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NOTULEN ALGEMENE VERGADERING OP 22 augustus 2018 

 

Aanwezig:   20 leden 
Afwezig met kennisgeving: 22 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 vraagt de aanwezigen een minuut stilte in acht te nemen om de heer J. Prins, 

een oud-lid dat ons sinds de vorige vergadering is ontvallen, te gedenken. 

2. Ingekomen post 
De secretaris, de heer Ligtvoet meldt dat hij 22 afzeggingen heeft ontvangen.  
Zestien van deze 22 leden hebben vooraf aangegeven dat zij het voorstel van het bestuur 
betreffende de horeca ondersteunen. De overige zes hebben over het voorstel van het 
bestuur niets gemeld. 
 
3. Mededelingen van het bestuur 
De voorzitter deelt mee dat er vanaf begin dit jaar 83 nieuwe leden zijn bijgekomen. Het 
ledenaantal van onze club staat nu op 832 (vaste leden). Ook heel positief is de enorme 
voortgang die de sponsorcommissie heeft gemaakt met het binnenhalen van sponsoren. 
Begin dit jaar waren de sponsorinkomsten € 22.000,- , nu al bijna € 80.000,-. Tenslotte deelt 
de voorzitter mee dat de halfjaarcijfers er goed uitzien wat reden tot optimisme geeft. De 
FAC en de penningmeester verwachten dat de vereniging, voor het eerst in drie jaar, zal 
eindigen in de zwarte cijfers. 
 
4. Aanbesteding horeca 
De heer Welberg, lid van het bestuur en verantwoordelijk voor onder andere clubhuis en 
horeca, is deze avond verhinderd waardoor hij de aanbesteding van de horeca niet zelf kan 
toelichten. De heer Spieker (voorzitter clubhuiscommissie) zal namens hem het woord doen.  
 
De voorzitter meldt dat het juridisch niet nodig was om dit voorstel voor een nieuw contract 
voor de Hofmeester voor te leggen aan de leden. Echter in de Algemene Vergadering (AV)  
van november 2017 heeft het bestuur dit aan de leden toegezegd en daarom dus deze extra 
AV. 
 
De heer Spieker vertelt aan de hand van een diapresentatie hoe de aanbesteding van de 
horeca is verlopen (zie presentatie website). Hij gaat uitgebreid in op de procedure en licht 
toe waarom de clubhuiscommissie het bestuur heeft voorgesteld de Hofmeester een nieuw 
contract voor 3 jaar aan te bieden. Verder gaat de heer Spieker in op enkele 
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aandachtspunten in het nieuwe contract zoals  de verhoging van het serviceniveau, en een 
betere invulling van het gastheerschap en ondernemerschap. 
 
De heer van der Wiele vraagt over welke verbeterpunten met de horeca is gesproken. 
 
De heer Spieker antwoordt dat er gesproken is over de openingstijden, de menukaart en de 
extra diensten die de horeca buiten de openingstijden van het secretariaat uitvoert. Deze en 
diverse andere punten zullen in de toekomst maandelijks met de horeca worden 
geëvalueerd. 
 
De heer Vloedbeld vraagt wat er bedoeld wordt met het verhogen van de servicekwaliteit. 
Betekent dit dat de service op dit moment niet hoog genoeg is en wat moet er gebeuren om 
de servicekwaliteit te verbeteren? 
 
De heer Spieker antwoordt dat er in het beleidsplan staat beschreven wat niet alleen de 
intentie maar ook de ambitie van de club is. Een voorbeeld hiervoor is dat de horeca altijd 
geopend moet zijn zolang er nog mensen in de baan zijn. Ook het waarborgen van de 
kwaliteit van het personeel, door middel van opleiding en vaste contracten, is hierin een 
belangrijk aspect. 
 
Er zijn verder geen vragen meer en de vergadering gaat over tot stemming. 
 
Stem item 1:  
De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel van het bestuur 
voor het afsluiten van een nieuw contract voor de horeca met de heer Schenk. 
 
De Algemene Vergadering gaat unaniem akkoord met het voorstel van het bestuur.  
 
De heer Schenk, eigenaar van de Hofmeester, spreekt zijn dankbaarheid uit voor het 
uitgesproken vertrouwen en geeft aan dat hij samen met zijn team met veel inzet en 
enthousiasme in de komende jaren zal blijven werken aan de verbetering van het 
gastheerschap en de kwaliteit.  
 
De voorzitter bedankt de heer Schenk en wenst hem en zijn team heel veel succes toe. 
 
 5. Rondvraag 
De heer Vloedbeld vraagt aan de voorzitter hoe hij de samenwerking met Papendal ziet en 
hij spreekt zijn zorgen uit over de grote toestroom van mensen in de baan die via Papendal 
binnenkomen. 
 
De voorzitter antwoordt dat een paar weken geleden een uitgebreide uitleg in de 
nieuwsbrief heeft gestaan over wat er inhoudelijk met Papendal is afgesproken. Hij vertelt in 
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het kort de belangrijkste afspraken binnen de samenwerkingsovereenkomst en benadrukt 
dat er geen reden voor zorg is. 
Papendal betaalt de komende 10 jaren € 25.000,- per jaar. Daarvoor ontvangen zij vouchers 
die zij uit kunnen delen aan hun gasten. Met Papendal is afgesproken dat zij altijd vooraf 
contact opnemen met het secretariaat om afspraken te maken om de vouchers in te 
wisselen voor een dagkaart en een starttijd af te spreken. De parkeerplaats bij onze club zal 
geasfalteerd worden tegen kostprijs wanneer Papendal opnieuw gaat asfalteren. Ook een 
belangrijke afspraak is dat er een short game area gerealiseerd wordt door Papendal ter 
grootte van twee voetbalvelden. Als dit is gerealiseerd, zal de NGF een 10-jarig contract met   
onze golfclub afsluiten. Veel trainingen van de oranje teams worden dan in het vervolg op 
deze short game area en op onze driving range gepland, waardoor zowel Papendal als onze 
golfclub het centrale trainingspunt van de NGF zal worden. AHA de Man zal de short game 
area gaan onderhouden en de NGF betaalt de kosten hiervoor. Ook is er een 
intentieverklaring om eens in de twee jaar het ‘Papendal Open’ te organiseren. Deze 
wedstrijd waaraan ook professionals zullen deelnemen, zal worden georganiseerd door een 
team bestaande uit een afvaardiging van Papendal, PGA, Thomas IJland en onze golfclub. 
 
De heer Vloedbeld vraagt of onze leden ook toegang tot de short game area zullen hebben. 
 
De voorzitter antwoordt dat de short game area inderdaad ook door onze leden gebruikt 
mag worden. 
 
De voorzitter meldt ook dat is afgesproken dat vaste bewoners van Papendal lid kunnen 
worden van onze vereniging tegen een speciaal tarief van € 750,00 per jaar. Het aantal 
lidmaatschappen is voorlopig echter beperkt tot 30 leden van Papendal. 
 
Mevrouw Swart, lid bestuur Golf, benadrukt dat de NGF altijd eerst met haar contact 
opneemt als zij willen komen trainen. Gezamenlijk wordt dan overlegd wanneer zij het beste 
terecht kunnen op onze baan. 
 
De heer Spieker geeft aan dat het belangrijk is processen goed te blijven volgen. Als er 
bijvoorbeeld ineens een hele groep voetballers aan de bar staat die wil gaan golfen, zullen 
we er goed op moeten toezien of dit toelaatbaar is. 
 
De voorzitter geeft aan dat hij geluiden hoort zoals ‘zijn wij straks niet een onderdeel van 
Papendal’, maar hij heeft hierop een duidelijk antwoord: Het zijn de leden die bepalen of we 
zoals nu het geval is, een vereniging blijven. In de statuten van de vereniging is dit 
verankerd. 
 
De heer Van Exel, lid bestuur Baan, meldt dat in Nieuwsbrief 30 van 24 juli jl. het artikel over 
de samenwerking van Papendal te vinden is. 
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De heer Wullink spreekt zijn complimenten uit naar het bestuur over de manier waarop 
werd omgegaan met het handicartverbod dat tijdens de droogte werd ingesteld. 
 
6. Sluiting  
De voorzitter bedankt de leden voor hun komst en sluit de vergadering om 20:45. 
 


