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NOTULEN EXTRA ALGEMENE VERGADERING d.d. 21 AUGUSTUS 2017 
 
Aanwezig:     5 leden 
Afwezig met kennisgeving: 12 leden 
 
1. Opening 
Om 20.00 uur opent de voorzitter, de heer B. van den Akker, de vergadering, waarbij hij de 
aanwezigen van harte welkom heet. 
De voorzitter excuseert de bestuursleden, mevrouw Swart en de heer Welberg die bij deze 
Algemene Vergadering niet aanwezig kunnen zijn. 
Hij vraagt de aanwezigen om enkele minuten stilte in acht te nemen om de leden te 
gedenken die ons sinds de vorige vergadering zijn ontvallen.  De heer Hoefnagels en  
de oud leden, de heer Van den Brink en de heer Ouzi Kayalar. 
 
2. Ingekomen post 
Er is geen ingekomen post. 
 
3. Mededelingen van het Bestuur 
Klachten baansluitingen 
Het bestuur heeft veel signalen ontvangen zowel mondeling als schriftelijk, over het aantal 
wedstrijden en de daaraan gekoppelde tee-sluitingen. Ook zijn signalen ontvangen over het 
groot aantal tee-sluitingen (niet-zijnde wedstrijden). Verder zijn er klachten  over de 
doorstroming in de baan en het niet naleven van de etiquette gemeld. 
Op dit moment zijn er ongeveer 200 leden die regelmatig deelnemen aan wedstrijden en 
700 leden die hun ronde buiten de tee-sluitingen om spelen.  
Dit zijn allemaal signalen en klachten die het bestuur uiterst serieus neemt en daarom heeft 
het bestuur besloten om een analyse te gaan maken van de baanbezetting, waaronder alle 
wedstrijden en alle andere tee-sluitingen, de tijdstippen van de wedstrijden en het aantal 
deelnemers per wedstrijd. Verder wordt ook de doorstroming nader bekeken alsmede het 
handhaven van de etiquette. 
Deze analyse die in oktober gereed zal zijn, wordt daarna binnen het bestuur besproken. De 
resultaten van deze analyse zullen, indien noodzakelijk, in het seizoen 2018 worden 
doorgevoerd. 
 
Beleidsplan 
De voorzitter geeft een toelichting op de voortgang van het beleidsplan. 
De subgroepen hebben hun werk bijna allemaal afgerond. Er is per subgroep een analyse 
gemaakt over hun eigen onderwerp en over het onderwerp algemene zaken. Deze analyse is 
samengevat in een matrix bestaande uit sterktes en zwaktes alsmede kansen en 
bedreigingen. Daaruit volgt een groot aantal ideeën die niet veel geld kosten, eenvoudig te  
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realiseren zijn en die voor veel verbeteringen zullen zorgen. Verder volgt uit de matrix een 
groot aantal beleidsvoornemens die in de komende jaren gerealiseerd zullen worden. Deze 
voorstellen zijn ingrijpender en hebben een financiële impact. Het bestuur zal in de 
komende maanden, samen met de stuurgroep, de laatste hoofdstukken van het beleidsplan 
vaststellen. Het beleidsplan zal dan naar verwachting in december in concept gereed zijn. 
Aansluitend zullen de subgroepen en commissies de resultaten beoordelen en zonodig 
aanvullen. Het beleidsplan wordt op 8 mei 2018 tijdens de Algemene Vergadering 
geagendeerd en hopelijk vastgesteld. 
 
4. Bestuursverkiezing nieuwe penningmeester 
Er zijn veel vragen geweest betreffende het aftreden van de heer De Winter. De reden die 
de heer De Winter heeft gegeven is dat er een groot cultuurverschil bestaat tussen het 
besturen van een bedrijf  en het besturen van een vereniging. In een vereniging legt het 
bestuur de te nemen belangrijke besluiten voor aan de Algemene Vergadering die dan een 
besluit neemt. Alvorens het zover komt is er door het bestuur veel voorwerk verricht in het 
creëren van een draagvlak. Deze vorm van besturen is tijdrovend maar een gevolg van de 
verenigingsstructuur. De heer De Winter respecteert deze werkwijze maar vindt dat deze 
niet bij hem past.  
Het bestuur heeft heel veel respect voor zijn besluit en bedankt de heer De Winter voor al 
het werk dat hij, met heel veel energie, heeft verricht. 
 
Het bestuur stelt de leden van de Algemene Vergadering voor in te stemmen met de 
benoeming van de heer G.J. Veldhuizen tot penningmeester. 
 
De vergadering gaat met algemene stemmen akkoord met de benoeming van de heer 
Veldhuizen als opvolger van de heer De Winter. Er volgt een luid applaus. 
 
De heer Veldhuizen bedankt de aanwezigen voor het vertrouwen en stelt zichzelf voor. De 
heer Veldhuizen werkt als boekhouder voor een groot bedrijf die subsidies regelt voor 
andere bedrijven. Het bedrijf heeft diverse  kantoren in Nederland en het hoofdkantoor is in 
Nijmegen gevestigd. De heer Veldhuizen geeft aan dat hij er erg veel zin in heeft en bedankt 
de heer De Winter voor de opzet van het huidige boekhoudsysteem dat een goed 
fundament is voor de verdere ontwikkelingen. 
 
De heer Van den Berg vraagt aan de heer Veldhuizen of hij zelf ook speelt. 
De heer Veldhuizen antwoordt hierop bevestigend en vertelt dat hij handicap 29.7 heeft. 
 
De heer Van Dorp vraagt of de heer Veldhuizen al lange tijd speelt. 
De heer Veldhuizen antwoordt hierop, dat hij van 1980 tot eind 1999 lid van de golfclub is 
geweest en daarna geen tijd meer voor het golfen had. Sinds 5 jaar is hij weer lid van de 
Edese GC Papendal. 
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De heer Van Dorp vraagt aan de heer Veldhuizen wat hij van de baan vindt. 
De heer Veldhuizen vindt de baan prachtig maar mist 9 holes. Een 27 holes baan is namelijk 
een oplossing voor de klachten die zijn ontvangen over de hoeveelheid tee-sluitingen. 
 
5.Rondvraag 
De heer J. van den Akker geeft aan dat hij als vrijwilliger veel verplichtingen heeft en vooral 
op de maandagavond. Het is daardoor voor hem vaak niet mogelijk een Algemene 
Vergadering bij te wonen. Hij vraagt het bestuur om in de toekomst de mogelijkheid te 
overwegen om ook op een andere avond dan de maandagavond de Algemene Vergadering 
te houden. 
De voorzitter antwoordt dat hij deze mogelijkheid  met het bestuur zal bespreken. 
 
6.Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 20.20 uur de vergadering. 
 
 
 


