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NOTULEN ALGEMENE VERGADERING OP 3 NOVEMBER 2014 

 

Aanwezig:   65 

Afwezig met kennisgeving: 18 

 

 

 

1. Opening 

Om 20:00 opent de voorzitter, mevrouw Giesberts, de vergadering en heet de aanwezigen 

van harte welkom. Ze vraagt enkele minuten stilte in acht te willen nemen om enkele oud-

leden te gedenken die dit jaar zijn overleden. Zij waren weliswaar geen lid meer omdat ze 

wegens ziekte of anderszins hebben moeten opzeggen, maar bij de meesten zeer bekend, 

namelijk de heer Han van Mosselvelde, Liesbeth Muyzert, Pieter Weisfelt en Mieke Reuring. 

 

 

2. Ingekomen post 

De secretaris, de heer Van Dorp, deelt mee vlak voor de mei-vergadering van dit jaar van 

mevrouw Parlevliet een brief te hebben ontvangen, waarin ze aangaf dat ze er die 

vergadering niet bij kon zijn en waarbij ze een suggestie deed om een verandering in de 

voorgaande notulen aan te brengen. Dit was verzuimd op de mei-vergadering mee te delen. 

Het gaat om het aanbrengen van een wijziging met betrekking tot haar betrokkenheid bij de 

jeugdbegeleiding en die van enkele ouders van jeugdleden. De wijzigingen zijn kort na de 

vergadering van mei 2014 in de notulen aangepast en op de website geplaatst. Voor alle 

duidelijkheid is de oorspronkelijke tekst doorgestreept en de tekst, zoals mevrouw Parlevliet 

die wenste, erin gezet. 

 

 

3. Notulen Algemene Vergadering van 12 mei 2014 

 

Pagina 6 – Accountantsverklaring en pagina 9 - Kascommissie 

De penningmeester, de heer Craanen, komt terug op hetgeen in de vorige vergadering is 

gezegd over de accountantsverklaring. Toen werd geopperd of er wellicht weer een 

Commissie Kascontrole in het leven geroepen diende te worden. Het bestuur heeft de 

noodzaak ervan met de FAC besproken. Momenteel is de situatie zo dat aan het eind van 

het jaar de accountant een uitvoerige controle van onze financiële administratie uitvoert. Hij 

beoordeelt dan de jaarrekening die na zijn fiattering definitief wordt gemaakt. De accountant 

geeft daarop een verklaring af over de getrouwheid van de boekhouding. Hierdoor is het niet 

noodzakelijk of zinvol om weer een kascontrolecommissie in te gaan stellen. 

De statuten zijn hierop geraadpleegd. Gebleken is dat we al jarenlang niet geheel conform 

de statuten opereren, omdat hierin is opgenomen dat de Algemene Vergadering elke drie 

jaar een registeraccountant zou moeten benoemen. Vroeger was accountant Huibers een 

registeraccountantsbureau, maar sinds enkele jaren niet meer. De vraag is of we de statuten 

moeten gaan aanpassen aan de huidige situatie van de inzet van accountantskantoor 

Huibers of dat we om een driejaarlijkse toestemming moeten vragen. De mening van het 

bestuur is dat, zo lang we tevreden zijn over de accountant, we daarmee doorgaan. De 

statuten kunnen dan op dit punt worden aangepast. De statuten vermelden dat de door de 

accountant op te stellen verklaring aan de leden wordt voorgelegd, hetgeen jaarlijks gebeurt. 

In principe willen we dus doorgaan op de ingeslagen weg en de statuten dienovereenkomstig 

aanpassen. 
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Mevrouw Van Hutten zegt dat er over het jaar 2012 een accountantsverklaring is geweest. 

Deze was getekend mei 2013. Ze verwachtte een dergelijke verklaring daarom ook in mei 

2014. 

Aansluitend merkt ze op dat op de website een concept van de statuten staat, dus niet een 

exemplaar dat officieel goedgekeurd is. Ze vraagt zich af of die ooit goedgekeurd zijn en of 

er originelen zijn. 

De voorzitter zegt toe hier naar te kijken en, indien mogelijk, de statuten op de website te 

vervangen door een scan van een origineel exemplaar. 

De heer Oude Luttikhuis waarschuwt ervoor geen onnodige kosten te gaan maken. De op de 

website gepubliceerde statuten zijn gelijk aan de statuten die onze vereniging kent; alleen 

mist de publicatie de aankondiging: “Heden verscheen voor mij notaris …, etc.” Als een kopie 

van de laatste statuten op de website geplaatst wordt, is alles heel duidelijk. Hij adviseert 

geen onnodige kosten te maken zolang we een statutenwijziging notarieel niet nodig hebben. 

 

Pagina 8 - Kennismakingsleden 

De secretaris komt later in deze vergadering terug op een aantal cijfers over de 

kennismakingsleden. 

 

Pagina 10 - Bel 

In de rondvraag is iets gezegd over de bel op hole 9. Dat doen we niet. De baancommissie is 

bezig met het creëren van zichtlijnen, waarover verder in de vergadering meer. Daardoor zal 

een bel niet nodig zijn. 

 

Pagina 3 – Naamwijziging / wijziging logo 

De heer Hijmans vraagt of er al een besluit is genomen over de naam Edese Golfclub 

Papendal? 

De voorzitter antwoordt dat het besluit al in de vorige vergadering is genomen. 

 

Pagina 7 - Buitenlidmaatschap 

Mevrouw Van Hutten: Er zou nog over worden nagedacht om oud-leden die elders lid zijn toe 

te laten als buitenlid. 

Het bestuur heeft besloten dit niet te doen. 

 

 

4. Mededelingen van het bestuur 

De secretaris deelt mee dat we momenteel 833 gewone leden hebben, 43 leden tussen 21 

en 30 jaar, 18 leden van 18 t/m 20 jaar, 8 leden jonger dan 18 jaar. 

Er zijn 52 opzeggingen van gewone leden, 7 van 21 t/m 30 jaar, 1 van 18 t/m 20 en 2 t/m 17 

jaar. We hebben inmiddels ook weer nieuwe aanmeldingen ontvangen. 

 

Voor wat betreft de kennismakingsleden: in 2012 (gestart in mei) hebben zich 54 mensen als 

kennismakingslid aangemeld, waarvan er inmiddels 17 gewoon lid zijn geworden. De 37 

overigen zijn er onlangs over geïnformeerd dat hun kennismakingslidmaatschap per 1 

januari 2015 afloopt en ze moeten beslissen of ze gewoon lid gaan worden. Hiervan heeft 1 

persoon inmiddels besloten om lid te gaan worden, 8 hebben meegedeeld geen lid te 

worden. Deze laatste categorie hoofdzakelijk omdat ze door tijdgebrek te weinig aan golfen 

toe komen. In 2013 zijn nog eens 112 mensen kennismakingslid geworden, waarvan er 

inmiddels 16 gewoon lid zijn. In 2014 zijn 71 mensen kennismakingslid geworden. Nieuwe 

aanmeldingen hebben we in juni 2014 moeten stopzetten en hiervoor is een wachtlijst in het 

leven geroepen. Van deze 71 kennismakingsleden zijn er inmiddels al 10 gewoon lid 

geworden. Momenteel staan 35 mensen op de wachtlijst. 
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5. Toelichting plannen door voorzitters van commissies 

 

Mevrouw De Visser – voorzitter Sporttechnische Zaken: 

 

Mevrouw De Visser zegt vandaag, na 4,5 jaar, afscheid te nemen als commissielid 

Sporttechnische Zaken c.q. als bestuurslid. In die afgelopen jaren heeft de Commissie zich 

ingezet om het golf in onze vereniging meer van spel naar sport te brengen (de golfsport 

wordt Olympisch) door het stimuleren van deelname aan clubwedstrijden, met name de 

clubkampioenschappen. Daarnaast richt de Commissie zich ook op het organiseren van 

trainingen (fysiek en mentaal) en het vergroten van de regelkennis. De Commissie heeft als 

doel het verhogen c.q. verlengen van het plezier voor alle typen golfers, zowel de ambitieuze 

als de recreanten. Bij de competitieteams richt men zich op de technische ontwikkeling van 

de golfsport door het stimuleren van deelname aan lessen in teamverband. 

Bij de selectieteams (H1 en 2, D1, H senioren 1 en 2 en D senioren 1) zijn selectiecriteria 

opgesteld. Deze zijn: deelname aan één van de clubkampioenschappen, ten minste 5 

qualifying wedstrijdkaarten, beschikbaar zijn op de competitiedata en deelname aan 

teamtrainingen. 

De Commissie verleent financiële ondersteuning van trainingsfaciliteiten en ziet toe op de 

ontwikkeling van teambuilding. 

 

De Commissie ondersteunt daarnaast de jeugdcommissie. De ondersteuning vanuit de club 

is nodig om het aantal jeugdleden verder uit te kunnen breiden Hierbij valt te denken aan het 

organiseren van een open dag voor de jeugd, wedstrijden voor grootouders met 

kleinkinderen, vriendjesdag, enz. De opvolgster van mevrouw De Visser kan hiermee aan de 

slag. 

Komend voorjaar is een kennismaking met golf gepland voor scholieren van het Stedelijk 

Gymnasium Arnhem. Studenten van de HAN en CIOS trainen al een aantal jaren op onze 

drivingrange. 

Het bestuur biedt de mogelijkheden voor speciale tee-sluitingen voor familiegolf en 

baantraining op een vast tijdstip. De heer Berthold Janszen heeft de NGF voorgesteld samen 

met de jeugd van de Keppelse een jeugdcompetitieteam te vormen. Dit gaat gebeuren. 

Bij de pro’s zullen ook meer activiteiten moeten gaan plaatsvinden. 

 

Mevrouw De Visser dankt iedereen voor de geboden ondersteuning in de afgelopen jaren, 

met name van haar commissieleden en de bestuursleden. 

 

 

Heer Arends – voorzitter Wedstrijdcommissie: 

 

Wachttijden vormen bij velen een grote ergernis. Enkele feiten over de werkelijke wachttijden 

tijdens het golfspel passeren uitgebreid de revue. De conclusie voor wedstrijddeelnemers is 

dat men er gemiddeld 4,5 uur over doet, soms 5. Daarbij moet men regelmatig wachten. 

 

We kennen sinds een aantal jaren een shotgun als slot van de seriewedstrijden, hetgeen 

erop neerkomt dat er binnen een tijdsbestek van drie weken ca. 10 shotguns zijn. Na deze 

wedstrijden worden de eindprijzen uitgereikt. Niet alle wedstrijden zijn dusdanig bezet dat het 

verantwoord is daarvoor 5 uur de baan leeg te moeten maken. 

De heer Arends zal in de komende vergadering van de wedstrijdcommissie voorstellen, 

voortaan met vierballen te spelen zodat er meer holes vrij blijven. 

Bovendien zal hij de mogelijkheid bespreken om spelers, die bij de start op een vrije hole 

aan het spelen zijn, door te laten spelen en de 1e tee vrij te geven zodra de laatste flight van 

de wedstrijd gepasseerd is. 
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De invitatiewedstrijden, waarvoor nog maar weinig animo is, zullen onder de loep worden 

genomen.  

 

 

Heer De Vries – voorzitter Clubhuiscommissie 

 

De heer De Vries licht aan de hand van een presentatie de situatie van de afgelopen periode 

en eventuele toekomstplannen van het clubhuis toe. In de eerste helft van dit jaar is er weer 

veel van de plannen gerealiseerd: de akoestiek is verder aangepast (plafond), de fotowand is 

geplaatst, de bar is langer geworden, de verlichting is vernieuwd, de vloer van de keuken is 

vervangen en gedeeltelijk de keukenapparatuur. Medio 2014 zijn de gordijnen vervangen en 

is er nieuw meubilair geplaatst. De open haard functioneert op dit moment nog goed, dus die 

laten we voorlopig zo. Er wordt nog een fotowand aangebracht waar de clubkampioenen op 

kunnen worden geplaatst. 

 

Het dak moet nog worden aangepakt. Als het in zijn geheel zal moeten worden vervangen, is 

daar een bedrag van tussen € 25.000 en € 40.000 mee gemoeid. Dit is in de begroting 

opgenomen, maar we proberen het voorlopig voor ons uit te schuiven. Als tussentijds 

reparatie nodig is, zal dat wel gebeuren. Duurzaam handelen is hierbij ons uitgangspunt: 

duurzame materialen en zuinig omgaan met energie. We hebben hiervoor niet alle expertise 

in huis en zullen dus externe kennis moeten binnenhalen. Als je daarbij alles uit de kast wilt 

halen, zal daarvoor een bedrag van € 250.000 moeten worden gereserveerd. 

 

De kleedkamers zijn ook hoognodig aan renovatie toe. Als je die minimaal opknapt, zal 

daarmee € 35.000 gemoeid zijn. Doe je de hele benedenverdieping, dan praten we al gauw 

over een bedrag van € 100.000. 

De toiletruimten boven zijn eveneens toe aan een opknapbeurt. 

 

Het terras is vrij klein. Dat kun je gaan uitbreiden en herinrichten. Aan de hand van foto’s en 

schetsen worden door de heer De Vries mogelijkheden gepresenteerd, die wellicht ooit 

gerealiseerd kunnen gaan worden. Dit geldt ook voor de toegankelijkheid van het clubhuis, 

die nu niet optimaal is. Het zijn ideeën voor de komende 10 jaar. 

 

Heer Bleijenberg: De nauwe gangen in de karrenloods vragen ook om verbetering. 

Commissaris: Hiervoor zijn nog geen concrete plannen voorhanden. 

 

Voorzitter: Er leven allerlei ideeën. De clubhuiscommissaris heeft met zijn voordracht enkele 

ballonnetjes opgelaten en ons laten weten waar de clubhuiscommissie allemaal aan denkt. 

Het voeren van een discussie wat wel of niet moet, is nu niet aan de orde. Bij concrete 

voorstellen, worden de leden altijd betrokken. 

Op de vraag uit de vergadering welke van de gepresenteerde voorstellen de hoogste 

prioriteit heeft antwoordt de heer De Vries dat het de kleedkamers beneden zijn. Hierbij 

wordt (zoals eerder gesteld) opgemerkt dat, indien blijkt dat het dak groot onderhoud behoeft 

(vervanging van ten minste de dakbedekking), dit altijd prioriteit heeft. 

 

Heer Van Walsem – voorzitter Baancommissie 

 

De heer Van Walsem licht aan de hand van een presentatie de activiteiten en geplande 

werkzaamheden van de baancommissie toe. 
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Groot onderhoud beplanting 

In het eerste kwartaal van 2014 is een grote snoeibeurt uitgevoerd van de beplanting. In 

2015 zal er weer stevig gesnoeid worden. Het doel hiervan is het: 

- versterken van de vergezichten (vista’s) in de baan 

- vergemakkelijken van het maaien in de plantvakken 

- terugvinden van de bal te versnellen 

- verstoren van de konijnenpopulaties. 

- bevorderen van heideontwikkeling. 

Het snoeien zal geschieden door het baanpersoneel van AHA de Man en vrijwilligers binnen 

de club. De Baco zal, indien nodig, een beroep doen op de diensten van een golfarchitect 

voor het verbeteren van de vista’s en het verder ontwikkelen van een Heathland baan 

(Heaths are wide open landscapes dominated by plants such as Heathers, Gorse and 

heathland grasses and punctuated by scattered trees such as Silver Birch). Kosten 

architect: € 2.000. 

 

Verharding paden langs teeboxen 

De paden van teeboxen, zoals bij de tee van 2, 6, 8 en 15, zullen worden verhard met 

gebroken grind. Het verharden kost ca. € 25 per m². In totaal is 200 m pad voorzien. 

 

Aanpassing back tees en medal tees 

In het kader van veiligheid en doorspeelsnelheid is het geen wenselijke situatie dat de back 

tee bij 14, 16 en 18 aanzienlijk lager ligt dan het eerste stuk van de fairway. In mindere mate 

geldt dit ook voor de back/medal tees van 3 en 17. 

De Baco wil de back tees van 14, 16 en 18 begin 2015 gaan aanpassen. De tees worden in 

het voorjaar met graszoden bedekt en kunnen vanaf juni bespeeld worden. De huidige back 

tees blijven in spel tot de baan een nieuwe rating krijgt in voorjaar 2016. De aanpassingen 

zijn geraamd op € 13.000, inclusief beregening. Mocht er nog financiële ruimte in het vierde 

kwartaal 2015 bestaan, dan kan het verhogen van de back/medal tees van 3 en 17 

overwogen worden. 

 

Beregening 

Het huidige besturingssysteem is niet gebruikersvriendelijk en maakt het moeilijk de 

individuele greens optimaal te beregenen. De aanschaf van een nieuw besturingssysteem 

wordt overwogen, mocht er voldoende financiële ruimte zijn, in het derde kwartaal 2015. 

Kosten € 12.000. 

 

Renovatie tee beregening holes 2, 7 t/m 11, 12 en 18 

Het huidige systeem is aan vervanging toe. De kosten hiervoor zijn geraamd op € 20.000. De 

renovatie kan in fasen geschieden. 

 

Uitbreiding baan 

Er is overleg met NOC*NSF om de beschikking te krijgen over een stuk grond achter de 

green van 4 en achter de tees van 5, met het oog de baan uitdagender en langer te maken. 

De Baco ziet de realisatie van dit plan niet op korte termijn geschieden. Dit zijn plannen voor 

de lange termijn. 

 

Heer Aveskamp: 

a. De greens zijn geïnspecteerd door deskundigen van buitenaf. Met welk resultaat? 

Commissaris: Casper Poulissen, onze adviseur, heeft weer kwaliteitsmetingen verricht. 

Positief is dat roodzwenk en struis goed opkomen. De beluchting is nog niet optimaal en 

hieraan zullen we ook iets gaan doen. 
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b. Komt de “Jan Water”-boom terug? 

Commissaris: er komt op de plek een nieuwe berk. 

 

Mevrouw Van Hutten: Kunnen er ook forward tees komen voor dames? 

Commissaris: hierover wordt nagedacht. 

 

Heer Oude Luttikhuis: Mensen die bij de 3e hole naar de green lopen, gaan bijna altijd tussen 

de green van de 3e en afslagplaats van de 12e. Voor spelers op de 12e geeft dat vaak 

probleemsituaties. Wil de baancommissie overwegen om de toegang af te sluiten en het 

golfverkeer op de 3e langs de linkerzijde van de green te brengen? 

Commissaris: het is een gevaarlijk punt en zeker het overwegen waard. 

 

Op de oefengreen staan vaak tassen in de weg. De daar geplante heggetjes worden 

weggehaald en ervoor in de plaats komt gras, waar de tassen kunnen worden geplaatst. 

 

 

6. a. Financiën 2015 - Begroting 

 

De penningmeester licht de reeds gepubliceerde cijfers toe over de verwachte uitkomst 2014 

en de begroting 2015. Deze gepubliceerde cijfers van de begroting 2014 tonen de cijfers 

zoals in de oorspronkelijke vorm was opgenomen. In de mei-vergadering is de begroting, in 

overleg met de FAC, iets bijgesteld. 

De bijdrage van de NGF is teruggebracht van € 10.000 naar € 5.000 omdat volgend jaar juni 

het contract afloopt. 

De post Sponsoring is sterk teruggelopen. Het bestuur is met de sponsorcommissie aan het 

bekijken of er mogelijk andere vormen van sponsoring (bedrijfslidmaatschappen?) mogelijk 

zijn. Hierbij speelt wel een belangrijke rol dat wij een ledenclub zijn. Wij zullen ons dus niet 

richten naar de wensen van bedrijven die extra eisen stellen. 

De begrote “Overige bestuurskosten” voor 2014 (€ 14.500) is bij de verwachte uitkomst 2014 

opgesplitst in: “Overige bestuurskosten” (€ 3.500) en “Verzekeringen” (€ 9.000). 

In 2014 hopen we op een positief resultaat van ca. € 14.000 uit te komen. In 2015 is het 

positief resultaat op ca. € 8.000 begroot. 

 

De verwachte vrije geldstroom in 2014 is € 127.140. Hiervan zal in 2014 in totaal € 134.400 

worden uitgegeven, ergo ontstaat er een negatief saldo van € 7.260 Dit geld komt volgend 

jaar terug, omdat we niet meer willen uitgeven dan er binnenkomt. 

De vrije geldstroom is voor 2015 op € 124.450 begroot. De geplande uitgaven (investeringen 

en lopende kosten) op € 108.000. 

 

De vraag wordt gesteld of er over een eventuele verhoging van de pachtprijs door NOC*NSF 

iets is opgenomen in het contract. De penningmeester zegt dat de pachtovereenkomst 

zodanig is dat eens in de 5 jaar de pacht aangepast kan worden buiten de normale index 

om. Met Staatsbosbeheer is deze hele exercitie in 2013 gedaan. 

 

Het bestuur heeft met de heer Eric Smit van de FAC de gesprekken gevoerd. De huidige 

voorzitter van de FAC, de heer Brasz, zal met ingang van de volgende voorjaarsvergadering 

uittreden. De heer Smit zal hem dan als voorzitter opvolgen. 
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6. b. Financiën 2015 Rapportage Financiële Advies Commissie 

 

De heer Smit zegt dat de cijfers aangeven dat we in 2014 weer aardig binnen de begroting 

zullen eindigen. De diverse contractueel vastgelegde verhogingen zijn daarin vastgelegd. De 

onzekerheid zit voornamelijk in de contributie. 

Over de investeringenkant heeft de FAC wel opmerkingen. Er zijn niet zo veel liquide 

middelen beschikbaar. We hebben momenteel geen enkele buffer om wat op te vangen. De 

FAC zou graag zien dat een deel van het bedrag van de vrije kasstroom niet wordt 

uitgegeven. Bij gewone tegenvallers moeten we nu een lening bij de bank opnemen. De FAC 

is er niet van overtuigd dat wij een dergelijke lening zullen kunnen krijgen. Bovendien meent 

de FAC dat we dat als Vereniging helemaal niet zouden moeten willen, voor elk wissewasje 

terug naar de bank gaan. Daarom zou de FAC de Algemene Vergadering in overweging 

willen geven om. voor volgend jaar bijvoorbeeld 50% van de vrije kasstroom van ca. 

€ 65.000 niet uit te gaan geven. 

 

 

7. Vaststelling contributie 2015, entreegeld en greenfee-(introductie)tarief 2015 

 

Penningmeester: het voorstel is om de contributietarieven voor de leden aan te passen aan 

de inflatiecorrectie, namelijk 1,66%. 

De niet-volwaardige leden, zoals kennismakingsleden, blijven € 60 betalen voor het NGF-

lidmaatschap en € 300 voor de stempelkaart van 20 x 9 holes. 

 

De nieuwe tarieven voor 2015 worden als volgt: 

       Entreegeld  Contributie 

Seniorleden  31 jaar en ouder  € 1.500  €    915 

*of jaarlijkse contributie       € 1.065 

Seniorleden  26 t/m 30 jaar      €    600 

Seniorleden  21 t/m 25 jaar      €    300 

Seniorleden  18 t/m 20 jaar      €    250 

Juniorleden  t/m 17 jaar      €    250 

 

Het entreegeld en de tarieven voor greenfee en introductie blijven ongewijzigd, evenals de 

contributie voor aspirant-leden.  

 

De vergadering stemt in met bovengenoemd contributievoorstel. En de daarbij horende 

begroting. 

 

Na de pauze komt de voorzitter nog terug op de begroting. De heer Smit (FAC) zou graag 

zien dat de Algemene Vergadering alsnog besluit dat 50% van de vrije kasstroom in 2015 

niet zal worden uitgegeven. 

Het bestuur wil dat nu niet beslissen, maar met een dergelijk besluit te wachten tot de 

komende mei-vergadering. Wij beschikken dan over alle cijfers en kunnen dan beter aan de 

vergadering een beleidslijn op dit punt voorleggen. 

De heer Oude Luttikhuis merkt op dat het in dat kader mogelijk verstandig is een overzicht te 

maken van de mogelijke tegenslagen die ons zouden kunnen overkomen en de daarbij 

passende kosten. Dit zou de besluitvorming verder kunnen ondersteunen. 

 

Mevrouw Van Hutten benadrukt dat zij het bestuur en zijn goede bedoelingen volledig 

vertrouwt, maar herinnert de Vergadering eraan dat de FAC het orgaan is dat in het leven is 

geroepen om de Algemene Vergadering te adviseren in financiële aangelegenheden. Om die 

reden adviseert zij de vergadering in deze toch het voorstel van de FAC te steunen. 
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Als de voorzitter aan de vergadering voorlegt zich over het advies van de FAC versus het 

standpunt van het bestuur uit te spreken, en als de Vergadering zich heeft uitgesproken voor 

het advies van de FAC, intervenieert de heer Heij met de opmerking dat deze besluitvorming 

niet mogelijk is omdat het op de agenda niet is aangekondigd. 

In reactie hierop besluit de voorzitter dat de definitieve beslissing toch zal worden uitgesteld 

naar de Algemene Vergadering van mei 2015. 

De voorzitter doet daarbij de toezegging dat het bestuur prudent met de beschikbare 

middelen zal omgaan, zodat in de vergadering van mei nog voldoende ruimte is om een 

substantieel deel van de vrije kasstroom aan te wenden voor het vormen van een buffer. 

 

 

8. Stand van zaken Golfschool 

Voorzitter: Het plan voor een golfschool dateert al vanaf 2012. Uitgangspunt is het 

professionaliseren van de organisatie van de lessen op de drivingrange: professionele 

aansturing van de pro, gevarieerder en professioneler aanbod van de lesprogramma’s, 

bijvoorbeeld volgens het stappenplan van de NGF. 

De leden moeten vrije toegang tot de drivingrange blijven houden. 

Intussen is door de betrokken bestuursleden veel research gedaan. De actuele situatie is dat 

de golfprofessional van de Rosendaelsche, de heer John Boerdonk, een goed plan heeft 

voorgelegd. 

Het uitwerken van een businessplan ligt een stuk moeilijker. Omdat er nog geen volledig 

uitgewerkt businessplan is heeft de Commissie Sporttechnische Zaken het bestuur 

geadviseerd het plan voor de golfschool nog niet in deze vergadering ter stemming te 

brengen. De uitgangspunten worden overigens wel door de Commissie Sporttechnische 

Zaken onderschreven. Om de leden een goed voorstel te kunnen presenteren, moet het 

proces zorgvuldig worden voorbereid. Er ligt nog niets vast. Als we verdergaan met de 

plannen, kan ook opnieuw met de Gemeente Arnhem worden gesproken over het 

aanbrengen van verlichting op de drivingrange. 

Het thema Golfschool zal in de mei-vergadering weer op de agenda worden geplaatst. 

 

 

9. Voorstel nieuw logo 

De heer Van Veldhuisen van de communicatiecommissie licht toe hoe het nieuwe logo tot 

stand is gekomen. De vele kenmerken van flora en fauna van onze club zijn daarin te 

herkennen. In de nieuwsbrief van 4 augustus is het logo aan de leden gepresenteerd. De 

meeste reacties waren positief. De heer Verheek geeft nader uitleg over de totstandkoming 

van het gekozen lettertype. 

De vergadering gaat akkoord met het nieuwe logo. 

 

 

10. Bestuursverkiezing 

De voorzitter richt een dankwoord aan mevrouw De Visser, die vandaag als bestuurslid 

aftreedt. Ze zegt daarbij alle respect te hebben voor haar, ondanks de vele drukke 

werkzaamheden, vele verdiensten voor de club. De aanwezige leden onderschrijven haar 

verrichte prestaties met een groot applaus. 

 

Een lid van de Commissie Sporttechnische Zaken, Marie-Thérèse Swart wordt voorgesteld 

als de nieuwe voorzitter. Hiermee gaat de vergadering akkoord. 

 

 

 

 



AV 03.11.14  9/9 

11. Rondvraag 

 

Heer Heij: Wat is het schorsingsbeleid van de wedstrijdcommissie? Hij stelt dat bij schorsing 

hoor en wederhoor dient plaats te vinden. In een week tijd zou hij bij de dames en heren een 

totaal verschillend beleid hebben waargenomen. 

Wedstrijdcommissaris: het gaat bij de heer Heij om een specifiek geval, waarover de 

wedstrijdleiding destijds met hem telefonisch contact heeft gehad. Vervolgens is het niet de 

bedoeling dat de dames een ander beleid hebben dan de heren. Er hoort inderdaad altijd 

hoor en wederhoor plaats te vinden. 

 

Heer Heij verzoekt de baancommissaris eens te willen kijken naar de versmallingen van de 

baan en de semi rough, die naar zijn mening de laatste tijd slecht gemaaid was. 

 

 

12. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 23.00 uur de vergadering. 


