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NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 27 NOVEMBER 2018 

 

Aanwezig:   58 leden 

Afwezig met kennisgeving: 11 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. Aansluitend wordt een minuut stilte in acht genomen 
om enkele (ex) leden te herdenken die ons sinds de vorige vergadering zijn ontvallen. Het 
betreft mevrouw A. Smits, de heer F. Lambour, de heer A. van Schelle en de heer J. Schuit. 
 
2. Ingekomen post 
De secretaris, de heer Ligtvoet, deelt mee dat 11 leden zich schriftelijk hebben afgemeld 
voor de vergadering. Er is geen ingekomen post. 
 
3. Notulen Algemene Vergadering d.d. 14 mei 2018 
De notulen worden zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd. 
 
4. Notulen Algemene Vergadering d.d. 22 augustus 2018 
De notulen worden zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd. 
 
5. Mededelingen van het bestuur 
Wijziging huidige naam 
Tijdens de Algemene Vergadering van 14 mei 2018 is er een motie ingediend door de heer 
de Wit, waarin het bestuur wordt  opgeroepen om de naam Edese Golf Club Papendal te 
wijzigen. Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur de heer de Wit gevraagd een ad-hoc 
werkgroep samen te stellen. Deze ad-hoc werkgroep, bestaande uit mevrouw Weijenberg, 
de heer Aveskamp, de heer Heij, de heer Peter, de heer Stoelinga en de heer de Wit 
(voorzitter) heeft uitgezocht wat de financiële, organisatorische en de emotionele 
consequenties van een naamswijziging zullen zijn voor de club. Dit onderzoek heeft 
geresulteerd in een verdeeld advies dat is aangeboden aan het bestuur. Drie leden stemmen 
voor ‘Golfclub Papendal’, twee leden zijn voorstander de naam niet te veranderen en één lid 
stemt voor ‘Arnhemse Golfclub Papendal’. Omdat het een verdeeld advies is, zal een korte 
enquête over een naamswijziging onder de leden worden gehouden. In de maand december 
of begin januari zullen alle leden een mail met het advies van de ad-hoc werkgroep 
ontvangen en het verzoek om aan te geven waar hun voorkeur ligt met betrekking tot een 
eventuele naamswijziging van de club. Naar aanleiding van alle ontvangen reacties zal het 
bestuur besluiten of er een naamsverandering zal komen of niet. Mocht dat wel het geval 
zijn dan wordt de naamsverandering geagendeerd op de Algemene Vergadering van mei 
2019. 
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Enquête tool Players 1st 
In januari zal de club zich gaan aansluiten bij Players 1st. Het is een online enquête tool om 
golfbanen en verenigingen meer inzicht te geven in de waardering van hun diensten en 
producten door hun klanten. Het systeem werkt met enquêtes die geautomatiseerd zullen 
worden verzonden naar leden, greenfee spelers, nieuwe leden en leden die hebben 
opgezegd. Zo krijgt de club inzicht in de diensten en producten die goed, minder goed of 
slecht functioneren. Elk lid zal jaarlijks worden geënquêteerd. Een derde van de leden krijgt 
de enquête in het voorjaar, één derde van de leden krijgt de enquête halverwege het jaar en 
één derde van de leden krijgt de enquête in het najaar. De vragen in de enquête zijn voor 
alle deelnemende golfbanen en verenigingen gelijk waardoor de resultaten van onze 
vereniging kunnen worden vergelijken (benchmarken) met die van andere  golfbanen en 
verenigingen. 
 
Veiligheid greenkeepers 
De laatste tijd worden er veel ballen op een hole geslagen terwijl de greenkeepers op de 
desbetreffende hole aan het werk zijn en het zwaailicht van hun voertuig aan hebben. 
Hierdoor ontstaan er gevaarlijke situaties. Dit is niet acceptabel. Het bestuur heeft alle leden 
een brief gestuurd met daarin het dringende verzoek de veiligheid voor iedereen zowel voor 
spelers als greenkeepers, in de baan voorop te stellen. De voorzitter vraagt hier extra 
aandacht voor. 
 
6. Vaststelling contributie, entreegeld en kennismakingskaart voor 2019 
De penningmeester, de heer Veldhuizen, deelt mee dat de contributie verhoogd zal worden 
met 2%. Dit is op basis van de Consumenten Prijs Index die voor 2019 op circa 2% wordt 
geschat. Het bestuur stelt daarom voor, de contributie voor 2019 met dit percentage te 
verhogen. Ook vraagt de penningmeester de leden in te stemmen met het afschaffen van 
entreegelden bij de toetreding van nieuwe leden. Verder wordt voorgesteld de 
leeftijdscategorie 26 t/m 30 jaar aantrekkelijker te maken door voor deze categorie het 
tarief van de categorie 21 t/m 25 jaar te hanteren. Dit betekent dat  de categorieën 21 t/m 
25 en 26 t/m 30 worden samengevoegd. De kennismakingskaart voor 2019 zal verhoogd 
worden met € 15,- en komt dan op een bedrag van € 350,-. 
 
Voor een bedrag van circa € 150,- kan een volwaardig lid van onze golfclub deelnemen aan 
de Golfchain. Dit is een samenwerkingsverband van 10 golfclubs met name in het zuiden van 
het land. Leden van clubs die deelnemen aan deze golfchain, mogen per jaar maximaal 10 
keer op elkaars banen spelen. De deelnemende banen zijn op dit moment: Golfbaan 
Stippelberg, Golf- en Countryclub Midden Brabant, De Peelse Golf, Golfresidentie 
Brunsummerheide, Steenhoven Country Club, Landgoed Bergvliet, Golfcentrum 
Reymerswael, Moyland Golf International (DE), Sankt Urbanus (DE) en Golf du Château de 
Pallane (FR). De leden kunnen zich inschrijven via het secretariaat. 
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Als laatste deelt de penningmeester mee dat dit jaar ieder lid een greenfee voucher 
ontvangt en degene die zijn contributie voor 31 december 2018 betaalt, ontvangt nog een 
tweede greenfee voucher. 
 
Stem item 1: 
De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met een contributieverhoging van 
2%, naar boven afgerond. 
 
De Algemene Vergadering gaat akkoord en stemt in met een contributieverhoging van 2%, 
naar boven afgerond. 
 
7. Financiën 2019 
De penningmeester, de heer Veldhuizen, laat in een presentatie de begroting van 2019 zien 
(zie presentatie). 
Begroting 2019 
In de begroting voor 2019 wordt rekening gehouden met een positief saldo van circa  
€ 40.000,-. Dit bedrag zal worden opgenomen in de investeringsbegroting 2019 - 2021. 
De inkomsten nemen toe ten opzichte van de begroting 2018 als gevolg van de toename van 
het aantal leden en de gestegen sponsorinkomsten. De uitgaven zijn kritisch bekeken en er is 
getracht de stijging van de kosten zoveel mogelijk te beperken zonder de kwaliteit van de 
verschillende onderdelen binnen de club geweld aan te doen. Dit heeft geresulteerd in een 
kleine stijging van de uitgaven ten opzichte van de begroting 2018. 
 
De heer Aveskamp vraagt zich af waarom er geen verhoging is toegepast op de 
‘Hofmeester’. Ook ziet hij geen indexering bij de kapschuur en de driving range. 
 
De penningmeester antwoordt dat er inderdaad geen verhoging bij de ‘Hofmeester’ is 
toegepast. Het verschil in de begroting van de Hofmeester ten op zichtte van 2018 heeft te 
maken met het feit dat uitgegaan wordt van 9% winstafdracht volgend jaar in plaats van 10% 
winstafdracht. Dit omdat de vraag van vast en goed opgeleid personeel een belangrijke 
vereiste is in het nieuwe contract van de ‘Hofmeester’. Doordat er in de winter minder 
personeel nodig is en dus in het voorjaar weer nieuw personeel moet worden aangenomen,  
is het verloop groot. Door de winstafdracht te verkleinen kan de heer Schenk meer 
investeren in goed en vast personeel. 
Bij de driving range is de indexering contractueel vastgelegd. De penningmeester zegt dat de 
kapschuur wel geïndexeerd wordt. 
 
De heer Aveskamp wil graag weten hoeveel leden er hebben opgezegd en hoeveel nieuwe 
leden erbij zijn gekomen. 
 
De voorzitter vertelt dat er 50 leden tot nu toe hebben opgezegd en het aantal leden is 
gestegen van 822 naar 867. 
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De heer Aveskamp vindt het jammer dat het onderwerp ‘baan’ niet is geagendeerd en zou 
wel meer informatie over de plannen voor de baan willen hebben. 
 
De heer van Exel, bestuurslid baan, vertelt dat de baancommissie een meerjarenplanning en 
investeringsbegroting voor de baan heeft opgesteld. Deze zal in december samen met de 
meerjarenplanningen en investeringsbegrotingen van de andere commissies binnen het 
bestuur moeten worden vastgesteld. Nadat de meerjarenplanning en investeringsbegroting 
is vastgesteld kunnen de plannen voor de baan worden uitgevoerd. De heer van Exel wil wel 
alvast enkele voorlopige gedachtes over de baan met de leden delen te weten het 
toevoegen van een korte Par 3 en meer heide in de baan. 
 
De heer Aveskamp ziet in de begroting stijgende kosten van de Regel- en Handicap 
commissie en vraagt meer duidelijkheid hierover. 
 
De heer de Wit, voorzitter van de Regel- en Handicapcommissie, legt uit dat in zijn begroting 
de kosten voor nieuwe baanboekjes en scorekaarten zijn opgenomen. De baanboekjes zijn 
inclusief overzichten van de baan in 3D en alle gegevens. 
 
Rapportage Financiële Advies Commissie 
De heer Kunst, voorzitter van de FAC, deelt mee dat de commissie zeer tevreden en positief 
is over de cijfers van 2018. Er is weinig geïnvesteerd in 2018 waardoor het eindsaldo positief 
is. Er is een budget control systeem ingevoerd zodat er meer inzicht zal komen in de 
uitgaven van de verschillende commissies. Op basis van de resultaten en de gesprekken met 
het bestuur adviseert de FAC de leden in te stemmen met deze begroting. 
 
Stem item 2: 
De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de begroting 2019. 
 
De Algemene Vergadering gaat akkoord en stemt in met de begroting van 2019. 
 
8. Vacature bestuurslid Golf 
Mevrouw M.Th. Swart-van Dijk heeft haar eerste bestuurstermijn van 4 jaar voltooid. Zij 
heeft aangegeven nog een periode van 4 jaar als bestuurslid beschikbaar te zijn. Het bestuur 
stelt voor mevrouw M.Th. Swart-van Dijk te herbenoemen als lid van het bestuur. Conform 
art. 7.4 van de Statuten dienen voordrachten voor eventuele tegenkandidaten uiterlijk 20 
november 2018 schriftelijk, voorzien van 25 handtekeningen, bij het bestuur te worden 
ingediend. Er hebben zich geen tegenkandidaten bij het bestuur gemeld. 
 
De heer Aveskamp vraagt aan mevrouw Swart-van Dijk voordat er gestemd gaat worden, 
wat haar rol is geweest in de uiteengevallen herenselectie teams en een aantal competitie 
teams die zijn opgehouden. 
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Mevrouw Swart-van Dijk, bestuurslid Golf, antwoordt dat het inderdaad klopt dat er nog 
maar twee herenselectie teams over zijn. Ze legt uit dat de heren uit deze teams in een 
andere fase van hun leven zijn gekomen en andere prioriteiten hebben. Er zijn ook een 
aantal heren niet meer lid, waardoor er twee van de drie teams overblijven. Competitie 
teams uit andere categorieën die teruggetreden zijn, zijn bijvoorbeeld de heren senioren 18-
holes, vier herenteams en een damesteam. Dit komt o.a. doordat ze het niet eens zijn met 
de nieuwe regels van de NGF, vinden dat er geen team aspect meer is, geen handicap 
verrekening is en de leeftijdsverlaging naar 50 jaar staat ze tegen. Mevrouw Swart-van Dijk 
zegt dat ze hier geen invloed op heeft en niets aan kan doen. 
 
Stem item 3: 
Het bestuur stelt de leden van de Algemene Vergadering voor in te stemmen met de 
herbenoeming van mevrouw M.Th. Swart-van Dijk als lid van het bestuur. 
 
De Algemene Vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van mevrouw M.Th. Swart-
van Dijk als lid van het bestuur. 
 
9. Rondvraag 
 
De heer Van der Burg vraagt wanneer de kleedkamers gerenoveerd zullen worden. 
 
De heer Welberg, bestuurslid Horeca en gebouwen, antwoordt dat dit zal worden 
meegenomen in het meerjarenplan en in de investeringsbegroting. 
 
De heer de Wit, voorzitter van de Regel & Handicapcommissie, vertelt dat er vrijdag 14 
december een Regelavond is gepland en dat elke week in de nieuwsbrief een andere regel 
wordt besproken en uitgelicht. 
 
Mevrouw Andeweg vraagt wanneer de invalideopgang komt. 
 
Het antwoordt hierop is gelijk aan het antwoord op de vraag van de heer Van der Burg. 
 
10. Sluiting 
De voorzitter bedankt de leden voor hun komst en sluit de vergadering om 21:08. 


