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1. Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter, mevrouw Giesberts, de vergadering, waarbij ze de
aanwezigen van harte welkom heet.
Zij vraagt vervolgens een minuut stilte in acht te willen nemen om enkele (oud)leden te
gedenken die ons sinds de vorige vergadering helaas zijn ontvallen. Dat zijn Vera Hartland
en Onno Dantuma.
De vergadering wordt hervat met de mededeling dat agendapunt 7. (Financiën 2016,
waaronder de begroting voor 2016) voor agendapunt 6. (Besluitvorming renovatie) zal
worden behandeld.

2. Ingekomen stukken
De secretaris, de heer Van Dorp, deelt mee dat we een e-mail hebben gekregen van Eric de
Waard die bezwaar heeft tegen het huidige systeem van betalen bij De Hofmeester. De kern
van zijn betoog komt erop neer dat hij moeite heeft te accepteren dat het systeem van
betalen bij De Hofmeester niet 100% waterdicht is. We hebben enige tijd geleden met hem
daarover gesproken en zijn toen niet tot elkaar kunnen komen. We hebben daarop
afgesproken dat we beiden zouden kijken naar een mogelijke oplossing. Daarbij zou gedacht
kunnen worden aan een mogelijkheid om een uitgave op naam van een lid op diens verzoek
te blokkeren. De voorzitter van de clubhuiscommissie heeft die mogelijkheid onderzocht en
op dit moment blijkt dit nog niet tot de mogelijkheden te behoren. Het bestuur is van oordeel
dat het systeem in zijn huidige vorm voldoet aan de redelijk te stellen eisen. Het is daarbij
wel nodig dat leden consequent hun afschrijvingen controleren.

3. Notulen Algemene Vergadering van 11 mei 2015
De heer Hijmans merkt op dat het genoemde jaar in agendapunt 3. Notulen Algemene
Vergadering van 3 november 2015 natuurlijk moet zijn 2014.
De heer Van Dijk vraagt of Golfacademie Oost-Nederland een gevestigd instituut is.
De voorzitter antwoordt dat onder de naam Golfacademie Oost-Nederland de heren John
Boerdonk en Menno Pelk opereren, die op de Rosendaelsche Golfclub werken.
Hij heeft gelezen dat de TC een structuur gaat opbouwen en vraagt dit nader toe te lichten.
De voorzitter van de TC, mevrouw Swart, zal hierop terugkomen onder punt 5. van de
agenda.
De heer De Wit vraagt of de op pagina 4 onder het onderwerp Clubhuis vermelde bedragen
van resp. € 30.000 (sobere aanpassing) en € 100.000 (grondige renovatie) goed genotuleerd
staan. Dat is inderdaad het geval.
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De heer Aveskamp refereert aan het onderwerp GEO-certificaat op pagina 7. De heer Van
Zomeren had aangeboden het bestuur hierover van advies te dienen. Is dat gebeurd?
Voorzitter: Er is een gesprek geweest met de heer Van Zomeren, dat nog zal worden
voortgezet. Het is een moeilijk onderwerp dat we zeker niet gaan verlaten. We zullen ons
daar actiever mee gaan bezighouden.
Op de vraag van de heer Aveskamp of het bestuur de adviezen van de heer Van Zomeren
dan ook gaat volgen, antwoordt de secretaris dat het bestuur een eigen verantwoordelijkheid
heeft en de heer Van Zomeren in dit geval als adviseur optreedt. Het bestuur is het met hem
eens dat het voor ons belangrijk is om het GEO-certificaat te valideren en te behouden.
Hierna worden de notulen goedgekeurd.

4. Mededelingen van het bestuur
Dronefilm
De voorzitter vestigt de aandacht op de tijdens deze vergadering op het scherm getoonde
filmpjes van enkele holes op onze baan die gemaakt zijn met een drone door Guido Hupjé.
Er worden nog meer opnames gemaakt van de holes, waarmee een prachtig beeld van onze
baan wordt getoond.
NGF – Golf in Nederland
De voorzitter is afgelopen zaterdag op een bijeenkomst geweest van de NGF over hun
nieuwe beleidsplan. Hoofdthema was: meer en beter golf. Het beleidsplan omvat een aantal
speerpunten, waaronder duurzaam beheer en exploitatie, marketing en communicatie,
sportief beleid en topgolf en – niet in de laatste plaats – jeugd- en familiegolf. We moeten
veel energie gaan stoppen in jeugdgolf. Het is een gegeven dat voor veel kinderen golf de
tweede sport is. Dat doen ze met veel plezier tot ongeveer hun 13e. Daarna raakt de
belangstelling voor golf naar de achtergrond door allerlei oorzaken, zoals studie, werk en
gezin. Op enig moment komen ze echter weer op een leeftijd dat ze willen gaan sporten en
als ze hebben kennis gemaakt met golf in hun jonge jaren dan is het veelal weer golf dat ze
aanspreekt. Daarom is het voor golf zo belangrijk dat veel jonge kinderen kennismaken met
deze sport. Bovendien, over een jaar of 20 moet hier een andere generatie zitten. Daarom is
het ook belangrijk om nu mensen tussen de 40 en 50 enthousiast te maken voor onze
vereniging.
Samenstelling Bestuur
Na het aftreden van de heer Arends heeft het bestuur nagedacht over de samenstelling en
taakverdeling van het bestuur. Een wedstrijdcommissaris hoeft niet per se zitting te hebben
in het bestuur. Het gaat veel meer over de coördinatie van een aantal commissies die te
maken hebben met golf, zoals wedstrijdcommissie, technische commissie, jeugdcommissie
en regel- en handicapcommissie. Voor deze commissies heeft mevrouw Swart de taak op
zich genomen als coördinator in het bestuur op te treden. Het bestuur bestaat daarmee niet
meer uit 7, maar uit 6 personen. De voorzitter stelt voor hiervoor in de mei-vergadering van
2016 de goedkeuring van de vergadering te vragen.
De heer Van der Burg merkt op dat hij er niet op tegen is, maar dat het bezwaar van een
bestuur met een even aantal leden is dat bij besluiten de stemmen sneller zullen staken.
De voorzitter zegt dat het bestuur zich daarvan bewust is en altijd streeft naar unanieme
standpunten.
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Boek eerste 25 jaar Edese Golf Club
Zoals reeds in de Nieuwsbrief aangekondigd, heeft de heer Stoelinga een boek gemaakt
over de eerste 25 jaar van onze club, dat hij vrijdag, 6 november, in het clubhuis zal
introduceren. De voorzitter zegt te hopen dat daarvoor veel belangstelling zal zijn.
Ledenaantal
De secretaris, de heer Van Dorp, deelt mee dat we op dit moment 811 gewone leden (> 30
jaar) hebben, 14 jeugdleden t/m 20 jaar. 32 jeugdleden van 21 t/m 30 jaar en 197
kennismakingsleden.
In mei 2012 zijn we begonnen met het kennismakingslidmaatschap en hadden we 57
kennismakingsleden. In 2013 waren dat er 108 en in 2014 hebben we er in juli een stop op
gezet bij 68 aanmeldingen omdat toen de verhouding met gewone leden scheef kwam te
liggen (3 kennismakingsleden tellen we voor 1 normaal lid als het gaat om baanbezetting). In
dit jaar zijn er 98 bij gekomen. In totaal hebben we 331 kennismakingsleden gehad. Daarvan
heeft 30% een tweede kaart gekocht, ongeveer 8% een derde kaart en 2% een vierde. Het is
mogelijk om 2 jaar kennismakingslid te zijn (max. 2 kaarten per jaar, in totaal dus max. 4
kaarten). Uit de laatstgenoemde percentages is af te leiden dat het merendeel van de
mensen niet komt om goedkoop te kunnen spelen. Ons doel, kennis te maken met onze
vereniging, lijkt te slagen.
Kijkend naar de leeftijdsopbouw is vastgesteld dat 60% van de km-leden zijn geboren voor
1960 (55-plussers). 40% is geboren tussen 1960 en 1985 (30 – 55 jaar). Van de 55-plussers
is 30% gewoon lid geworden (van de totale groep km-leden is dat 17%). Van de groep 30 –
55 jaar is 18% lid geworden (7,5% van het totaal). In totaal is 25% van de
kennismakingsleden overgegaan naar een normaal lidmaatschap. Al met al is het een
aanzienlijke compensatie voor leden die opzeggen.
De heer Mets vraagt waarom mensen gaan opzeggen in plaats van hun kaart te verlengen.
De secretaris antwoordt dat we de reden wel vragen, maar dat we de zeer diverse oorzaken
niet hebben gecategoriseerd. Opzeggingen van gewone leden hebben enerzijds vooral te
maken met fysieke beperkingen die golf spelen voor langere of kortere tijd onmogelijk maken
en anderzijds de grote afstand vanwege verhuizingen.
De heer Ykema vraagt of bij beëindiging van het km-lidmaatschap ook gevraagd wordt of ze
stoppen met golf.
Secretaris: We krijgen zelden of nooit te horen dat het op de club tegenviel. Een kleine groep
zag het als een financieel experiment. Een klein deel vindt het niet zijn/haar sport. Het
merendeel heeft nog onvoldoende tijd en financiële ruimte om zich aan een vast
lidmaatschap te binden.
Voorzitter: Tien leden hebben opgezegd omdat ze 30 zijn geworden en daarmee in een
hogere contributiestaffel terechtkomen. Deze groep heeft vaak niet zo veel tijd om te golfen.
Tussen de 30 en 45 jaar hebben we momenteel 230 leden.
De heer Aveskamp stelt voor iets aan de contributie te doen voor de 30-jarigen.
Voorzitter: Vorig jaar hadden we een voorstel gedaan om een iets gereduceerd tarief tot 35
jaar aan te houden, maar dat is toen door de vergadering afgewezen.
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5. Voorzitters commissies uit het bestuur
Baancommissie
De voorzitter van de baancommissie, de heer Van Walsem, geeft aan de hand van een
presentatie een uitgebreid, zeer gedetailleerd overzicht van de algehele situatie en
toekomstige plannen van de baan, evenals van de begroting ervan. Deze, alle aspecten van
de baan omvattende presentatie is in te zien op de leden-website.
Hij refereert naar de missie, die de Baco zich in 2012 had gesteld: de speltechnische
kwaliteit van de baan op een meetbaar hoog niveau te brengen, zodat zowel de leden als de
gasten kunnen genieten van het golfspel op een uitstekend onderhouden baan die een
uitdaging is voor spelers van elk niveau. Dat vervolgens de baan het gehele jaar geopend is
en aan de ontwikkeling en instandhouding van de natuur- en landschapswaarde van het
golfterrein en het milieu verantwoorde zorg wordt besteed. De missie wordt ondersteund
door een goed werkend GIS-systeem (geografisch informatiesysteem).
De presentatie laat uitvoerige analyses zien van de door de heer Van der Eerden gemaakte
analyses op basis van de wedstrijd- en Q-kaarten en van de door de heer Bouma
geanalyseerde CBA.
Met betrekking tot de ontwikkeling van de Heathland-baan kan gesteld worden dat de
zichtlijnen sterk verbeterd zijn. De ontwikkeling van zwenkgrassen en heide gaat langzaam,
doch gestaag. Extra aandacht wordt nu besteed aan het versnellen van het
verschralingsproces en de heideontwikkeling.
De situatie is nu zo dat de speltechnische kwaliteit van de baan op een redelijk hoog niveau
is gebracht, wat echter nog beter kan, waardoor de baan voor velen uitdagend is. Er moet
nog veel werk verzet worden om het beoogde topniveau te bereiken.
Na de forse snoeibeurten in 2014 en 2015 zal er voornamelijk onderhoudsnoei gepleegd
worden. Op een paar plekken wordt het doorzicht nog verder verbeterd. In 2015 heeft bureau
Buiting een VSA (visual tree assessment) uitgevoerd en enkele risico-bomen aangewezen,
die voornamelijk rond het parkeerterrein staan en het pad naar de drivingrange. In de winter
zullen de gevaarlijkste bomen geveld worden.
De laatste rating dateerde van 2008. De heer Robert Hage van de NGF heeft op 21
augustus jl. de carries per hole opnieuw beoordeeld om ze in de nieuwe handicaptabellen te
kunnen bewerken. De heer Hage was van mening dat de fairways nergens te smal zijn en
dat de iets veranderde contouren geen of zeer beperkt invloed zullen hebben op de rating en
dat dit aspect in de 2016-rating zal worden meegenomen. Volgend jaar kunnen we ook van
volwaardige oranje tees spelen.
De heer Geltink vraagt waarom de touwtjes in de baan, zo lang gehandhaafd worden.
Baancommissaris: We zijn daar dit jaar mee begonnen om duidelijk een pad te creëren. De
touwtjes zorgen ervoor dat niet iedereen kriskras gaat rijden. Volgend jaar zal het veel
duidelijker worden omdat we een randje rough langs het pad laten staan, zodat de touwtjes
hopelijk verwijderd kunnen worden.
In dit kader merkt de heer Mets op dat je vanaf de tee tot aan de green met je complete
golfuitrusting door de baan mag omdat de golfregels het betreden van de rough en het
meenemen van je uitrusting dit niet verbieden. Daarom vindt hij het wat merkwaardig dat nu
geprobeerd wordt om je te dwingen in bepaalde richtingen te lopen.
Baancommissaris: Voor ons is de uitstraling van de baan leidend en daar hoort bij dat
bepaalde delen van de baan beschermd worden tegen overbelasting door rollend materieel.
We kunnen in dergelijke gevallen altijd gebruik maken van local rules.
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De heer De Wit merkt op dat de regels zich niet uitlaten over het al of niet mogen betreden
van de baan, Dit soort zaken is vastgelegd in richtlijnen. Met deze richtlijnen kan een club
soepel omgaan.
Hij stelt vervolgens voor om bij de afslag van hole 3 na de bocht een bel aan te brengen,
omdat daar met enige regelmaat gevaarlijke situaties ontstaan. Als mensen daar
bijvoorbeeld de bal aan het zoeken zijn, zie je ze niet meer. Als de mensen er weg zijn, kan
er gebeld worden dat de weg vrij is.
Baancommissaris: De Baco dacht dit op te lossen door de gele en witte tees te verhogen.
Ter overbrugging is het aanbrengen van de bel misschien een goede tijdelijke oplossing.
De heer Bode zou graag zien dat de regels voor de handicarts eenduidiger worden gemaakt.
Volgens hem zou de regel moeten zijn: alleen toegankelijk op de paden en in de semi-rough
en zeker niet op de fairways. We hebben een brede semi-rough die de handicarts goed aan
kan.
Baancommissaris: Het is een wens van de handicartcommissie een GIS-systeem voor
handicarts in te voeren, zoals sommige andere clubs dat ook al hanteren. Zodra de
mogelijkheid er is, zou dat voor ons ook een mooi systeem zijn, zodat de handicart-berijders
merken wanneer ze ergens komen waar ze niet mogen rijden. Hopelijk is dat volgend jaar al
het geval.

Technische Commissie
Drivingrange
De voorzitter van de Technische Commissie, mevrouw Swart, refereert aan de
voorjaarsvergadering van dit jaar waarbij de leden geïnformeerd werden over de
ontwikkelingen op de drivingrange. De plannen met betrekking tot de ontwikkeling van de
golfschool zijn toen even in de ijskast gezet omdat er nogal veel onduidelijk was, hetgeen
ook bleek uit de accountantsverklaring. De TC is daarop begonnen met het maken van een
beleidsplan voor de drivingrange in de hoop te kunnen komen tot duidelijk verbeterde
structuur, zodat de accountant inzage krijgt in de omzet van de drivingrange.
Een belangrijke aanpassing was het invoeren van een nieuw tag-systeem voor de
ballenautomaat, waarmee belangrijke informatie kan worden gegenereerd. Er is ook meer
inzage gekomen in de agenda van de professional, waardoor adequate aansturing mogelijk
is. Het is bekend dat iedereen die zijn accreditatie wil behouden regelmatig cursussen moet
volgen. Dat geldt ook voor onze pro die dan ook wordt gestimuleerd cursussen te volgen.
Om het peil van onze vereniging te verbeteren zullen we met zijn allen ook moeten blijven
les nemen, ongeacht onze leeftijd. Begrijpelijkerwijs is het voor velen de wens om een keuze
te hebben uit een aantal pro’s. We zijn op dit moment in gesprek met een aantal pro’s om te
kijken wie een geschikte pro is naast de heer Borst, zodat we tegemoet kunnen komen aan
de vraag die bij onze leden leeft. We zijn op zoek naar een jonge, initiatiefrijke pro die voor
alle groepen interessant is, dus een soort duizendpoot die graag hier van alles wil doen om
samen met de heer Borst meer leven op de drivingrange te brengen.
De opmerking over haken en ogen in de voorjaarsvergadering had betrekking op de
onduidelijke facetten die er toen nog waren, waarover nu wordt geprobeerd duidelijkheid te
verschaffen.
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Jeugd
We hebben een actieve Jeugdcommissie, die nauw samenwerkt met de Technische
Commissie. Er zijn twee open dagen geweest voor de jeugd, waardoor we een behoorlijke
aanwas hebben gekregen. We moeten blijven denken op korte, middellange en lange termijn
en het is daarom belangrijk dat we investeren in de jeugd.
Dit gebeurt niet alleen financieel door een goedkoper lidmaatschap, maar ook door de grote
werklust van de jeugdcommissie met behulp van allerlei andere groeperingen. Ook de heren
van Heren I en II van onze selectie hebben we gevraagd als persoonlijke coach te willen
optreden voor de betere jeugd, die nu al een handicap heeft. Doel hiervan is dat ze in de
komende periode vanuit de jeugd de groei kunnen doormaken naar het circuit van de
volwassenen en zo ook aan wedstrijden mee kunnen gaan doen.
Daar hebben we de hulp voor nodig van allen, net zoals we dat doen bij STAP 3. Mensen die
nieuw zijn en nog geen handicap hebben, kunnen niet ineens volwaardig aan wedstrijden
meedoen. Ook hen zal geleerd moeten worden de verschillende stappen te maken en dat
kan alleen bereikt worden dankzij de mensen die STAP 3 ondersteunen en al de coaches die
enorm hun best doen om die mensen te begeleiden. Als al die plannen lukken, zowel bij de
jeugd als bij de nieuwe leden die in STAP 3 zitten, ook op de drivingrange (plannen over
korte themacursussen worden volgende week in de Nieuwsbrief gepubliceerd), zijn we met
zijn allen goed bezig, gaan we gezond allemaal ouder worden en wordt de drivingrange
financieel gezond, hetgeen de wens is van ons allemaal.
De heer Ykema zegt onder de indruk te zijn van beide voorgaande betogen, waaruit
deskundigheid, inzet, enthousiasme en visie spreekt. Zijn hulde voor de indrukwekkende
uiteenzettingen wordt door de leden met applaus ondersteund.
Hij is van mening dat niet de prestatie het belangrijkste is aan het beoefenen van een sport
maar dat het in eerste instantie gaat om het plezier dat men eraan beleeft, in welke vorm dan
ook.
Mevrouw Swart is het er helemaal mee eens. Men is daar ook hard mee bezig, maar kan er
nog niets over zeggen omdat bepaalde zaken nog in de kinderschoenen staan. Gezond en
met plezier blijven golfen staan hoog in het vaandel.

Clubhuiscommissie
De clubhuiscommissaris, de heer De Vries, verwijst naar zijn vorig jaar gehouden presentatie
over de plannen van de clubhuiscommissie. Er is toen gekeken naar de mogelijkheden van
renovatie van de kleedkamers, toiletten, vergroting van het terras en een betere
toegankelijkheid van het clubhuis. In de voorjaarsvergadering van dit jaar waren twee
mogelijkheden aan de orde om verder uit te diepen, namelijk de kleedkamers en vergroting
van het terras. De heer De Wit doelde al eerder in deze vergadering op de ontstane
discrepantie in toen genoemde en nu gepresenteerde bedragen.
De clubhuiscommissie heeft twee scenario’s uitgediept die voorrang genieten, namelijk de
uitbreiding en renovatie van het terras en de renovatie van de kleedkamers, waarvan men de
plannen met schetsen op de website heeft kunnen inzien.
Het bestuur is van mening dat de renovatie van de kleedkamers en toiletten prioriteit geniet
omdat die sowieso goed en hygiënisch moeten zijn. De heer De Vries beperkt zich derhalve
tot de aangedragen varianten met betrekking tot de toiletruimten, kleedruimten en douches.
De proposities laten een minimale, normale en optimale renovatie zien. Hij stelt voor te
kiezen voor variant A.2, de normale renovatie, waarvoor de kosten op € 150.000 zijn
begroot.
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Een doelmatige renovatie van de dames- en herentoiletten boven is begroot op ca. € 35.000.
Afhankelijk van de financiële mogelijkheden zullen de werkzaamheden in etappes
plaatsvinden. Begonnen zal worden met de dames- en herentoiletten boven.
De heer Aveskamp merkt op dat in de vorige vergadering is gesproken over de
verduurzaming van het gebouw. Het verbaast hem enigszins dat er nog geen voorstel is
gedaan over bijvoorbeeld het aanleggen van zonnepanelen. Een dergelijke investering zou
op den duur veel geld kunnen besparen. Het past bovendien in ons streven naar
verduurzaming van onze baan.
Clubhuiscommissaris: In de vorige vergadering heeft hij inderdaad uitvoerig gesproken over
verduurzaming. Daarmee is een bedrag gemoeid dat in de tonnen loopt. Dan denken we niet
alleen aan zonnepanelen, maar ook aan warmte-/koudeopslag, etc., dus een totale
verduurzaming. Alles wat we gaan aanpakken doen we zo energiezuinig mogelijk, omdat
verduurzaming hoog in ons vaandel blijft staan.
De penningmeester, de heer Craanen, merkt op dat we in dit kader serieus aan het kijken
zijn naar subsidiemogelijkheden. Met de FAC is overlegd dat, mocht een dergelijke
investering noodzakelijk zijn, we dat onmogelijk uit eigen middelen kunnen betalen en we
dan zullen moeten omzien naar externe financiering. Verduurzaming blijft onze aandacht
houden.
De heer Ter Beek, lid van de clubhuiscommissie, legt uit dat de constructie van het dak uit
grote stalen balken bestaat. De dakbedekking gaat waarschijnlijk nog 3 à 4 jaar mee. Als we
daar nu zonnepanelen op plaatsen, zouden die dan weer moeten worden weggehaald. Dat
geldt ook voor het aanbrengen van zonneboilers. Er wordt naar gestreefd alles met een
goede timing t.z.t. te realiseren.

6. Financiën 2016
6. a. Begroting 2016
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting voor 2016. De cijfers stonden al
enige tijd gepubliceerd op de leden-website.
Wat betreft de contributie-inkomsten is voor 2015 een lager bedrag begroot dan voor 2016.
We hopen dat volgend jaar het ledenbestand wat stabieler zal zijn. Per 1 januari gaan ook
weer kennismakingsleden over naar het gewone lidmaatschap. Met toepassing van een
kleine inflatiecorrectie is de hogere begroting realistisch.
Sinds de invoering van het nieuwe systeem op de drivingrange zit er een duidelijke plus in
het gebruik van de ballenautomaat, evenals in de post Les- en trainingsgeld.
De post Sponsoring is lager begroot dan in 2015, omdat heel wat sponsoren hun contract
niet meer verlengd hebben. Sponsoren zoeken een andere manier van sponsoring. Er is een
nieuwe samenstelling van de sponsorcommissie, die met veel elan, onder voorzitterschap
van de heer Van Rooijen, met nieuwe ideeën over sponsoring komt. De eerste successen
zijn al door hen geboekt. De spelers zullen op meerdere plaatsen in de baan en op de
drivingrange zomaar reclame-uitingen kunnen gaan tegenkomen.
De totale post aan afschrijvingen bedraagt € 150.000.
De verwachte exploitatie-opbrengsten voor 2015 zijn begroot op € 1.085.800. De totale
exploitatiekosten op € 1.085.500, hetgeen betekent dat we nagenoeg quitte spelen.
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Om de mogelijkheden voor 2016 te kunnen vaststellen toont de heer Craanen een
investeringenlijst.
In 2015 houden we een vrije geldstroom over van ca. € 113.000. Voornamelijk is dat te
danken aan het feit dat we behoorlijk wat afgelost hebben en dat voor de baan aanvankelijk
€ 56.900 was begroot, terwijl dit zal uitkomen op € 22.952. Volgend jaar zal voor beregening
van de baan aanzienlijk geïnvesteerd moeten worden.
Voor de post Clubhuis is voor 2016 een bedrag van € 50.000 begroot. Voor het creëren van
een adequate aan- en afvoermogelijkheid voor bijvoorbeeld invaliden en ambulances, zullen
in 2016 aanpassingen bij het clubhuis worden doorgevoerd, zodat de bereikbaarheid van het
clubhuis voor iedereen optimaal wordt.
Dit jaar blijft er ca. € 78.000 uit de vrije geldstroom over, hetgeen leidt tot een verbetering
van onze liquiditeitspositie.
Met de FAC is afgesproken dat investeringen alleen uit eigen middelen en de vrije
geldstroom zullen geschieden. Alleen echte grote investeringen die noodzakelijk zijn zullen
we aan de leden voorleggen omdat daarvoor een herfinanciering vereist is.
De heer Ykema kan aan de kostenkant niet zien dat er ergens reserveringen gepleegd
worden.
Penningmeester: Vorig jaar hadden we dat wel gedaan. Toen konden we voor het dak een
reservering opnemen van € 50.000. Onze afschrijvingen zitten nu in de vrije geldstromen die
leiden tot het resultaat. Het resultaat is € 150.000. Als we daar de bancaire verplichtingen
van aftrekken, houden we ca. € 113.000 over. Daar hebben we dit jaar maar ca. € 45.000
van uitgegeven, waardoor onze liquiditeitspositie vrij goed is geworden.
6. b. Rapportage Financiële Advies Commissie
De voorzitter van de FAC, de heer E. Smit, adviseert aan partijen geen toezeggingen te doen
waarmee grote investeringen gemoeid zijn, doch daarmee te wachten tot januari als de
ledenaantallen bekend zijn en eventuele nieuwe sponsors.
De investeringen voor 2015 blijven achter bij de plannen. Inmiddels is er, ook op aanraden
van de FAC, een potje gecreëerd waarvan onmiddellijk gebruik kan worden gemaakt als de
vergadering instemt met de voorstellen van het bestuur.
De FAC gaat akkoord met de voorgestelde investeringsbedragen in gefaseerde vorm, dus
steeds eerst kijken wat mogelijk is. Zij adviseert investeringen zo mogelijk aan het eind van
het jaar 2016 te doen, zodat eventueel gebruik kan worden gemaakt van de vrije
geldstromen. Het is vervolgens aan het bestuur en de leden om te bepalen waarin
geïnvesteerd gaat worden.
Over de samenstelling van de FAC zegt de heer Smit dat de heer Brasz vorig jaar zijn functie
heeft neergelegd omdat zijn termijn erop zat. De heer Van Regteren Altena is bereid
gevonden zitting te nemen in de FAC. De heer De Waard heeft zijn functie opgezegd.
Gezocht wordt nu naar een vierde deelnemer of deelneemster. Het wordt als een aanwinst
gezien als er ook een dame tot de FAC zou toetreden.
De heer Spaans zegt gehoord te hebben, dat er 90 opzeggingen van het lidmaatschap
hebben plaatsgevonden en, als dit waar is, investeringen niet verantwoord zullen zijn.
Voorzitter: Op dit moment hebben 45 mensen opgezegd.
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De heer Hijmans merkt op dat formeel de begroting pas kan worden goedgekeurd na
behandeling van agendapunt Vaststelling contributie. De voorzitter biedt daarvoor de
mogelijkheid.

7. Vaststelling contributie
De voorzitter zegt dat iedereen de voorgestelde tarieven op de website heeft kunnen inzien.
De aangepaste tarieven hebben een inflatiecorrectie ondergaan. De hospitality-regeling is
aangepast aan het tarief dat veel andere clubs ook hanteren.
De penningmeester licht het voorstel ook nog in detail toe.
De heer Mets is van oordeel dat, wanneer we “een potje” willen maken, een
contributieverhoging van € 10 wel heel weinig is.
Het bestuur is van mening dat met de doorvoering van de inflatiecorrectie de situatie voor
komend jaar voorlopig goed is.

8. Goedkeuring begroting en investeringsvoorstel
De voorzitter vraagt de vergadering om goedkeuring van de begroting.
Deze wordt daarop bij acclamatie verleend.
De penningmeester merkt nog op dat voor een wijziging van de tarieven niet de goedkeuring
van de vergadering nodig is. De lesgelden zijn jarenlang niet aangepast. Er lag een voorstel
om het lesgeld van € 22,50 te verhogen naar € 25,00, echter, gezien het feit dat dit jaar de
ballen voor mensen die les nemen door hen zelf betaald moeten worden, hebben we
voorgesteld het lesgeld naar € 23,50 te verhogen, zodat dit gecompenseerd wordt.
Vervolgens vraagt de voorzitter aan de vergadering of men het eens is met de prioritering,
zoals door de baancommissaris onder punt 6. van de agenda is voorgesteld.
De heer Van der Burg zegt het eens te zijn met de voorgestelde werkzaamheden. Hij vraagt
of de werkzaamheden tijdens de komende wintermaanden al gaan gebeuren, zodat we in
het hoogseizoen geen last meer van allerlei ongemakken ondervinden.
De heer De Vries antwoordt dat het de bedoeling is dat voor de start van het seizoen de
toiletten boven klaar zijn, zo mogelijk ook de dameskleedruimten.
De heer Schalk vraagt of de werkzaamheden in gedeelten wordt uitgevoerd of in één keer.
Mogelijk heeft dat invloed op de kosten.
De heer De Vries antwoordt dat twee keer een opdracht zal worden verstrekt. Eén voor de
werkzaamheden aan de toiletten boven en één voor de kleedruimtes en sanitaire
voorzieningen beneden. Door de kleinschaligheid is dat haalbaar. De offertes moeten nog
worden aangevraagd, die uiteraard zeer accuraat door de clubhuiscommissie zullen worden
behandeld.
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De heet De Wit merkt op dat het investeringsbedrag net als vorig jaar een raming is, waar
nog geen offerte aan ten grondslag ligt.
De heer De Vries zegt dat van kerngetallen aan de hand van het aantal m² is uitgegaan en
de bedragen het maximum zijn van wat ermee gemoeid is. Voor alle duidelijkheid wordt nog
eens gesteld dat gesproken wordt over variant A.2.
De heer Van Rooijen vraagt hoe het proces nu verder verloopt. Het gaat om een bedrag van
in totaal € 180.000. Is dat voor één aannemer die wordt ingeschakeld?
Clubhuiscommissaris: We gaan e.e.a. opsplitsen en er een marktconforme prijs aan
verbinden, aan de hand van meerdere offertes, zoals dat altijd al gedaan is.
De heer Ykema wil graag aandringen op functionaliteit en soberheid.
De heer Osnabrugge zegt de bedragen goed te hebben bekeken en hij tot heel andere
bedragen komt dan voorgesteld. Hij hoopt dat er verschillende offertes zullen komen. Hij zou
persoonlijk liever zien dat als eerste de uitbreiding en renovatie van het terras zou worden
aangepakt. Daarmee wordt ook weer extra ruimte voor de karrenloods gecreëerd, waaraan
grote behoefte is.
Clubhuiscommissaris: De commissie heeft een klein onderzoek gedaan met betrekking tot
de karrenloods: hoeveel mensen staan op de wachtlijst, wat brengt het verder op, etc. Er
staan 50 mensen op de wachtlijst, waarvan er 30 willen ruilen van plaats. Kijkend naar de
opbrengst van 20 x ca. € 100, dus ca. € 2.000, kun je daarvan niet investeren. De handicarts
staan momenteel in de kapschuur. Na uitgebreide overwegingen heeft het bestuur de
conclusie getrokken dat eerst de toiletruimten en kleedkamers ter hand moeten worden
genomen, mede omdat een goede hygiëne onontbeerlijk is voor onze club.
De heer Van der Burg is van mening dat de genoemde bedragen nogal aan de hoge kant
zijn. Een bedrag van € 180.000 lijkt hem erg veel geld.
De heer Craanen merkt op dat we alles in fasen uitgeven en zeker niet meer dan dat er
begroot is. Begrotingsoverschrijdingen zullen niet worden toegestaan.
De heer Van der Burg benadrukt dat de kern van zijn betoog is of een dergelijke renovatie
wel € 180.000 moet kosten.
Penningmeester: Er is sprake van € 30.000 voor de toiletgroep boven en € 75.000 per
kleedkamer beneden.
De heer Ter Beek licht toe wat er zoal aan de toiletruimten boven moet gebeuren. Het is niet
alleen een kwestie van het vervangen van een toilet en wastafel. Vloeren en wanden moeten
worden gerenoveerd, de deuren met kozijnen dienen door de hangende toiletten naar voren
te worden verplaatst. Het plafond moet er uit en de ventilatie dient te worden aangepast. Er
komt energiezuinige ledverlichting in.
De vergadering gaat akkoord met de door het bestuur voorgestelde prioritering volgens
variant A.2.

9. Bestuursverkiezing
De voorzitter zegt dat we tijdens deze vergadering afscheid nemen van een zeer
gewaardeerd bestuurslid, namelijk de heer Van Walsem. De vergadering stemt in met de
benoeming van de heer Van der Eerden als zijn opvolger en daarmee ook als nieuw
bestuurslid.
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De voorzitter richt een woord van dank tot de heer Van Walsem en zegt het een hele
prestatie te vinden dat hij 8 jaar zitting heeft genomen in het bestuur. Aanvankelijk als
penningmeester en daarna als baancommissaris. Zijn zeer grote betrokkenheid en brede
deskundigheid is altijd alom gewaardeerd. De vergadering onderstreept de grote waardering
voor hem met een stevig applaus.
De nieuw gekozen baancommissaris, de heer Van der Eerden, neemt plaats in het bestuur
en wordt door de aanwezigen met applaus verwelkomd.

10. Rondvraag
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
11. Sluiting
De voorzitter sluit om 22.30 uur de vergadering.
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