
 
 

1/5 

 

NOTULEN EXTRA ALGEMENE VERGADERING d.d. 27 MAART 2017 
 
Aanwezig:      42 leden  
Afwezig met kennisgeving:    10 leden  
 
1.Opening 
Om 20.00 uur opent de voorzitter, de heer Van den Akker, de vergadering waarbij hij de aanwezigen 
van harte welkom heet. 
Hij vraagt de aanwezigen enkele minuten stilte in acht te nemen om de mensen te gedenken die ons 
sinds de vorige vergadering zijn ontvallen, namelijk de heer H. Spaans, mevrouw J. Spijkstra, de heer 
S. Koolhaas, de heer F. Minkema, de heer T. Speklé en de heer G. Nijhuis. 
 
2.Ingekomen stukken 
Er is geen ingekomen post. 
 
3.Mededelingen van het bestuur 
--De notulen van de Algemene Vergadering van 14 november 2016 en 2 december 2016 zijn al op de 
website gepubliceerd. Deze worden ter behandeling en goedkeuring op de agenda van de Algemene 
Vergadering van 8 mei 2017 geplaatst.  
 
--Update enquête: De sluitingsdatum is 1 april 2017 en tot nu toe zijn 453 enquêtes ingevuld, ruim 
52 % van de leden. Dit is een groot succes. De voorlopige resultaten van de diverse onderwerpen zijn 
alsvolgt: 
Algemene zaken en secretariaat 
Men is van mening dat de vindbaarheid van het secretariaat en de wijze van ontvangst van gasten 
heel matig scoort. Een grote rol speelt daarin het ontbreken van een receptie. 
Baan 
Men is zeer tevreden over de baan, alleen de rough is een belangrijk discussiepunt. 
Daarentegen is men zeer ontevreden over het feit dat de pitchmarks in de baan niet worden 
hersteld en de bunkers niet worden aangeharkt. De voorzitter vraagt zich af waarom het nog zo vaak 
gebeurt als iedereen daar zo ontevreden over is? 
Drivingrange 
Men is over het algemeen zeer tevreden over de drivingrange. Men zou wel graag verlichting willen 
hebben. 
Sport en wedstrijdzaken 
Er is weinig animo om te investeren in competitiespelers die op hoofdklasse-niveau spelen; een 
goede jeugdafdeling vindt men heel erg belangrijk. 
Communicatie 
Men is over de nieuwsbrief zeer tevreden. Facebook vindt men rommelig. Men is ontevreden over 
de aandacht voor nieuwe leden. 
Financiën en Sponsoring 
Men is tevreden over het feit dat er greenfee-spelers komen; dat mogen er best meer zijn om de 
vrije ruimte in de baan te vullen. Men is niet bereid om te betalen voor structurele verbeteringen. 
Men accepteert wel dat, als er meer sponsors komen, er meer tee-sluitingen zullen zijn. 
Marshals en handicarts 
Marshals worden zeer gewaardeerd. Men heeft wel vaak last van andere spelers in de baan. De 
ballenspiraal wordt als zeer positief ervaren. 
Externe contacten 
Men is positief over de samenwerking met andere golfclubs, hotels, ANWB, Papendal, etc. 
Algemeen 
Wat elke keer terugkomt: blijf alert over het ouder worden van de clubleden (de vergrijzing). Hier 
moet een goed beleid op worden gemaakt. 
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4.Bestuursmodel drivingrange 
De voorzitter geeft een korte toelichting op de ontstane situatie rond de drivingrange sinds de 
Algemene Vergadering van 14 november 2016. In de presentatie (zie website) gaat de voorzitter 
uitgebreid in op de uitgangspunten waaraan het voorstel moet voldoen, op de verschillende 
modellen voor de exploitatie van de drivingrange, de financiën en de belangrijkste punten uit het 
contract. Naar aanleiding van de presentatie zijn de volgende vragen aan de orde gekomen.  
 
De heer Wennink merkt op dat in de eerste paar sheets een tegenstelling staat: enerzijds geeft het 
bestuur de heer IJland het recht om zijn eigen team samen te stellen, anderzijds zou het aannemen 
van een andere professional in overleg met het bestuur gaan. Kan dit worden toegelicht? 
De voorzitter zegt dat de heer IJland het recht heeft om iemand te benoemen, maar dat gaat altijd in 
overleg met het bestuur. De heer IJland mag niet zomaar iedereen benoemen. 
Daarop wordt gevraagd wie dan uiteindelijk de beslissing neemt. 
De voorzitter antwoordt dat na goed overleg met de heer IJland, de heer IJland beslist. 
 
Mevrouw Van Hensbergen-Herbst vraagt zich af of de leden recht hebben op alle faciliteiten op de 
drivingrange en of de greenfee'ers dat ook hebben. 
De voorzitter antwoordt dat alle greenfee'ers ook recht hebben op alle faciliteiten op de 
drivingrange, echter zij betalen € 1,50 voor 28 ballen terwijl de leden 50% korting hebben. 
 
De voorzitter vraagt aan de heer Van Triest (manager op golfbaan 'de Stippelberg') of dat op zijn 
baan ook van toepassing is. 
De heer Van Triest antwoordt dat het kan voorkomen dat je op sommige banen mattengeld moet 
betalen. Hij vindt het niet klantvriendelijk om dat hier op de Edese GC Papendal te gaan doen. 
 
De heer Schaminee wil geen discussie aangaan over de arbeidsvoorwaardelijke zaken, maar stelt het 
volgende: Als het voorstel voor de drivingrange vanavond wordt goedgekeurd dan betekent dit dat 
de leden met behulp van het bestuur zeggenschap hebben over het contract. Als er contractuele 
problemen zijn met de heer IJland en de ledenvergadering moet hierover beslissen dan zal het 
bestuur de ledenvergadering inzicht in het contract moeten geven. De heer Schaminee merkt verder 
op dat de heer IJland een zelfstandig ondernemer is en dat er geen hiërarchische verhouding is, 
maar naar zijn idee is het een opdracht, vastgelegd in een contract, zoals een aannemer een 
opdracht aanneemt om een huis te bouwen of een architect een opdracht aanneemt om een 
ontwerp te maken. Er kan geen sprake zijn van ontslag, maar het bestuur kan dus wel het contract 
beëindigen. 
De voorzitter antwoordt dat de heer Schaminee helemaal gelijk heeft en geeft toe, dat hij dat niet 
goed heeft verwoord. 
 
De heer Van Hensbergen wil allereerst zijn complimenten uitspreken voor het vele werk dat de 
voorzitter heeft gedaan. Het bestuur ontvangt van de aanwezigen een groot applaus daarvoor. 
De voorzitter bedankt de heer Van Hensbergen en wil nog even benadrukken dat het niet alleen zijn 
werk is maar "ons" werk. De heer Van Hensbergen gaat ervan uit dat er voldoende checks zijn 
geweest over de relatie werknemer/werkgever en vraagt zich af of er ook bij de belastingdienst een 
kleine check heeft kunnen plaatsvinden over hoe de belastingdienst de arbeidsrelatie in dit contract 
beoordeelt en of de arbeidsrelatie door de juridische adviseurs wel of niet is beoordeeld. 
De voorzitter antwoordt dat ze dat natuurlijk ook hebben overwogen en dat het ook is voorgelegd 
aan onze juridische adviseurs. Het is bekend dat je dat ook kan doen via de belastingdienst, maar het 
probleem is dat het een jaar duurt voordat je daar uitsluitsel over hebt. Bovendien heeft onze 
juridische adviseur gegarandeerd dat de arbeidsrelatie belastingtechnisch gezien akkoord is. Indien 
de leden vanavond willen dat we een dergelijk contract alsnog aan de belastingdienst voorleggen 
dan voeren we dat uit. 
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De heer Oude Luttikhuis wil hier graag aan toevoegen dat de overeenkomst van golfclub ' De Pan' is 
goedgekeurd door de belastingdienst. De kernelementen uit deze overeenkomst zijn ook in het 
contract met de heer IJland opgenomen. 
 
De heer Schaminee merkt op dat het voorstel vast wordt goedgekeurd na deze vergadering, maar 
vindt de draagkracht maar erg smalletjes. Het is een ledenvergadering waar iedereen bij kan zijn, 
maar kan hij aannemen dat alle anderen ook 'ja' zullen zeggen? 
De voorzitter geeft aan dat dit nu eenmaal de procedure is die de leden in de statuten hebben 
afgesproken  en hoopt dat de niet aanwezige leden ook ja zeggen. 
 
De heer Spieker sluit zich volledig aan bij het proces dat heeft plaatsgevonden om te komen tot het 
nu voorliggende contract met de heer IJland en vindt dat er zeer zorgvuldig is gehandeld. 
 
Mevrouw Swart voegt hieraan toe dat de leden altijd zeggenschap en toegang tot de drivingrange 
hebben, met één kleine kanttekening. Stel dat het bestuur een keer een aanbieding krijgt van, 
bijvoorbeeld Shell en die wil een clinic voor 300 personen hebben. De club ontvangt daar een groot 
bedrag voor. De heer IJland moet de drivingrange voor die dag dan ter beschikking stellen. 
Omgekeerd geldt dat ook. Stel dat de heer IJland een clinic heeft voor een groot aantal personen 
dan zal in overleg met het bestuur de drivingrange een aantal uren voor de leden worden gesloten. 
 
De heer Van Dorp zegt dat, als hij naar het financiële model kijkt, hij niet kan vaststellen of er een 
relatie wordt gelegd tussen wat de heer IJland aan ons betaalt en wat hij uit de exploitatie kan halen. 
Wij hebben met de Hofmeester een afspraak dat zij een bepaald percentage van hun omzet betalen. 
Is er ook aan een dergelijk soort constructie met de heer IJland gedacht? 
De voorzitter antwoordt dat daar ook over nagedacht is, maar dat ze daar niet voor hebben gekozen. 
Het enige dat in het contract is opgenomen is een bandbreedte betreffende de ballenopbrengst 
(geschat €35.000) voor de heer IJland. De bandbreedte bedraagt €10.000. Dus de ballenopbrengst 
tussen €25.000 en €45.000 is voor de heer IJland en van de ballenopbrengst daaronder of daarboven 
is 50% voor de club en 50% voor de heer IJland. 
 
De heer De Vries zegt dat hij zeer positief is over het voorstel, maar dat hij altijd kijkt naar een 
beëindiging van een contract en hoe het dan staat met de goodwill. 
De voorzitter zegt dat daar niets over is afgesproken. Op het moment dat de heer IJland weg wil, 
mag hij weg en dan is er geen sprake van het betalen van goodwill. 
De heer De Vries vraagt of hij goodwill kan claimen als de golfclub opzegt. De voorzitter antwoordt 
dat dat niet kan. 
 
De heer Wullink merkt op dat het financiële plaatje, dat zojuist is getoond, hem niet duidelijk is. Wat 
zijn nou precies de inkomsten en uitgaven van de club? Vervolgens merkt hij op dat de voorzitter 
steeds praat over de heer IJland maar dat hij mag aannemen dat de overeenkomst wordt aangegaan 
met de Golf Academy. 
De voorzitter geeft aan dat het financiële plaatje voor hem helder is. De kosten van de hardware zijn 
voor de club en de kosten van de software zijn  voor de heer IJland. Indien de heer Wullink zich wil 
verdiepen in de financiële details dan is de voorzitter bereid om hem na de vergadering inzicht in 
deze details te geven. 
 
De heer Oude Luttikhuis merkt op dat het laatste gedeelte van de vraag van de heer Wullink nog niet 
helemaal is beantwoord. Wie is hier nu eigenlijk de ondernemer? 
De ondernemer is de heer IJland en hij handelt voor eigen rekening en voor eigen risico. Dat maakt 
hem tot een ondernemer met een éénmanszaak. Dat daarbij gebruik wordt gemaakt van 
handelsnamen, heeft met de juridische vorm van de onderneming niets te maken. 
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De heer Van der Wiele vraagt wat de betekenis is van deze begroting. Is dit een begroting voor dit 
jaar? Is deze begroting gebaseerd op het businessplan? 
De voorzitter antwoordt dat deze begroting in principe niet alleen voor dit jaar geldt. Echter het 
effect van bijvoorbeeld een nieuw contract met AHA de Man dat over 1,5 jaar opnieuw moet 
worden afgesloten, kunnen we niet voorzien. We kunnen wel voorzien wat de investeringen en de 
afschrijvingen betekenen, maar een aantal posten kun je niet 100% nauwkeurig inschatten. Het gaat 
om de grote lijnen en ieder jaar wordt er weer een nieuwe begroting gemaakt, die wordt beoordeeld 
door de FAC. Het enige wat er nu is gedaan is het zichtbaar maken van alle kosten die verband 
houden met de drivingrange. 
 
De heer Van Triest wil graag een kleine toelichting geven op het saldo. Een drivingrange kost elke 
golfbaan geld; het kost de club dus € 20.000. Een goede golfschool levert op de lange termijn geld 
op. 20 à 30 Nieuwe leden per jaar door een goede samenwerking met de golfprofessional is 
mogelijk. 
 
De heer Van Ommeren vraagt of de hiervoorgenoemde € 20.000 de inkomsten zijn van de 
ballenautomaat. Nee, dit bedrag is het verschil tussen de uitgaven en inkomsten van de drivingrange 
en zal door de club moeten worden betaald. De heer Van Ommeren merkt op dat, als we de kosten 
van het vertrek van de heer Borst hierbij optellen, het bedrag wellicht nog veel hoger wordt. 
De heer Craanen geeft aan dat de kosten van de heer Borst reeds in de financiële rekening van 2016 
zijn verwerkt en dus niet meer voorkomen in de financiële rekening van 2017.  
De heer Van Ommeren vraagt aan de heer Craanen hoe het dan zit met de € 70.000 voor de heer 
Borst. De heer Craanen antwoordt dat dit straks terug te vinden in de jaarrekening 2016. 
 
De voorzitter sluit de discussie en vraagt de vergadering over te gaan tot stemming over het 
volgende voorstel: 
‘Het bestuur verzoekt de leden in te stemmen met het voorstel om een overeenkomst van 
samenwerking aan te gaan met Thomas IJland op basis van het contract en de begroting, zoals 
besproken en toegelicht tijdens de AV van 27 maart 2017. De duur van de overeenkomst is 3 jaar 
met ingang 01 april 2017.’ 
 
Het resultaat van de stemming is: 40 stemmen voor en 2 stemmen tegen. Het voorstel is 
aangenomen. Er volgt een luid applaus. 
 
5.Bestuursverkiezing nieuwe penningmeester 
De voorzitter geeft een korte toelichting op de situatie rond de vacature van penningmeester. Hij is 
bijzonder verheugd dat de heer De Winter zich beschikbaar heeft gesteld om deze vacature met 
passie en enthousiasme te gaan vervullen. 
De heer De Winter geeft via een life verbinding vanuit zijn vakantieplaats in Oostenrijk aan dat hij 
zich zeer vereerd voelde toen hem werd gevraagd het penningmeesterschap op zich te nemen. Hij 
heeft toegezegd zijn kennis en ervaring te willen inzetten voor de club en kijkt uit naar de 
samenwerking met de overige bestuursleden.  
 
De voorzitter vraagt de vergadering over te gaan tot stemming over het volgende voorstel 
‘Het bestuur stelt de leden van de Algemene Vergadering voor in te stemmen met de benoeming 
van de heer J.M. de Winter tot penningmeester.’ 
 
Het resultaat van de stemming is: 42 stemmen voor. Het voorstel is unaniem aangenomen. Er volgt 
een luid applaus.  
 
6.Gebruik Facebook 
De voorzitter memoreert kort de situatie rond het gebruik van Facebook zoals deze is ontstaan naar 
aanleiding van de Algemene Vergadering van 18 november 2016. In de presentatie (zie website) die 
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volgt, wordt uitgebreid toegelicht welke onderwerpen wel en welke onderwerpen niet op Facebook 
worden gepubliceerd. Veder wordt de procedure toegelicht die moet worden gevolgd indien je niet 
zichtbaar wil zijn op Facebook.  
 
Naar aanleiding van de presentatie zijn de volgende vragen aan de orde gekomen. 
De heer Brand vraagt wat er gebeurt met bijvoorbeeld groepsfoto’s van winnaars waarop iemand 
staat die niet op Facebook wil komen. 
De voorzitter antwoordt dat, als iemand echt niet op Facebook wil komen, diegene dan ervoor moet 
zorgen dat hij evenmin op de foto komt. 
 
Mevrouw Keizer vraagt of ze veel mist als ze geen Facebook heeft. 
De voorzitter antwoordt dat mevrouw Keizer niets zal missen als ze de nieuwsbrief leest. 
 
De voorzitter vraagt de vergadering over te gaan tot stemming over het volgende voorstel 
‘Het bestuur stelt de leden voor in te stemmen met het voorstel om het gebruik van Facebook door 
de communicatiecommissie toe te staan onder de voorwaarden, zoals besproken en toegelicht 
tijdens de AV van 27 maart 2017’ 
 
Het resultaat van de stemming is: 41 stemmen voor en 1 stem tegen. Het voorstel is aangenomen. Er 
volgt een luid applaus.  
 
7. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag 
 
Afscheid van de heer Craanen, penningmeester: 
De voorzitter bedankt de heer Craanen met mooie woorden en veel dankbaarheid voor al het werk. 
Hierop bedankt de heer Craanen de voorzitter voor alle mooie woorden en voegt eraan toe dat hij 
altijd het beste met de club voor heeft gehad en voor de club met veel plezier en toewijding heeft 
gewerkt. 
 
8.Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezige leden voor hun actieve bijdragen en sluit om 21.20 uur de 
vergadering . 


