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NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 8 NOVEMBER 2019 

 

Aanwezig:   38 leden 
Afwezig met kennisgeving: 21 leden 
 
1. Opening 
Om 20:00 opent de voorzitter, de heer B. van den Akker, de vergadering, waarbij hij de 
aanwezigen van harte welkom heet. In verband met de wijziging van de statuten worden in 
november twee Algemene Vergaderingen gehouden. Bij agendapunt 9 zal worden ingegaan 
op de reden hiervan. De voorzitter meldt de afwezigheid van mevrouw M.Th. Swart-van Dijk, 
bestuurslid Golf. Zij is door griep verhinderd. Vervolgens wordt er een minuut stilte in acht 
genomen om enkele oud-leden te herdenken die ons sinds de vorige vergadering zijn 
ontvallen. Het betreft de heer R. Burger en de heer J.J. Aukema. 
 
2. Ingekomen post 
De secretaris, de heer Ligtvoet, deelt mee dat 21 leden zich schriftelijk hebben afgemeld 
voor de vergadering. Er is geen ingekomen post. 
 
3. Mededelingen van het bestuur 
Opzet Algemene Vergadering op 23 november 2019 
De voorzitter legt uit dat de Algemene Vergadering van 23 november op een andere, dan de 
gebruikelijke manier, zal worden gehouden. Voorafgaand aan de Algemene Vergadering 
worden een drietal sessies gehouden. Per sessie zullen de onderwerpen Baan, Financiën en 
Clubhuis worden toegelicht en is er ruimte om met elkaar van gedachte te wisselen over het 
desbetreffende onderwerp. Op deze wijze hoopt het bestuur de leden meer te betrekken bij 
de verschillende onderwerpen. Ook kan hierdoor dieper worden ingegaan op de 
verschillende onderwerpen dan in de Algemene Vergadering mogelijk is. De leden kunnen 
zich vooraf aanmelden via een link in de nieuwsbrief. Deze opzet van de vergadering is een 
experiment en als deze niet bevalt, is dit éénmalig.  
De algemene ledenvergaderingen van de NGF zijn op eenzelfde wijze opgezet en de leden 
waarderen dit zeer. 
 
Nieuwe commissie: Onroerend goed 
Het bestuur heeft besloten om een commissie Onroerend Goed op te richten. Deze 
commissie gaat zich bezighouden met het lange termijn beheer en onderhoud van de 
gebouwen. Denk hierbij aan onderwerpen zoals verduurzaming, vernieuwing clubhuis, etc. 
Onder het onroerend goed valt het clubhuis, het terras, de parkeerplaats, de driving range 
en de kapschuur. Op dit moment wordt gewerkt aan het formuleren van taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden die worden opgenomen in het commissie 
handboek. De commissie staat onder leiding van de heer R.B. Keus. Verder nemen de heren 
F. Overdijk, J.H.G. Winters, J.T. Scheepstra en P. Osnabrugge zitting in deze commissie. 
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De heer Giesberts merkt op dat het toiletgebouw niet genoemd is. 
De voorzitter geeft de heer Giesberts gelijk en bedankt hem voor deze aanvulling. 
 
4. Notulen Algemene Vergadering van 8 april 2019 
De notulen van de Algemene Vergadering van 8 april 2019 worden zonder op- en 
aanmerkingen goedgekeurd. 
 
5. Notulen Algemene Vergadering van 29 april 2019 
De notulen van de Algemene Vergadering van 29 april 2019 worden zonder op- en 
aanmerkingen goedgekeurd. 
 
6. Benoeming lid van de Financiële Advies Commissie (FAC) 
De heer L.D. van Regteren Altena treedt af als lid van de Financiële Advies Commissie. Het 
bestuur stelt voor de heer E. van de Visch te benoemen als lid van de Financiële Advies 
Commissie. 
 
Stem item 1: Het bestuur stelt de leden van de Algemene Vergadering voor in te stemmen 
met de benoeming van de heer E. van de Visch als lid van de Financiële Advies Commissie. 
 
De Algemene Vergadering gaat unaniem akkoord met de benoeming van de heer E. van de 
Visch als lid van de Financiële Advies Commissie. 
 
Mevrouw Ten Doeschate vraagt of de heer Van de Visch ook aanwezig is. 
De voorzitter antwoordt dat hij vandaag niet aanwezig is, maar dat hij zich in een volgende 
Algemene Vergadering zal voorstellen. 
 
7. Bestuursverkiezing bestuurslid Gebouwen en Horeca 
Zoals bekend is de heer A. Welberg teruggetreden als bestuurslid Gebouwen en Horeca. Het 
bestuur stelt voor de heer R.B. Keus te benoemen tot bestuurslid Gebouwen en Horeca.  
 
De voorzitter geeft de heer Keus de gelegenheid zich voor te stellen. 
De heer Keus vertelt dat hij ongeveer 11 jaar lid is van onze club en zich nog goed herinnert 
dat hij zijn GVB bij de heer Giesberts heeft gehaald. Na al die jaren vindt hij dat het tijd is om 
iets terug te doen voor de club. Hij is gepensioneerd en heeft voldoende tijd om mee te 
bouwen aan de vereniging. De heer Keus heeft in zijn verleden veel te maken gehad met 
nieuwbouwprojecten en wil deze ervaring graag inzetten voor de club. 
 
Stem item 2: Het bestuur stelt de leden van de Algemene Vergadering voor in te stemmen 
met de benoeming van de heer R.B. keus als bestuurslid Gebouwen en Horeca. 
 
De Algemene Vergadering gaat unaniem akkoord met de benoeming van de heer R.B. Keus 
als bestuurslid Gebouwen en Horeca. 
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8. Oprichting Lief en Leed Fonds 
De voorzitter geeft een korte toelichting op het Lief en Leed Fonds en stelt vervolgens de 
leden in de gelegenheid om vragen te stellen. 
Mevrouw Giesberts vertelt als oud-voorzitter, dat zij vroeger in het bestuur ook te maken 
kreeg met dit soort situaties. Dit werd dan binnen het bestuur opgelost. Zij vraagt zich 
daarom af of we dit op te richten fonds voor het bovengenoemde doel moeten inzetten. 
Verder geeft zij in overweging om dit fonds ook voor andere sociale bestemmingen in te 
zetten. 
De voorzitter bedankt mevrouw Giesberts voor haar opmerkingen en zegt respect te hebben 
voor het vorige bestuur, maar dat dit bestuur voor de voorgestelde opzet kiest. Zo blijft het 
transparant, inzichtelijk en helder. De aanvragen zullen niet via het bestuur lopen maar via 
onze vertrouwenscontactpersoon. Mochten er leden zijn die ideeën of suggesties hebben 
dan hoort het bestuur die graag. 
 
De heer Giesberts vraagt of het een idee is de naam van het fonds te veranderen in ‘Het 
Ondersteuningsfonds”. 
De voorzitter vindt dit een goede naam en neemt deze suggestie mee. 
 
De heer Andeweg vraagt of criterium nummer twee blijft of is dit slechts een voorbeeld. 
De heer Van Exel, bestuurslid Baan, antwoordt dat dit inderdaad een voorbeeld is en dat dit 
niet wordt meegenomen in het criterium.  
 
De heer Van der Wiele vraagt of het administratief gezien niet beter is om in plaats van 
vouchers een lidmaatschap te verstrekken. Verder bereik je hiermee dat er geen 
onderscheid meer is tussen leden die zelf betalen en leden waarvan de contributie betaalt 
wordt via het fonds. 
De voorzitter belooft hierover na te denken. 
 
Stem item 3: Het bestuur stelt voor een Lief en Leed Fonds op te richten dat via giften van de 
leden in stand zal worden gehouden. 
 
De Algemene Vergadering gaat akkoord met het oprichten van het Lief en Leed Fonds dat via 
giften van de leden in stand zal worden gehouden. 
 
9. Statutenwijzigingen 
De voorzitter meldt dat op deze Algemene Vergadering de wijzigingen van de statuten niet 
in stemming kunnen worden gebracht. Reden hiervoor is dat 2/3 van het aantal 
stemgerechtigde leden of hun vertegenwoordigers niet aanwezig zijn op deze vergadering. 
Daarom zal dit punt opnieuw op de agenda van de Algemene Vergadering van 23 november 
worden geplaatst.  
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10. Rondvraag 
De heer Giesberts zou een voorstel willen indienen voor een ander marshal systeem. Het 
huidige marshal corps is onvoldoende in staat om de etiquette in de baan te handhaven. Hij 
stelt daarom voor de huidige marshalorganisatie op te heffen en over te gaan naar een 
professioneler systeem zoals bij de Lochemse Golfclub. Zij hebben een goed systeem met 10 
gekwalificeerde personen, die goed kunnen optreden en de hele dag aanwezig zijn. 
 
De voorzitter bedankt de heer Giesberts en belooft dit voor te leggen aan de hoofdmarshal 
de heer Van Elden. 
 
11. Sluiting 
De voorzitter bedankt de leden voor hun komst en sluit de vergadering om 20:27 


