om een contract voor 5 jaar.
De heer Citroen vraagt of het aanpakken van de lelijke witte muur achter hole 1 in de
onderhandelingen wordt meegenomen. Bijvoorbeeld door er reclame op te hangen.
De heer Klumpes vraagt of AHA de Man ook, net zoals de Golfclub de Heelsumse, met
computergestuurde maaimachines kunnen gaan werken.
De heer van Exel zal beide vragen onderzoeken en nagaan of realisatie ervan in het
kostenplaatje past.
De heer De Wit vindt dat er een prettige samenwerking is met AHA de Man, maar dat er
goede afspraken gemaakt moeten worden in het kader van de duurzaamheid met
betrekking tot het gebruik van gif in de baan.

De heer van Exel stelt dat AHA de Man er alles aan doet om het gebruik van gifstoffen zoveel
mogelijk te beperken. AHA de Man houdt de ontwikkelingen in de markt ten aanzien van
milieuvriendelijke middelen nauwkeurig bij. Op dit moment is er helaas nog geen duurzaam
en effectief middel beschikbaar voor het bestrijden van met name de bij ons veel
voorkomende madelieven en sint jakobskruiskruid.
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De heer Van Zomeren spreekt ook zijn waardering uit over AHA de Man.
Als het contract met AHA de Man wordt verlengd, zullen de volgende afspraken worden
gemaakt o.a. sponsoring van € 8.500. Zij krijgen daarvoor 25 vouchers (18 holes) en hun
naam en logo worden vermeld op een pagina in het nieuwe baanboekje. Een aanpassing van
de bunkers is voorzichtig begroot op € 30.000. Afgesproken is dat de golfclub 5 jaar krijgt om
de kosten af te betalen als wij besluiten deze renovaties door te voeren. Ook is er een
afspraak met Golfbaan Moyland dat leden van onze golfclub tegen een zeer gereduceerd
bedrag op deze baan mogen spelen. Tenslotte heeft AHA de Man ook toegezegd 200
werkuren per jaar minder te begroten.
De heer Schaminee heeft nog de volgende opmerkingen. Hij heeft geen kritiek op het
verzoek om verder te gaan met AHA de Man, maar hij is niet altijd te spreken over de reactie
van de hoofdgreenkeeper op verzoeken van de marshals. Ook vindt de heer Schaminee dat
er de afgelopen tijd veel bomen weggehaald zijn.
De heer Van Exel antwoordt dat er geen bomen zijn weggehaald, slechts de door de storm
omgewaaide bomen zijn weggehaald.
De heer Van Driesen wil graag weten hoe dat nou precies zit met het gif in de baan en hij wil
daar graag meer uitleg over.
De heer Van Exel vertelt iets meer over het gebruik van gif in de baan. In de baan wordt
gebruik gemaakt van Dicofarm en Tapir, middelen die vallen onder de Greendeal-normen. Zij
tasten bijna geen andere gewassen aan. Vanaf 2020 zijn deze middelen verboden. We zullen
dus na moeten denken welke middelen we in de toekomst gaan gebruiken.
De heer Aveskamp vindt dat een club met een GEO-certificatie er alles aan moet doen om
geen gif in de baan te gebruiken. Vroeger was er een clubje mensen dat dit onkruid
handmatig weghaalde en dat zal waarschijnlijk in de toekomst ook weer een optie moeten
zijn.
9. Nieuw huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement was hard aan vernieuwing toe. Aan de heren Oude Luttikhuis
en Brand is gevraagd om het bestuur daarbij te helpen. De voorzitter vraagt de heer Oude
Luttikhuis om het huishoudelijk reglement te presenteren en toe te lichten (zie presentatie).
De heer Oude Luttikhuis vertelt welke aanpassingen er zijn gemaakt zoals het toevoegen van
een index en het beter en vollediger formuleren van een aantal regelingen. In het reglement
dat op de website staat, is een kleine onnauwkeurigheid geslopen, namelijk de volgende.
In de definitie is de benaming van onze vereniging anders terechtgekomen dan was
voorgesteld. Het gaat om de definitie Edese Golf Club Papendal die wordt nu
gedefinieerd als vereniging EGCP en dat had moeten zijn EGC Papendal. Deze aanpassing
wordt nog doorgevoerd in het huishoudelijk reglement.

7

Mevrouw Baars heeft een opmerking over artikel 7.4 waarin staat dat de
bestuursvergadering niet openbaar is, maar er staat niet bij staat dat de notulen wel
openbaar zijn voor de leden.
De heer Oude Luttikhuis antwoordt dat het bestuur altijd vrij is om hun genotuleerde
vergadering naar buiten te brengen, maar dat sommige onderwerpen delicaat kunnen zijn
en beter niet naar buiten kunnen worden gebracht.
De heer Meister vraagt meer verduidelijking over de kascontrolecommissie waar een aantal
keren over wordt gesproken, maar hij kan daarover niets terugvinden in het huishoudelijk
reglement. Hij vraagt of die commissie gelijk staat aan de FAC.
De heer Oude Luttikhuis antwoordt dat in hoofdstuk 6 bij artikel 22.2 de
kascontrolecommissie vermeld staat en dat die niets heeft te maken met de FAC.
De heer Schaminee vraagt waarom het oude huishoudelijk reglement niet op de website
staat, alleen de aangepaste versie staat daarop. Er staat ook op het voorblad dat dit
het vastgestelde huishoudelijk reglement is van de Algemene Vergadering. De
heer Schaminee wilde graag de oude versie inzien betreffende de weekdagleden.
De voorzitter geeft toe dat het inderdaad nooit op het voorblad had mogen staan, het is
immers nog niet vastgesteld en daar biedt hij zijn excuses voor aan.
De heer Oude Luttikhuis geeft aan dat de weekdagleden ook in het nieuwe huishoudelijk
reglement nog steeds worden genoemd namelijk in hoofdstuk 3 bij artikel 12.
De heer Schaminee zegt dat het bestaan van weekdagleden afloopt en dat je ook
geen weekdag lid meer kan worden.
De voorzitter bevestigt inderdaad dat deze lidmaatschapsvorm afloopt, maar in het nieuwe
beleidsplan wordt aangegeven dat we naar meer flexibele lidmaatschappen gaan, dus
misschien zal ook deze mogelijkheid weer toegevoegd worden.
Mevrouw Ten Doeschate geeft aan dat ze begrijpt dat de leden het weekdag lid toch willen
handhaven, dus misschien moet de laatste zin dan geschrapt worden.
De voorzitter stelt voor de laatste zin “Deze categorie vervalt zodra het laatste weekdag
lid het lidmaatschap heeft beëindigd” te laten vervallen.
De heer Oude Luttikhuis stelt voor om een woord toe te voegen in de zin namelijk “vanaf” in
plaats van “als zodanig”.
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Mevrouw Ten Doeschate stelt voor om de datum gewoon weg te halen en dan wordt de
zin als volgt: leden die als zodanig in de ledenadministratie zijn opgenomen.
De heer Oude Luttikhuis stelt voor om dit inderdaad zo aan te passen en de laatste zin weg
te laten.
Er wordt gevraagd hoeveel leden er eigenlijk zijn die weekdag lid zijn.
De secretaris antwoordt dat er 1 weekdag lid is.
Mevrouw Ten Doeschate vraagt of de jeugdleden toegang hebben tot de vergadering.
De heer Oude Luttikhuis antwoordt dat de jeugdleden dezelfde rechten en plichten hebben
doch zij ontberen het stemrecht.
Mevrouw Ten Doeschate heeft nog opmerkingen betreffende het entreegeld en het betalen
daarvan in termijnen. Ze is van oordeel dat het verkeerd geformuleerd staat.
De voorzitter stelt voor om de stemming over het huishoudelijk reglement gelet op de
discussie, uit te stellen.
De heer Oude Luttikhuis is het daar niet mee eens. De leden hebben drie weken de tijd
gehad om hun op- en aanmerkingen te plaatsen en hij is van mening dat er gewoon gestemd
kan worden. Hij stelt dan ook voor de vergadering te vragen om in te stemmen met de
aanpassingen die zijn gemaakt en die nu besproken zijn. Mochten er daarna toch nog leden
zijn die dingen aan willen passen, dan kan dat altijd nog in de volgende ledenvergadering
voorgelegd worden.
Stem item 3:
De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met het nieuwe huishoudelijk
reglement.
De Algemene Ledenvergadering stemt in met het nieuwe huishoudelijk reglement.
10. Benoeming kascontrole Commissie
De penningmeester legt uit waarom er gekozen wordt voor een kascontrolecommissie.
De reden hiervan is dat er elk jaar een jaarrekening wordt verzorgd door accountantsbureau
Huibers en zij zorgen ook voor het cijferrapport dat verplicht wordt door de statuten.
Officieel mag een accountant die de jaarrekening verzorgt echter niet zijn eigen
cijfercontrole goedkeuren, dat hoort eigenlijk door een ander accountantskantoor te
gebeuren.
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De heer Aveskamp vraagt of er een reglement is voor de kascontrolecommissie.
De voorzitter antwoordt dat als de vergadering instemt er een reglement gaat komen.
De heer Wullink kijkt met gemengde gevoelens tegen deze procedure aan, normaal hoor je
eerst alle leden te vragen om zichzelf daarvoor beschikbaar te stellen en nu is er al besloten
wie de kandidaten zijn.
De voorzitter antwoordt dat de heer Wullink gelijk heeft, dat is inderdaad niet gebeurd en
daarom geeft hij aan de aanwezige leden nu de gelegenheid om zich kandidaat te stellen.
Geen van de aanwezige leden meldt zich als kandidaat.
Stem item 4:
Het bestuur stelt de leden van de Algemene Vergadering voor in te stemmen met de
benoeming van de heer J.J. Galesloot, de heer G. Horlings en de heer J.M. de Winter als lid
van de Kascontrolecommissie.
De Algemene Vergadering gaat akkoord met de benoeming van de heren als lid van de
Kascontrolecommissie.
11. Beleidsplan Edese GC Papendal 2018-2022
De voorzitter geeft een presentatie over de inhoud en de totstandkoming van het
Beleidsplan (zie presentatie). Aan dit plan hebben meer dan 100 leden meegedacht en
meegeschreven. Het nieuwe Beleidsplan was nodig, omdat er geen actueel Beleidsplan voor
handen was en omdat de maatschappij verandert, waardoor er andere eisen worden
gesteld, ook aan een golfclub. Bovendien zijn er ook op golfgebied grote veranderingen en
dat vraagt om een duidelijke toekomstvisie.
Na de presentatie komt de voorzitter terug op de motie die aan he begin van de
vergadering, is ingediend.
De heer De Wit licht de motie toe. Het idee voor een naamsverandering werd versterkt door
de tekst in het Beleidsplan onder hoofdstuk 4.4.3 waar staat dat wij het imago van
de Edese Golf Club Papendal willen verbeteren. Daarna licht hij met een voorbeeld nader toe
waarom de motie is ingediend. Als er gastspelers komen spelen vragen zij vaak waarom we
de naam “Edese” gebruiken en of dat een speciale reden heeft aangezien we in Arnhem
gevestigd zijn. Dus is de vraag aan de Algemene Vergadering het bestuur te vragen om op
korte termijn na denken over een aanpassing van de naam en het woord Edese te laten
vervallen.
De voorzitter antwoordt de motie in behandeling te zullen nemen en met een voorstel te
komen. We moeten echter niet vergeten dat er veel emotionele, logistieke en financiële
consequenties aan een naamswijziging vastzitten.
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Stem item 5:
De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met het Beleidsplan Edese GC
Papendal 2018 - 2022.
De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met het Beleidsplan Edese GC Papendal 20182022.
De heer De Wit doet een oproep om onze golfprofessional meer te betrekken bij alle
aanpassingen en meer gebruik van zijn kennis te maken, ook in het licht van het Beleidsplan.
De voorzitter bedankt de stuurgroep, Marie-Thérèse Swart, Lex van Liempt, Gerrit Geltink,
Anton Welberg en Mike Spieker, de leden van de werkgroepen en de subgroepen voor al het
werk dat ze verricht hebben voor het Beleidsplan.
12. Rondvraag
De heer Citroen heeft een opmerking over de wijze van stemmen. Hij vindt dat het niet
correct is dat er gestemd wordt door middel van klappen en dat zo’n stemming officieel niet
geldig is.
De voorzitter geeft aan dat in de volgende vergadering anders te doen.
Mevrouw Bruins heeft een vraag over de dropping zone en vindt het voor de beginnende
golfer heel onduidelijk.
De heer Van der Eerden vertelt dat het een vaste golfregel is dat je 1 stoklengte moet
aanhouden. Het is veel werk om een krijtstreep te maken.
Als laatste wil mevrouw Swart nog even iets vertellen over de competitie van dit jaar. Ze
vertelt dat er dit jaar 4 teams kampioen zijn geworden: het team van Anita de Visser, het
team van Wim de Wit en het team van Henk de Graaf en het team van Michiel Spierings.
Tijdens de Clubkampioenschappen zullen deze teams gehuldigd worden.
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en actieve bijdrage.
13. Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 22.20 uur.
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