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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 de leden te gedenken die ons sinds de vorige vergadering zijn ontvallen. Allereerst
is dat de tweede secretaris sinds het bestaan van onze club, de heer Jutte, die op 89-jarige
leeftijd is overleden. Vervolgens zijn dat de leden de heer Radstake en de heer Bongers en
de mensen die geen lid meer waren: de heer Vlaskamp (voormalig clubhuiscommissaris),
mevrouw Van Vliet, de heer Koerten en de heer De Kleuver.
Aansluitend wordt enkele minuten stilte in acht genomen.

2. Ingekomen stukken
Er is geen ingekomen post.

3. Notulen Algemene Vergadering van 9 mei 2016
De notulen worden zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd.

4. Mededelingen van het bestuur
Vertrek heer C. Borst
De voorzitter zegt dat het vertrek van de heer Borst een trieste zaak is, maar onvermijdelijk.
Op allerlei manieren is geprobeerd de heer Borst te betrekken bij de plannen op de driving
range, echter, bij alle plannen liep het vast op de heer Borst. Met wederzijdse instemming is
de arbeidsovereenkomst met de heer Borst, waarbij hem twee jaarsalarissen is
meegegeven, ontbonden. Hem is aangeboden om een afscheidsreceptie te houden, maar
daar zag hij vanaf.
Clubhuiscommissie
Het opzetten van een geheel nieuwe clubhuiscommissie heeft, mede door de vakanties, veel
tijd gekost. Later in deze vergadering kunnen we de nieuwe clubhuiscommissaris kiezen.
Sponsorcommissie
De sponsorcommissie is afgetreden wegens een verschil van mening met het bestuur over
de bestemming van de sponsorgelden. Inmiddels is een nieuwe voorzitter in de persoon van
de heer B. van Dijk aangetreden. Hij zal nieuwe leden voor zijn commissie zoeken en aan
het werk gaan om nieuwe sponsoren binnen te halen.
Communicatiecommissie
In de vorige ledenvergadering is kritiek gekomen op publicaties op Facebook. De leden
zullen per e-mail worden benaderd en daarmee in de gelegenheid worden gesteld om indien
men bezwaar heeft tegen publicatie van zijn/haar naam of foto op Facebook, dit kenbaar te
maken. Hiermee zal dan rekening worden gehouden.
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De heer Van der Burg refereert aan de notulen van de vorige vergadering, waarin staat dat
publicatie van de nieuwsbrief op Facebook en Twitter zal worden stopgezet en er in de
vergadering van november gestemd zal worden of de nieuwsbrief al dan niet op Facebook
en Twitter gaat verschijnen. Dat de leden nu een brief krijgen van de commissie, is een heel
ander uitgangspunt.
Geantwoord wordt dat zijn opmerking juist is. Echter de communicatiecommissie is stellig
van mening dat de club wel op Facebook moet verschijnen. Met de commissie is een
compromis gesloten in de vorm van de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen publicatie
van zijn/haar naam of foto
De heer Van Dorp vraagt zich af of statutair geregeld is dat de vergadering het bestuur of de
communicatiecommissie mag verbieden om publicaties te verrichten. Het is een individuele
aangelegenheid. Als voorbeeld stelt hij dat wanneer hij het leuk vindt om met zijn gezicht op
Facebook te komen in een artikel van de golfclub, de vergadering hem dat niet kan
onthouden. Hij denkt dat het een goede aanpak is dat iedereen die niet op Facebook wil, dit
aan de communicatiecommissie kan meedelen. Diegene die er geen bezwaar tegen heeft en
het zelfs leuk vindt, kan gewoon in het artikel op Facebook komen.
In de vergadering van mei 2017 zal op dit punt worden teruggekomen.
Secretariaat
De bezetting van het secretariaat is uitgebreid met 1 persoon, namelijk mevrouw Davelaar.
Competitie
In de competitie hebben 21 teams gespeeld, waarvan alleen de Heren Senioren 1 naar de 1e
klasse is gepromoveerd. De selectieteams zijn niet gedegradeerd. Zeven teams zijn wel
gedegradeerd en de jeugd is 3e gebleven.
GEO-commissie
De GEO-commissie heeft gesprekken gevoerd met NL adviseurs. Later in deze vergadering
zal de voorzitter van de GEO-commissie, de heer Van Dorp, de stand van zaken weergeven.
Nieuwe website
De heer Bouma die gewerkt heeft aan het ontwikkelen van de nieuwe website, zal later in de
vergadering op dit onderwerp terugkomen. Behalve de heer Bouma dankt de voorzitter ook
de heer Bertoen voor het vele werk dat hij heeft gedaan met het redigeren van de diverse
teksten.
De commissies zullen voortaan zelf de informatie inclusief wijzigingen van hun commissie op
de website kunnen aanbrengen.

5. Besluitvorming over opzet en structuur driving range
Zoals bekend, is het bestuur al jaren bezig met de driving range. Er zijn daar goede
voorzieningen waarvan meer gebruik moet worden gemaakt. Het bestuur is tot een opzet
gekomen die ze graag verder wil gaan uitwerken. De leden hebben hierover al veel
informatie ontvangen.
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Aan de hand van een presentatie geeft mevrouw Swart verdere uitleg over de gang van
zaken. Ze verwijst naar de onlangs gehouden informatieavond over, voornamelijk ook, het
financiële aspect van de driving range. Bij de stukken van deze vergadering is een overzicht
verschenen over de voor- en nadelen van een commissie of stichting.
In de oude situatie was er geen inzicht in de ballenopbrengst, onvoldoende zicht op
activiteiten, waren er weinig initiatieven, was het onderhoud matig en de driving range
decennia lang verliesgevend. Redenen om te veranderen zijn: de driving range moet, net
zoals de baan nu is, een visitekaartje van de club worden, minimaal kostendekkend worden
gemanaged, op termijn winstgevend worden, een regionale uitstraling krijgen en via de
contacten van Golf Academy (= driving range) leden werven. Ook zou men lid kunnen
worden van alleen de Golf Academy wat weer zijn uitstraling heeft naar onze vereniging om
clublid te worden. De veranderingen houden concreet in dat er meer activiteiten en
initiatieven worden ontplooid, het onderhoud beter wordt, inzicht in het ballenverbruik wordt
verkregen en vernieuwingen worden doorgevoerd (bijvoorbeeld clinics en speciale
trainingen).
De gewenste organisatievorm van het bestuur is het oprichten van een Stichting Exploitatie
Driving Range. Zo houden we meer zeggenschap en kunnen we alles beter besturen. Hierbij
zal een contract met de huidige head professional, de heer IJland (Hooked on Golf), worden
opgesteld voor het geven van lessen, clinics, trainingen, enz. en voor het managen van de
driving range, die de naam Golf Academy zal krijgen. De vereniging besteedt de driving
range daarmee uit en de heer IJland gaat daar dan alles regelen. Er komt een bestuur voor
de Stichting Exploitatie Driving Range.
De voordelen van een stichting zijn, dat de vereniging zeggenschap en toezicht blijft houden
en de vereniging direct voordeel heeft bij stijgende inkomsten. In het geval van het ontstaan
van een arbeidsrelatie, is die met de stichting en niet met de Edese GC Papendal. De kosten
zullen transparant en expliciet blijven en de financiële ontwikkeling kan losgekoppeld worden
van de vereniging.
Met de heer IJland ontstaat geen arbeidsrelatie; de ballenrapers vallen onder de stichting en
krijgen van de stichting een contract.
De inkomsten van de stichting zijn: opbrengsten ballenautomaat, verhuur aan derden,
sponsoring, deel clinic-opbrengsten, deel lidmaatschapsgelden driving range.
De uitgaven van de stichting behelzen de pacht, het onderhoud, de website en
verzekeringen, de afschrijving van de ballenautomaat, ballenraper en inventaris.
Op de vraag of de stichting failliet kan gaan, antwoordt mevrouw Swart dat dit wel kan maar
niet reëel is omdat we niet meer geld gaan uitgeven dan dat er ontvangen wordt. De heer
Craanen komt later terug op de financiële aspecten.
Mevrouw Swart zegt dat de heer IJland heel veel potentieel en groeimogelijkheden ziet voor
zowel de club als de driving range. We hebben de ambitie om bij de top te gaan behoren.
Door groei kan ook tegemoet worden gekomen aan de wens van veel leden om een tweede
professional in te zetten, zodat er een keuze gemaakt kan worden.
Mevrouw Swart beëindigt haar presentatie met het verzoek om instemming met het
bestuursvoorstel om de realisatie van de driving range via een stichting te gaan vormgeven.
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De heer Mets merkt op dat tijdens de informatieavond expliciet een aantal keren twijfels zijn
uitgesproken over de juridische constructie van de arbeidsrelatie met zowel de manager als
Hooked on Golf. In dit geval is het dezelfde persoon maar het zijn twee arbeidsrelaties. Hoe
en door wie is daarin advies gegeven?
De penningmeester, de heer Craanen, antwoordt dat advies is gevraagd bij notaris Benedek,
fiscalist Heikamp, onze accountant Huibers en de arbeidsdeskundige juristen van VGW
Nijhof over de fiscale constructie met betrekking tot de omzetbelasting, of er sprake is van
een arbeidsrechtelijke relatie en over het feit hoe de bestuurssamenstelling en de juridische
aansprakelijkheid van de Edese Golf Club Papendal in deze kan zijn.
Als er geen gezagsverhouding is en de activiteiten onder verantwoordelijkheid van Hooked
on Golf plaatsvinden, is er geen sprake van een arbeidsrelatie. Het managen van de
stichting vereist een zorgvuldige omschrijving van zijn taken die gedetailleerd in de
overeenkomst moeten worden vastgelegd.
Het verschil tussen een stichting en eventueel een commissie is nihil. Ook als Edese Golf
Club Papendal een contract aangaat met Hooked on Golf is er evenmin sprake van een
arbeidsrelatie. De werkzaamheden dienen precies hetzelfde gedefinieerd te worden.
Het bestuur is bij een commissie rechtstreeks aansprakelijk voor alles wat er speelt op de
driving range en bij een stichting is dat het stichtingsbestuur waarin drie bestuurders van de
vereniging zitting hebben.
Bij een stichting is sprake van een zelfstandige bedrijfsuitvoering en kan gewoon BTWverrekening van inkomsten en uitgaven plaatsvinden. Bij de vereniging/commissie is dat
maar heel beperkt mogelijk. De stichting heeft mogelijk een omzetbelastingvoordeel wellicht
een juridisch voordeel voor wat betreft aansprakelijkheid. In geval van een stichting kunnen
de ballenrapers uitbesteed worden aan Hooked on Golf die deze mensen dan in dienst kan
nemen. In alle gevallen (stichting of commissie) is er een gezagsverhouding met
ballenrapers.
De heer Oude Luttikhuis bedankt mevrouw Swart en de heer Craanen voor hun voordracht.
De verhalen over zeggenschap zijn heel eenvoudig weergegeven in het getoonde schema.
Uit dat schema is te herleiden dat de stichting de volledige verantwoordelijkheid en
zeggenschap krijgt. De enige zeggenschap die wij als vereniging kunnen uitoefenen is
enerzijds via de exploitatieovereenkomst en anderzijds via de kwalitatieve eis van de
benoeming van bestuurders. Willen de leden invloed blijven uitoefenen dan dienen de
bestuurders te bestaan uit leden c.q. bestuursleden van de vereniging.
Penningmeester: In het stichtingsbestuur zullen alleen leden van onze club en een lid van
het bestuur zitting nemen, dus zeker geen mensen van buitenaf. Bij het aanbieden van een
contract, zoals bijvoorbeeld met De Hofmeester en AHA de Man is aangegaan, hebben we
beperktere invloed op de gang van zaken dan in een constructie met een stichting. Via het
stichtingsbestuur heb je controle op wat er gebeurt.
De wens van dit bestuur en vele voorgaande besturen is al vele jaren om de exploitatie van
de driving range te verzelfstandigen en professionaliseren.
De heer Oude Luttikhuis: Belangrijk is om een kwaliteitseis te stellen aan bestuurders van de
stichting. Je dient bestuurslid of lid te zijn van de Edese Golf Club Papendal. Vanwege het
vermeend verlies van zeggenschap ontraadt hij de leden akkoord te gaan met de
voorstellen.
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De heer Van Triest (lid van de Financieel Advies Commissie) merkt op dat, als we wel een
kwalitatieve eis zouden opnemen in de statuten, we door de Belastingdienst beticht kunnen
worden van misbruik van recht, wat we dus zeker niet moeten doen.
Een oplossing zou zijn om een Raad van Advies te benoemen, waarbij de kwalitatieve eis
kan worden opgenomen dat, iemand die lid is van de Raad van Advies, ook lid moet zijn van
de Edese GC Papendal. De Raad van Advies kan het bestuur van de stichting ontslaan en je
houdt daarmee als lid van de Edese GC Papendal toch zeggenschap over de Stichting.
Mevrouw Ten Doeschate ziet geen heil in een toevlucht zoeken in een Raad van Advies of
een stichting, waarvan de noodzaak en het nut haar nog steeds niet duidelijk zijn. Zij vindt
het al met al een heel verkeerd voorstel.
De heer Aveskamp merkt op dat we een arbeidsrechtelijke relatie niet meer willen. Hoe
wordt erin voorzien als de club de samenwerking met Hooked on Golf (de heer IJland) wil
verbreken? Als er een batig saldo ontstaat wordt dat gebruikt door de stichting maar als er
een tekort ontstaat, zou dit voor rekening van de vereniging komen.
De penningmeester antwoordt dat we met Hooked on Golf een contract gaan opstellen
waarin een ontbindingsclausule is opgenomen.
De penningmeester presenteert de begrotingen van 2016 en 2017 van de driving range. In
2016 hadden we aan inkomsten € 68.400 en aan kosten € 110.400, dus draaiden we een
verlies van 42.000.
Voor wat betreft de begroting voor 2017 zouden we in geval van een commissie een
kostenpost hebben van € 47.300 en in geval van een stichting € 12.000.
De heer Wennink zegt dat bij de commissie geen inkomsten van de ballenautomaat staan
vermeld. Krijgt Hooked on Golf dan de inkomsten van de ballenautomaat?
Vervolgens merkt hij op dat bij mattengeld een bedrag van € 18.000 staat vermeld en de
inkomsten van de ballenautomaat € 34.000 zou zijn. Het verschil van € 16.000 is dus het
verschil van de pacht van de driving range en de inkomsten van de ballen. Zijn we dat geld
kwijt aan Hooked on Golf?
De penningmeester legt uit dat daar tegenover staat dat Hooked on Golf zelf de kosten moet
gaan betalen, zoals aangegeven bij de exploitatiekosten in de begroting.
De heer Wennink merkt vervolgens op dat de post salariskosten € 50.000 aangeeft, terwijl de
begroting een tekort toont van € 42.000. Zou het tekort met het vervallen van de
salariskosten daarmee teniet gedaan worden?
De penningmeester antwoordt dat dit niet het geval is omdat er onder andere geen lesgeld
meer zou binnenkomen.
Op een vraag over de tariefstelling van de ballenautomaat antwoordt de penningmeester dat
de tariefvaststelling zal plaatsvinden in samenspraak met het bestuur van de stichting.
De heer De Wit vraagt zich af waar de risico’s en voordelen voor Hooked on Golf liggen. Hij
pleit ervoor dat de heer IJland de ruimte krijgt om in de gepresenteerde constructie zijn werk
te kunnen doen. Hij vindt de constructie erg ingewikkeld en risicovol voor de mensen die het
uit moeten voeren.
De penningmeester antwoordt dat de ballenrapers in dienst blijven en de ballenautomaat in
eigendom blijft van de vereniging als er geen commissie is.
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De heer Van Walsem uit zijn ongenoegen over het feit dat in de presentatie van mevrouw
Swart is opgenomen dat er in het verleden geen controle zou zijn geweest op de
balleninkomsten en de driving range terwijl we altijd rond de € 27.000 aan balleninkomsten
hadden.
Vervolgens merkt hij op dat voormalig professional, de heer Phoelich, de enige was die geld
opbracht, op jaarbasis € 7.200. Dit bedrag vindt hij niet terug in de gepresenteerde cijfers.
Daarnaast staat bij de post NGF-inkomsten een bedrag van € 10.000 opgevoerd terwijl de
NGF naast dit bedrag ook veelvuldig gebruik maakt van de baan. Waarom verhuren of
verpachten we de driving range niet?
De penningmeester: met de NGF lopen onderhandelingen over een nieuw contract omdat
het huidige eind dit jaar afloopt. Er zal een splitsing worden aangebracht tussen het gebruik
van de driving range en het gebruik van de baan.
De heer Wullink oppert de mogelijkheid van het opstellen van een jaarcontract met Hooked
on Golf.
De heer Bode sluit zich aan bij de vorige spreker. Hij vindt de voorstellen onduidelijk en kan
de verschillende consequenties niet overzien. Hij pleit voor het opstellen van een eenvoudig
pachtcontract. Zet er een ondernemer neer die vrij van handelen is en zelf zijn voor- en
nadelen kan bepalen.
De heer Wisse zegt blij te zijn met de reeds door de heer IJland gerealiseerde
ontwikkelingen op de driving range. Zou de FAC ook advies kunnen geven over de gedane
voorstellen?
De voorzitter: Het bestuur heeft al financieel advies gevraagd aan de FAC. De FAC is er niet
op tegen maar moet nog nadenken over de cijfers van een stichting.
De heer B. van den Akker zegt dat hij, als komend voorzitter, het geluk heeft gehad de
laatste discussies te hebben mogen meemaken. Voor zijn gevoel zouden we de richting in
moeten gaan die het bestuur geschetst heeft maar aan de andere kant moeten we ook veel
aandacht schenken aan al die mensen die hun twijfels en zorgen hebben. Hij zegt dat, als
het voorstel straks in stemming komt, men zich ervan bewust moet zijn dat een stichting ook
geliquideerd kan worden. Hij stelt voor de stichting voor de duur van één jaar op te richten.
Na 9 maanden zou een commissie bestaande uit voor- en tegenstanders, op een heel
intense manier de stichting kunnen gaan evalueren.
De heer Aveskamp zegt het voorstel van de heer Van Walsem te onderschrijven.
Door de ontstane commotie besluit de voorzitter de vergadering te schorsen. Het bestuur
gaat zich beraden of het voorstel wel of niet in deze vergadering in stemming moet worden
gebracht. De voorzitter zegt dat het bestuur een voorstel wil presenteren waarmee iedereen
tevreden kan zijn. Voor veel mensen is er nog te veel onduidelijkheid.
De heer Spieker zegt er helemaal niks meer van te begrijpen. Hij vraagt of het mogelijk is om
een aparte ledenvergadering te beleggen, met goed onderbouwde en duidelijke argumenten
zodat de leden daarover een beslissing kunnen nemen.
De voorzitter vindt het een goede suggestie en besluit het bestuursvoorstel terug te trekken
en over de driving range een aparte vergadering te zullen beleggen.
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6. Bestuursverkiezing clubhuiscommissaris
De voorzitter stelt de heer Roodzant voor als nieuwe clubhuiscommissaris. Er zijn geen
tegenkandidaten. De vergadering gaat akkoord met zijn benoeming en onderstreept dit met
een luid applaus.
De heer Aveskamp vraagt of de heer Roodzant zich kan voorstellen en antwoord kan geven
op de vraag of hij betrokken is bij een of ander bouwbedrijf. De heer Roodzant zal hierop
later in deze vergadering terugkomen.

7. Voorzitters van de commissies uit het bestuur geven toelichting op plannen
Baancommissie
De baancommissaris, de heer Van der Eerden, informeert de aanwezigen aan de hand van
een presentatie (bijlage 1) over de huidige situatie en plannen van de Baco. Hierop komen
geen vragen.
De heer Wullink merkt op dat de baan geweldig vooruit is gegaan, hetgeen onderstreept
wordt door de leden met een applaus.
Commissaris Golf
De commissaris Golf, mevrouw Swart, informeert de leden aan de hand van een presentatie
(bijlage 2) over de stand van zaken bij de verschillende commissies, die onder de
Commissaris Golf vallen, namelijk de: Technische Commissie, Jeugdcommissie, Regel- en
handicapcommissie en Wedstrijdcommissie.
De heer Wennink zou graag zien dat in het voorjaar ook matchplay-wedstrijden gespeeld
gaan worden. De aanwezigen zijn het volledig met hem eens zijn. Er wordt naar gekeken om
de strokeplay-wedstrijden naar mei te verplaatsen en de matchplay-wedstrijden naar
augustus/september.
De heer Citroen pleit ervoor de Jeugdkampioenschappen voortaan eerder in het jaar te laten
plaatsvinden, dus niet zoals nu pas in het najaar.
Mevrouw Swart zegt ernaar te streven dat de laatste dag van de Jeugdkampioenschappen
samenvalt met een kampioenschap van de Senioren, zodat de prijsuitreikingen op dezelfde
dag kunnen plaatsvinden.
Clubhuiscommissie
De nieuw gekozen voorzitter, de heer Roodzant, stelt zich voor. Hij zegt dat de vorige
clubhuiscommissie heel goed werk heeft gedaan. De aanwezige leden onderstrepen dit. Hij
heeft Fred van den Ing en Hetty Vermeulen bereid gevonden hem bij zijn taken te gaan
ondersteunen. Een speerpunt voor volgend jaar is de toegang naar het terras beter geschikt
te gaan maken voor minder validen. Daarnaast wordt onderzocht of er op het parkeerterrein
elektrische oplaadpunten aangebracht kunnen worden en parkeerplaatsen voor minder
validen.
Het is nog steeds een wens om de kleedkamers aan te pakken waarmee grote investeringen
zijn gemoeid. De middelen hiervoor zijn momenteel nog niet voorhanden.
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De heer Roodzant heeft een bedrijf dat vloer- en wandtegels, sanitair, etc. verkoopt. Hij
belooft dat, als hij zelf de spullen gaat leveren, hij dit tegen minimale kostprijs zal doen.
GEO-Commissie (Golf Environment Organization)
De heer Van Dorp, voorzitter van de GEO-commissie, deelt mee dat een GEO-certificering
voor onze baan hard nodig is. Met ingang van 2018 is het gebruik van pesticiden verboden.
Een absoluut verbod is door de zogeheten grean deal tussen sportbonden en overheid voor
onze club uitgesteld tot 2020. Om in die grean deal te kunnen blijven meedoen is GEOcertificering nodig. Dit behelst niet alleen de baan maar ook de horeca, afvoer van vuil,
water- en energieverbruik, etc. De hele vereniging wordt daarbij doorgelicht op
duurzaamheid. Inmiddels heeft een audit plaatsgevonden. De auditor heeft daarbij gezegd
dat hij een positief advies gaat uitbrengen dat zal leiden tot certificering.
We zullen meer aandacht moeten gaan besteden aan de flora- en faunawet. We horen te
weten wat de beschermde plantjes en beestjes op onze baan zijn, zodat in het
onderhoudsplan daarmee rekening gehouden kan worden. De heer Van Dorp roept leden
op, die zichzelf in staat achten om een deskundig oordeel te geven over plantjes en beestjes,
zich bij de GEO-commissie te melden.
Nieuwe website
De heer Bouma, webmaster van onze club, toont de nieuw ontwikkelde website. Er kan nu
ook een web-app op de smartphone geïnstalleerd worden. De oude website gaat weliswaar
nog niet meteen uit de lucht, maar wordt niet meer onderhouden.

8. Besluitvorming gewijzigde statuten
De secretaris, de heer Ligtvoet, zegt dat het bestuur heeft voorgesteld enkele punten in de
statuten te wijzigen. De voorgestelde wijzigingen zijn in een concept reeds aan de leden ter
beschikking gesteld. De aanwezigen kunnen instemmen met de voorgestelde wijzigingen.
Omdat de aanwezigen niet 2/3 van de leden vertegenwoordigen dient een extra AV te
worden belegd voor het goedkeuren van de wijzigingen. Deze vergadering staat gepland op
2 december 2016.

9. Besluit over nieuwe/vernieuwde lidmaatschapsvormen
De secretaris brengt de voorgestelde nieuwe lidmaatschappen ter stemming. Hierover is ook
al een enquête onder de leden gehouden.
1. Familielidmaatschap
Indien beide ouders lid zijn van de vereniging, is de contributie voor hun kinderen tot 18
jaar gratis.
Mevrouw Parlevliet zegt principieel tegen een gratis lidmaatschap te zijn. Ze is van
mening dat, als je al ergens lid van wilt worden, je er wat voor over moeten hebben, ook
als jeugdlid.
De voorzitter brengt het voorstel in stemming.
Door de vergadering wordt het familielidmaatschap afgewezen.
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2. Clubhuislidmaatschap
Mensen die fysiek niet meer in staat zijn om te golfen, maar wel de sociale contacten
willen behouden, kunnen Clubhuislid worden tegen € 60,- per jaar. Zij ontvangen dan ook
de wekelijkse Nieuwsbrief. Zij hebben geen stemrecht.
De vergadering keurt dit voorstel goed.
3. Buitenlidmaatschap voor oud-leden
Voor leden die verhuizen en contact willen houden met de leden van de vereniging.
Voorwaarde is dat men lid is van een gelijkwaardige golfbaan (home course) die op
minimaal 40 km van onze golfbaan ligt. De contributie bedraagt € 500 per jaar. Men heeft
geen stemrecht.
De vergadering keurt dit voorstel goed.
4. Bedrijfs-/sponsorlidmaatschap
Voor € 2.500 verwerft men speelrecht voor 1 persoon plus 20 vouchers van 9 holes.
Bovendien krijgt men een vermelding op de website, een reclamebord in de baan en
deelname aan de sponsordag met een aantal personen. Eén persoon heeft stemrecht.
Voor € 4.000 idem voor 2 personen plus 20 vouchers van 9 holes per persoon. Twee
personen hebben stemrecht.
De vergadering keurt dit voorstel goed.

10. Financiën 2017
a. Begroting 2017
De heer Craanen neemt aan de hand van een presentatie de begroting voor 2017 door. De
begroting stond reeds op de website gepubliceerd.
Voor wat betreft de post Sponsoring memoreert de penningmeester het feit dat de heer B.
van Dijk bereid is gevonden als voorzitter een nieuwe Sponsorcommissie op te gaan zetten.
Hij zal dat doen in overleg met Thomas IJland omdat sponsoring op de driving range ook een
rol speelt.
De heer Aveskamp refereert aan de posten voor baanonderhoud. Voor de Golf Academy is
een bedrag van € 25.000 opgenomen en voor de club € 445.000. Hij vraagt om uitleg.
Een belangrijk deel van die € 25.000 wordt veroorzaakt door een prijsaanpassing van AHA
de Man. Zolang nog niet vaststaat of de driving range onder een stichting of commissie valt,
zijn er geen harde cijfers te noemen.
De heer Wennink vraagt waaruit de in de begroting 2017 opgenomen € 45.000 aan
Bestuurskosten, bestaan.
De penningmeester legt uit dat de competitieteams en jeugdcommissie meer geld krijgen
dan afgelopen jaar waardoor de Bestuurskosten hoger zullen uitvallen. In de Bestuurskosten
zitten ook alle kosten voor de commissies.
Vervolgens stelt de heer Wennink vast dat voor de post Bureaukosten een bedrag van
€ 84.000 is opgevoerd en voor Personeelskosten € 80.000. Hij zegt dat vrij veel te vinden.
De penningmeester verwijst in dit verband naar de in de toelichting opgenomen bedragen,
die voornamelijk uit vaste kosten zijn opgebouwd.
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b. Rapportage Financiële Advies Commissie
De heer Smit, voorzitter van de FAC, zegt dat de FAC gekeken heeft naar de begroting van
de Stichting als zodanig. De verliespost is een feit. Het risico of de meevaller kan zitten in de
ballenautomaat en vooralsnog lijkt die begroting aardig op peil.
Wat betreft de W&V-rekening van de Edese GC Papendal is opnieuw een negatief saldo
begroot. De FAC adviseert het bestuur volgend jaar kritisch naar de kosten te kijken en de
mogelijkheden in de opbrengsten. Het is niet gezond om een aantal jaren achter elkaar
verlies te draaien.
Het vermogen is positief, wat vooral zit in de kapschuur. Het blijft een lastig verhaal als we
onze exploitatierekening niet rond kunnen krijgen.
De FAC zal erop aandringen de opbrengsten en kosten van de Technische Commissie te
specificeren. Ook zou dat voor volgend jaar moeten gebeuren voor de contributie en de
competitieteams zodat inzage wordt verkregen in de cijfers die de competitiespelers en de
leden bijdragen.
Qua vrije kasstromen is in de begroting voor 2017 een voorzichtig beleid ingezet. De FAC
adviseert voor heel 2017 pas op de plaats te maken.
De heer Smit beëindigt zijn rapportage met de mededeling dat de heer Schenk, na ruim 5
jaar lid te zijn geweest van de FAC-commissie, wenst uit te treden. Hij verzoekt leden, liefst
met financiële ervaring, zich bij het bestuur of bij hem te melden om vanaf volgend jaar in de
FAC zitting te nemen.
De begroting wordt hierop goedgekeurd.

11. Vaststelling contributie, entreegeld en greenfee-(introductie)tarief voor 2017
Het bestuur heeft gemeend slechts een inflatiecorrectie toe te passen en de contributie voor
2017 met € 10,- te verhogen.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
In 2017 zal anders worden omgegaan met de kennismakingskaart. Voortaan zal nog maar 1
kaart per persoon worden uitgegeven. Met 1 kennismakingskaart kan heel goed besloten
worden of men wel of geen lid van de club wil worden.
12. Bestuursverkiezing nieuwe voorzitter
Mevrouw Giesberts zegt dat ze haar taken steeds met heel veel plezier heeft gedaan. Ze
heeft het altijd fantastisch gevonden dat veel leden zich inzetten voor de club en hoopt dat ze
dit met zijn allen zullen blijven doen. Zij bedankt ook haar medebestuursleden voor de
harmonieuze samenwerking in de afgelopen jaren. De voorzitter beveelt de heer B. van den
Akker van harte aan als haar opvolger.
De aanwezigen onderstrepen zijn benoeming met een groot applaus.
De nieuwe voorzitter, de heer B. van den Akker, bedankt iedereen hartelijk voor het
vertrouwen dat ze in hem hebben gesteld.
Hij richt een dankwoord aan mevrouw Giesberts voor haar grote inzet voor de club in de
afgelopen 8 jaar. De aanwezigen bedanken mevrouw Giesberts met een groot applaus.
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De nieuwe voorzitter, de heer Van den Akker, stelt zich voor en geeft een kort overzicht van
zijn plannen. Speerpunten van het bestuur zullen zijn: communicatie, inzicht, helderheid en
transparantie. Hij vraagt de leden naar het bestuur te komen, dus te communiceren, als ze
iets dwarszit of ergens een idee over hebben en niet met elkaar te gaan praten op basis van
non-informatie. De mensen zullen altijd een reactie krijgen.

13. Rondvraag en sluiting
Op de vraag hoe het gesteld is met de gezondheid van de heer Garritsen, onze
hoofdgreenkeeper, kan de heer Van der Eerden antwoorden dat het met hem de goede kant
op gaat en hij gedeeltelijk weer werkzaam is.
De voorzitter deelt mee dat er op 2 december 2017, aanvang 10:30, een extra AV over de
statutenwijziging plaats zal vinden.
Over de voorstellen met betrekking tot de driving range zal een aparte vergadering, met
goed onderbouwde, duidelijke gegevens worden belegd. Waarschijnlijk in het eerste kwartaal
van 2017.
De voorzitter sluit om 23.55 uur de vergadering.

Ledenaantallen
Overzicht van de ontwikkeling van de ledenaantallen in 2015 en 2016:
1-1-2015

14-11-2015

1-1-2016

14-11-2016

Leden

793

812

778

819

Kennismakingsleden

151

196

126

137

Jeugd t/m 20 jaar

13

14

14

29

Jongeren 21 t/m 30 jaar

34

38

23

23
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