NOTULEN ALGEMENE VERGADERING OP 12 MEI 2014

Aanwezig:
Afwezig met kennisgeving:

81
12

1. Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter, mevrouw Giesberts, de vergadering, waarbij ze de aanwezigen van
harte welkom heet. Ze vraagt om enkele minuten stilte in acht te willen nemen om Carla Holle te gedenken,
die begin dit jaar is overleden. Carla heeft veel voor de club betekend en was dan ook lid van verdienste.
De voorzitter stelt voor de agenda als volgt te veranderen: de punten 9. Golfschool en 10. Naamswijziging
worden direct na het jaarverslag van de vereniging als punten 6 en 7 behandeld.

2. Ingekomen post
De secretaris, de heer Van Dorp, zegt dat we 6 schriftelijke reacties hebben gekregen op het voorstel voor
een naamswijziging, waaronder zowel voor- als tegenstanders.

3. Notulen Algemene Vergadering van 4 november 2013
Pagina 2, 6e alinea - competitiekleding
De heer Strik vraagt wie bedoeld worden met “wij” in de zin Wij willen competitiekleding wat meer gaan
promoten door deze een betere uitstraling van de EGC te geven.
Hiermee wordt het bestuur bedoeld.
Mevrouw Van Hutten heeft nog een aanvullende vraag hierover. De tekst in de notulen luidt: Aan het logo
is de naam Papendal toegevoegd. Daarmee zijn we langzaamaan bezig eventueel een naamsverandering
door te voeren. Ze vraagt zich af of er al definitief stappen tot een naamsverandering zijn ondernomen.
De voorzitter antwoordt dat dit niet het geval is. Omdat de desbetreffende zin bij sommigen verwarring
oproept zal deze in de notulen aangepast worden. In de desbetreffende notulen wordt de volgende tekst
toegevoegd: Deze zin wordt verwijderd naar aanleiding van vragen van mevrouw Van Hutten.

4. Mededelingen van het bestuur
De competities zijn achter de rug. Wij hebben heel goed gepresteerd in deze competities, waarbij 5 teams
kampioen zijn geworden: Dames 2 (van de zondag), Heren 1 (van de zondag), Heren 3, Heren Senioren 1
en Heren Senioren 3.
Poulewinnaars zijn geworden: Dames Senioren 3 en Heren 7

5. Jaarverslag van de vereniging
Op het jaarverslag van de vereniging zijn geen op- en/of aanmerkingen.
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6. Golfschool
Er zijn met betrekking tot het oprichten van een golfschool nieuwe ideeën ontstaan, die door de heer
Arends worden toegelicht. Laatstgenoemde heeft zich de laatste tijd zeer intensief met de materie
beziggehouden.
De heer Arends stelt dat het een taak is van onze golfclub om zodanige voorwaarden te creëren dat onze
leden in staat worden gesteld hun golfvaardigheid optimaal te ontwikkelen. Belangrijke redenen voor het
oprichten van een golfschool zijn:
- met een goede techniek kunnen mensen tot op hogere leeftijd golfen
- het golfspel is veel leuker als het goed gaat
- het opleiden van nieuwe golfers. Als wij bekend staan als een vereniging met een goede golfschool, dan
zijn wij als eerste in staat om nieuwe golfers kennis te laten maken met onze baan en aan onze club te
binden.
- Jeugdbeleid. Een professionele golfschool maakt het mogelijk om een goed jeugdbeleid op te zetten.
Op deze manier draagt een golfschool bij aan het verhogen van het spelplezier en de continuïteit van de
vereniging, twee kerncriteria van het bestuur.
Het is de bedoeling dat de golfschool een zelfstandige onderneming wordt waaraan wij het lesgeven
uitbesteden. De club zal wel een grote rol spelen in het vaststellen van het beleid.
Met beide professionals zijn de plannen besproken. De heer Borst gaat daarbij onderdeel uitmaken van de
school, in die zin dat hij door ons gedetacheerd wordt. Wij blijven wel zijn werkgever. Voor de heer
Phoelich is hierbij geen rol weggelegd.
Bij het project Golfschool zijn de heren René Verhoef en Jan Arends betrokken. De heer Borst is betrokken
bij het geven aan inhoud ervan. De golfprofessionals John Boerdonk, Jean Maurice van Ham en Menno
Pelk zijn de oprichters van de golfschool.
Uitgaande van een abonnementstructuur, zoals bij een sportschool, valt te denken aan:
balletjes – groepsles – trainingsbegeleiding – individuele lessen – pitch en putt – golffitness – mentale
training en baanles. Er wordt over nagedacht een basisabonnement voor alle leden in te voeren, bestaande
uit bijvoorbeeld balletjes, trainingsbegeleiding en toegang tot groepslessen.
Op dit moment wordt bekeken hoe er vorm gegeven kan worden aan de golfschool in termen van
businessplan en abonnementsvormen. We ondersteunen de pro’s daarbij omdat we willen dat er een
organisatie komt die een professionele invulling geeft aan de golfopleiding bij onze club.
De plannen worden nu verder uitgewerkt. De leden zullen worden uitgenodigd voor een introductie van de
golfschool en haar oprichters. Hopelijk kan op de ledenvergadering in november hierover gestemd worden.
De heer Arends spreekt de hoop uit dat de leden, die bij de najaarsvergadering aanwezig zijn, in staat zijn
om boven zichzelf uit te stijgen en te doen wat het beste is voor de toekomst van de club. Hij, als een van
de bestuurders, zegt het als een verplichting te beschouwen om een gezonde vereniging, met een goed
functionerende golfopleiding als een belangrijke pijler daarvan, door te geven aan de golfers na ons. Hij
beëindigt zijn toelichting met de woorden dat we daar beter onze energie in kunnen steken dan te blijven
hangen aan het verleden en is van mening dat de mensen, die deze club ooit hebben opgericht, het
daarmee eens zouden zijn.
Met applaus dankt de vergadering de heer Arends voor zijn voordracht.
De heer Van de Wiele vraagt of er voorbeelden zijn van ander clubs die met een dergelijke sportschool
werken.
Dat is inderdaad het geval. Op de website van de Kurenpolder staat hierover informatie.
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De heer Ykema wil nog graag zijn sympathie uitspreken voor de gedachte over een golfschool. Hij gelooft
heilig in het feit dat, als we hier een goede golfschool gaan opzetten, dit voor de toekomst van de club een
grote betekenis kan hebben. Hij wenst de projectdeelnemers veel succes en zegt benieuwd te zijn naar de
resultaten.
De voorzitter zegt dat de gemiddelde leeftijd van onze leden 63 jaar is en het bestuur er alles aan doet om
te proberen ook veertigers en vijftigers aan onze club te binden onder andere door middel van de
kennismakingskaart en eventueel de golfschool. We zijn overigens nog steeds een bloeiende vereniging,
waar we met zijn allen trots op kunnen zijn.

7. Naamwijziging / wijziging logo
De uitnodiging voor deze vergadering werd vergezeld van een toelichting op dit onderwerp. De voorzitter
leidt dit agendapunt in met de mededeling dat dit thema al vaker ter sprake is gekomen, echter, nog niet als
agendapunt werd behandeld. Het is de bedoeling met elkaar hierover weer eens, maar nu in een Algemene
Vergadering, van gedachten te wisselen. Het is zeker niet zo dat over een naamswijziging of -aanpassing
al iets is besloten. We zijn en blijven een club waar we met elkaar open over van alles kunnen
discussiëren. De overgang naar een geheel andere naam heeft nogal wat financiële consequenties, echter,
een toevoeging van de naam “Papendal” zou in eerste instantie een stap in de goede richting zijn. De
voorzitter nodigt de aanwezigen uit hierover een discussie te starten. De vergadering zal uiteindelijk
bepalen of we ermee doorgaan of dat we dit onderwerp hierna laten rusten.
De heer Peter krijgt als eerste het woord. Hij is tegen het voorstel van een naamswijziging. Zijn
belangrijkste argumenten, die aan de hand van een presentatie uitvoerig door hem worden toegelicht, zijn:
het kostenplaatje (o.a. statutenwijziging), de historie van de club en lopende overeenkomsten met
sponsoren die mogelijk in gevaar kunnen komen.
De voorzitter zegt dat pas verder wordt ingegaan op eventuele consequenties, als er een meerderheid is
onder de stemmers om een naamsverandering of –toevoeging toe te gaan passen.
De heer Mets vindt het zeer de moeite waard om te onderzoeken of het niet te veel geld gaat kosten. Er
zou een groep mensen van voor- en tegenstanders (en eventueel neutralen) bij elkaar gebracht kunnen
worden om dat te onderzoeken. Als we alleen de toevoeging “Papendal” toepassen, heeft hij daar niets op
tegen en vallen daarmee ook alle argumenten van de heer Peter weg. Alleen zal dan in de stukken bij de
Kamer van Koophandel “handelend onder de naam Edese Golf Club Papendal” dienen te worden
toegevoegd, waaraan geen kosten zijn verbonden.
De heer Ter Beek vraagt wat ervan waar is dat de Gemeente Ede in haar bestemmingsplan een golfbaan
heeft opgenomen.
De heer Van Schagen zegt destijds bij die plannen betrokken te zijn geweest. De plannen dateren al van
18 jaar geleden, zijn 3 jaar geleden weer opgestart, doch door economische omstandigheden niet
uitgevoerd. Ze staan nog wel in het bestemmingsplan maar op een laag pitje. De heer De Graaf merkt op
dat er op dit moment geen enkele wijziging van het bestemmingsplan bestaat en ook niet is voorgenomen.
De heer Waanders zegt dat een naamswijziging van groot belang moet zijn. Als dat niet het geval is, moet
je het niet doen.
De heer Engberink sluit zich helemaal aan bij de presentatie van de heer Arends. Hij is een van de leden
die gevraagd heeft om een naamswijziging. Als je de naam “Papendal” gaat toevoegen, als nationaal
sportcentrum, straalt dat kracht uit en trekt dat mogelijk ook jongere mensen aan, waarmee de vereniging
toekomstbestendig wordt. Dit is een zeer belangrijk argument.
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De heer Bode zegt een groot voorstander te zijn van de toevoeging “Papendal” en dat het niet meer van
deze tijd is om “Edese” te heten. Lang voordat NOC*NSF hier een sportcentrum oprichtte, was de naam
Papendal van oorsprong het droogdal waarover wij nu spelen.
De heer Bleijenbergh is van mening dat je in dit soort zaken ook rekening moet houden met traditie. Hij is
tegen een volledige naamsverandering. Hij is wel voor een toevoeging van de naam “Papendal”.
De heer Ykema vindt dat het beeld over de kosten erg somber wordt voorgesteld. Hij vindt dat we ook een
maatschappelijke rol hebben, waarbij te denken valt aan het betrekken van de jeugd bij de golfsport. Het
imago naar de buitenwereld is erg belangrijk. Hoe kun je dat met je naamgeving ondersteunen? Wellicht
zijn er fondsen van onze grootste gemeente (Arnhem) aan te spreken die verenigingen steunen bij het
verhogen van de maatschappelijke doelen. Daarvoor zou “Arnhemse” een goede toevoeging aan de naam
kunnen zijn. De toevoeging daaraan van de naam “Papendal” kan hij toejuichen.
De voorzitter stelt vast dat er zowel voor- als tegenstanders voor het idee zijn. Tegenstandpunten lijken
vooral op historische gronden te zijn gebaseerd.
Kosten spelen geen overwegende rol. Om “Arnhemse” toe te voegen lijkt de voorzitter voorlopig een grote
horde.
De heer Heijmans verbaast zich erover dat dit onderwerp weer op de agenda is geplaatst.
De secretaris zegt dat over een eventuele naamswijziging enkele keren tijdens algemene vergaderingen
weliswaar een ballonnetje is opgelaten, doch dit onderwerp nog nooit ter stemming aan de vergadering is
voorgelegd.
De voorzitter vraagt de leden de hand op te steken om na te gaan of het bestuur verder moet gaan op de
ingeslagen weg voor een toevoeging van de naam “Papendal”. In de najaarsvergadering kan dit thema dan
gedetailleerd gepresenteerd worden.
Mevrouw Van Hutten vraagt of de kennismakingsleden stemrecht hebben. Dat is niet het geval. Het is
moeilijk vast te stellen hoe kennismakingsleden bij de stemming worden uitgesloten.
De heer De Waard denkt dat het wellicht beter is via een enquête bij de leden te peilen hoe men denkt over
een naamwijziging of naamtoevoeging.
De voorzitter zegt dat dit bij voldoende gebleken draagkracht tijdens deze vergadering, ook een optie is.
Het is belangrijk om te weten hoe deze vergadering erover denkt.
De heer De Graaf vraagt specifiekere informatie over de naam. Spreekt men over “Edese Golf Club
Papendal” of over “EGC Papendal”.
Het bestuursvoorstelvoorstel is de naam “EGC Papendal”.
Mevrouw Okkersen vraag hoe het werkt met de afgegeven machtigingen. Als de naam “Papendal” wordt
toegevoegd waarschuwt ze ervoor de nodige maatregelen te treffen om te voorkomen dat mensen, die
naar het congrescentrum Papendal moeten, niet op ons terrein zullen gaan parkeren.
De voorzitter antwoordt dat parkeerwachters dit zullen blijven verhinderen.
Op een vraag van de heer Vrijmoet antwoordt de voorzitter dat met de directeur van Papendal is gesproken
over een eventuele naamwijziging met de vermelding Papendal. Ze staan volledig achter onze plannen
hieromtrent.
De heer Ykema spreekt zijn twijfels uit over een ledenraadpleging via internet. Dan is het uitermate moeilijk
te vermijden dat er alleen maar sprake is van een gevoelsmatig oordeel. Hij is van mening dat, wanneer
iemand zich werkelijk interesseert voor wat er gebeurt binnen deze vereniging, hij gewoon hier op de
vergadering aanwezig moet zijn.
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Na het inlassen van een korte pauze zal de voorzitter tot stemming overgaan.
Tijdens de pauze is overleg geweest binnen het bestuur over hetgeen ter vergadering aan de orde is
geweest. Resultaat is dat het bestuur de vergadering vraagt om te stemmen over de toevoeging
“Papendal” aan de huidige naam. (Mensen met een kennismakingslidmaatschap zijn niet uitgenodigd voor
deze vergadering.) Mensen met een machtiging kunnen 2 handen opsteken.
De heer Jans vindt de toevoeging “Papendal” wel goed als die aansluit op Edese Golf Club. Hij is geen
voorstander van de benaming “EGC Papendal”.
De overgrote meerderheid stemt in met de toevoeging “Papendal” aan de huidige naam: “Edese Golf Club
Papendal”.
In de Nieuwsbrief zal het nieuwe logo gepubliceerd worden zoals dat tijdens de vergadering is getoond. In
die vorm zal het nu op de competitiekleding worden aangebracht.
De heer Ykema vraagt of het bestuur van mening is dat dit statutaire consequenties heeft en of de
rechtspersoonlijkheid gecontinueerd kan worden.
De secretaris antwoordt dat we geen verandering in de statutaire naam gaan aanbrengen. Papendal is een
naam die we mogelijk wel als handelsnaam zullen gaan toevoegen. Dat hoeft alleen in de stukken van de
Kamer van Koophandel te worden aangepast. De rechtspersoonlijkheid blijft onaangetast. De statutaire
naam blijft Edese Golf Club.

8. Jaarrekening 2013
8.a. Toelichting jaarrekening 2013 en begroting 2014
De penningmeester, de heer Craanen, licht aan de hand van een presentatie de jaarrekening 2013 en
prognose 2014 toe. In overleg met de FAC zijn in de begroting voor 2014 nog enkele aanpassingen
doorgevoerd. De jaarcijfers waren ook al in te zien op de website.
De inkomsten van de kennismakingsleden maken een belangrijk deel uit van de contributie-inkomsten, op
jaarbasis ca. € 30.000. De dagcontributies 2013 zijn iets lager uitgekomen dan begroot. Het wordt steeds
drukker op onze baan, waardoor er minder ruimte is voor greenfee-spelers.
De prognose 2014 voor de post Entreegelden is ten opzichte van 2013 sterk naar beneden gesteld omdat
bijna alle nieuwe leden kiezen voor het lidmaatschap van € 1.050 en niet meer voor het betalen van
entreegeld.
Aan afschrijvingen is voor 2014 in totaal een bedrag van € 150.000 opgevoerd. Dit bedrag komt in
aanmerking voor herinvesteringen. Vanuit de afschrijvingen lossen we per jaar ca. € 40.000 af van onze
bankschuld. De overige € 110.000 worden voornamelijk geïnvesteerd in het moderniseren van ons clubhuis
en onderhoud van de baan. Het past in het streven de kosten beheersbaar en de contributie voor alle
mensen betaalbaar te houden.
De exploitatiekosten 2013 zijn hoger uitgekomen dan begroot, waardoor het resultaat minder is geworden.
De exploitatieopbrengsten 2014 waren begroot op € 1.127.600, maar zijn nu bijgesteld op € 1.113.000.
Het resultaat voor 2014 was begroot op € 27.600 en is nu bijgesteld op € 9.000. In de lijst Investeringen
2014 (Annex 1) is als resultaat een bedrag van € 27.600 opgenomen, hetgeen dus € 9.000 dient te zijn.

AV 12.05.2014

5/10

Toelichting op investeringen:
De begrote financiële ruimte bedraagt aan afschrijvingen € 150.000, daarbij opgeteld het resultaat van
€ 9.000, is in totaal € 159.000. Hierop gaat in mindering een bedrag van € 40.0000 aan bancaire
aflossingen, zodat een bedrag van € 119.000 resteert.
Voor de baan, wasplaats e.d. hebben we ca. € 15.000 ter beschikking. Voor het clubhuis (o.a. dak),
keukeninventaris en inventaris clubhuis ca. € 100.000 en voor het secretariaat ca. € 2.000. De financiële
ruimte na investeringen bedraagt dan ca. € 2 000.
Mevrouw Van Hutten zegt dat in de stukken staat dat men de grondslagen voor waardering en
resultatenbepaling zou krijgen, hetgeen ze niet gezien heeft.
De penningmeester legt uit dat die bij de volledige jaarrekening (blz. 14 t/m 16) zitten die op de website
staan.
Vervolgens merkt mevrouw Van Hutten op dat onder punt 12.3 en 15.4 van de statuten vermeld staat dat
er een accountantsverklaring bij de stukken zou moeten zitten. Die heeft ze niet gezien. Zij vraagt zich af of
de leden de stukken kunnen goedkeuren zonder een accountantsverklaring.
De leden hebben statutair vastgelegd, aldus mevrouw Van Hutten, dat in plaats van een kascommissie een
FAC is gekomen die alleen maar adviserend is en dat daarvoor in de plaats een accountant zou komen die
de stukken zou beoordelen. Op basis daarvan denkt ze dat men pas een echt oordeel kan vormen als een
dergelijke verklaring is afgelegd.
De penningmeester antwoordt dat een accountantsverklaring al jaren niet meer wordt afgegeven en nu
wordt volstaan met een accountantsrapport dat in de definitieve versie van de jaarrekening wordt
opgenomen. Een goedkeurende accountantsverklaring wordt alleen nog maar na een uitvoerige
boekencontrole afgegeven.
Het woord “concept” is in de gepresenteerde stukken aangebracht omdat enkele woordjes in het
redactionele gedeelte van het jaarverslag nog dienen te worden aangepast. De cijfers zijn wel definitief,
door de accountant gecontroleerd en akkoord verklaard, onder voorbehoud dat de cijfers die door ons zijn
aangedragen juist zijn.
De heer Mets merkt op dat het € 50.000 kost om een uitvoerig accountsrapport op te stellen.
Mevrouw Van Hutten refereert aan de toelichting op de geconsolideerde balans 2013 waarin onder passiva
staat dat het rentepercentage 6,7% bedraagt en vaststaat tot 1 augustus 2013.
Op haar vraag wat het percentage nu is antwoordt de penningmeester dat dit 5,4 is. In 2014 zal de rente
iets lager zijn.
Mevrouw Van Hutten vraagt vervolgens wat onder autokosten wordt verstaan en of we tegenwoordig een
auto hebben voor het bestuur of binnen de vereniging.
De penningmeester zegt dat autokosten reiskosten en km-vergoedingen zijn.
Op het jaarverslag zijn geen verdere vragen of opmerkingen, waarna dit wordt goedgekeurd.

8.b. Rapportage Financiële Advies Commissie
FAC-lid, de heer Eric Smit, zegt dat vier FAC-leden met de penningmeester overleg hebben gehad over de
jaarcijfers. De FAC heeft gekeken of de cijfers in redelijkheid en juistheid zijn en vervolgens naar het
voorgenomen financiële beleid.
De FAC heeft een aantal voorstellen tot rubricering gedaan om de cijfers makkelijker te laten lezen en
daardoor beter te kunnen begrijpen. De FAC steunt het financiële beleid van het bestuur ook qua begroting
en investeringen.
De FAC adviseert het bestuur te dechargeren op basis van de voorgelegde financiële stukken.
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8.c. Goedkeuring en decharge
De vergadering gaat akkoord en verleent goedkeuring en decharge aan het bestuur bij acclamatie.

9. Voorstel nieuwe contributiestructuur
In de vorige vergadering werd aan het bestuur gevraagd een trapsgewijze contributie voor te leggen voor
leden boven de 21 jaar. De jeugd betaalt nu vanaf 21 jaar tot hun 30ste € 265. Ondanks dit scherpe tarief is
er in deze leeftijdscategorie nauwelijks toename van leden geweest. De vergadering stelde voor deze
groep in fases te laten gewennen aan een hogere contributie, omdat ze na hun 30ste de volle contributie
moeten gaan betalen. Het gaat om 25 tot 30 mensen in totaal en de voorzitter zou onderstaand voorstel
graag in stemming willen brengen.
Het voorstel van het bestuur is om de contributie voor leden vanaf 21 jaar op € 300 te stellen (was € 265)
en daarna elke 5 jaar met € 200 te verhogen. Concreet betekent dat:
t/m 21 jaar
22 t/m 24 jaar
25 t/m 29 jaar
30 t/m 34 jaar
vanaf 35 jaar

€ 240
€ 300
€ 500
€ 700
het volledige bedrag.

Mevrouw Okkersen is van mening dat 30-jarigen de volledige contributie al best kunnen betalen. Ze vindt
dat, als we voor de jeugd een dergelijk systeem invoeren, we dat ook voor oudere mensen zouden moeten
doen, die het volledige contributiebedrag ook niet meer kunnen betalen.
De voorzitter vraagt de vergadering of deze kan instemmen met het voorstel van het bestuur. Uit de
stemming blijkt dat dit voorstel geen meerderheid haalt.
Consequentie is dan dat het huidige systeem blijft bestaan. (€ 265,- voor leden tot 30 jaar.)
Uit de reactie van de vergadering blijkt dat zulks niet de bedoeling is.
De heer Heijmans merkt op dat de vraagstelling wat dualistisch is. Vorig jaar is gevraagd om er een staffel
in aan te brengen tot 30 jaar en nu is sprake tot 35 jaar. Hij vraagt of dit bestuursvoorstel duidelijk op papier
kan worden gezet.
Het bestuur zal hieraan gehoor geven en dit onderwerp in de najaarsvergadering opnieuw op de agenda
plaatsen. Daarbij zal het een contributieplan voor leden tot 30 jaar opgesteld worden.
Mevrouw Van Hutten zegt dat door oud-leden, die nu elders lid zijn, is gevraagd of het mogelijk is dat ze
hier een buiten-lidmaatschap kunnen krijgen. Ze vraagt of dit in het nieuwe voorstel meegenomen kan
worden.
De voorzitter zegt dat het bestuur hierover ook nog eens zal gaan nadenken.

10. Kennismakingsleden
De invoering van het kennismakingslidmaatschap is een groot succes gebleken. Het is in het leven
geroepen om vooral de 40ers en 50ers naar onze club te halen, met de bedoeling dat ze na het
kennismakinglidmaatschap gewoon lid worden. Er is een maximum gesteld van 2 kaarten per jaar (20 x 18
holes of 40 x 9 holes), 2 jaar lang. Het bestuur heeft gedacht er 3 jaar lang van te maken.
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Mevrouw Van Hutten merkt op dat in de vorige vergadering was toegezegd dat in deze
voorjaarsvergadering een evaluatie gegeven zou worden van mensen die na hun
kennismakingslidmaatschap gewoon lid zijn geworden. Ze zou graag over de cijfers beschikken.
De secretaris zegt dat hij niet over de exacte gegevens beschikt, maar hij schat dat per 1 januari ca. 25
mensen vanuit een kennismakingslidmaatschap volwaardig lid zijn geworden.
(Secr.: het exacte aantal dat sedert de aanvang van deze nieuwe vorm vanuit het kennismakingslidmaatschap volwaardig lid is geworden bedraagt per 1 januari 2014: 26 en per 1 juli 2014 nog eens 12.)
Mevrouw Swart vraagt wat we doen met niet-serieuze kennismakingsleden. Ze nemen bijvoorbeeld ook bij
wedstrijden de plaats in van mensen met een gewoon lidmaatschap.
De voorzitter zegt dat dit inderdaad een belangrijk punt is. Wanneer duidelijk is dat bepaalde mensen
willens en wetens alleen maar gebruik (lees: misbruik) maken van het kennismakingslidmaatschap, zou
hen wellicht het recht op een vervolgkaart ontzegd moeten worden.
Mevrouw Strik zegt dat het heel normaal is als leden voorrang gegeven wordt bij inschrijvingen voor een
wedstrijd. Als er na een bepaalde periode, kort voor sluiting van inschrijving, nog plaats is, zouden
kennismakingsleden hiervoor nog in aanmerking kunnen komen. Als voorbeeld noemt ze de maandbeker,
waarbij veel gewone leden niet konden inschrijven.
De wedstrijdcommissaris, de heer Arends, wil dit probleem toch nuanceren. Hij zegt dat de
maandbekerwedstrijd de enige wedstrijd is waarbij overschrijving voorkomt. De wedstrijdcommissie is aan
het bekijken of maandbekerwedstrijden anders kunnen worden opgezet. Door de grote belangstelling
hiervoor kunnen die mogelijk niet meer op 1 dag worden gehouden.
Vervolgens merkt mevrouw Strik op dat ze mensen ziet met “allerlei kaarten”. Op het secretariaat wordt
met een stempel en door het personeel van “De Hofmeester” met een pen een datum op de kaart
aangebracht. Is het bestuur bereid om aan de kaart die aan de kar hangt een grote, goed zichtbare datum
met watervaste stift aan te brengen?
De secretaris antwoordt dat de kennismakingsleden vanaf dit jaar een aparte cyclaamkleurige ledenkaart
hebben. Ze krijgen geen greenfee-dagkaart meer. De marshal controleert of de kennismakingskaart
(stempelkaart) ook inderdaad is afgestempeld.
Mevrouw Van Hutten zou graag zien dat de leden erover geïnformeerd worden welke spelregels er gelden
voor de kennismakingsleden.
De voorzitter zegt dat informatie hierover op de website zal worden geplaatst.
Mevrouw Van Hutten denkt dat mensen na 2 jaar al best kunnen besluiten of ze al dan niet lid willen
worden van onze club en ze daar geen 3 jaar voor nodig hebben. Zij stelt voor een
kennismakingslidmaatschap dan ook op maximaal 2 jaar te houden.
De voorzitter brengt de mogelijkheid van een 2- of 3-jarig kennismakingslidmaatschap in stemming. De
overgrote meerderheid kiest voor 2 kaarten per jaar en dat 2 jaar lang.
Hierna merkt de heer Citroen op dat een 1-jarig kennismakingslidmaatschap ook al zinvol zou moeten zijn.
De voorzitter stelt vast dat hier nu een beslissing over genomen is en dat een eenjarige
kennismakingskaart niet tot het bestuursvoorstel behoort. Dit is bovendien budgettair voor onze club niet
interessant.
Mevrouw Szirmai vraagt of deze vergadering hierover mag stemmen en het niet eerst voorgelegd dient te
worden aan alle leden.
De voorzitter antwoordt dat in het beleidsstuk hierover mededelingen zijn gedaan. Dit punt is vervolgens op
de agenda van vandaag geplaatst, zodat daar nu door de aanwezigen in de AV besloten kan worden.
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11. Aftreden mevrouw A.E. De Visser-Kappetein.
Mevrouw De Visser, voorzitter van de Technische Commissie en tevens bestuurslid van onze vereniging,
heeft te kennen gegeven haar functie te willen neerleggen.
Mevrouw Swart is bereid gevonden haar op te volgen.
Er kunnen tegenkandidaten worden aangedragen. In de najaarsvergadering zal over haar opvolging
gestemd worden en nemen we afscheid van mevrouw De Visser.

12. Rondvraag
Mevrouw Van Hutten memoreert aan de door de NGF geboden mogelijkheid om vanaf gekleurde tees te
spelen. Terwijl de heren nu de keuze hebben om van 4 verschillende kleuren te spelen, hebben de dames
geen keuze. Ze vraagt of overwogen kan worden om forward tees te maken, zodat ook de hogere
handicap-dames de mogelijkheid hebben van een andere kleur af te spelen.
De baancommissaris, de heer Van Walsem, zegt dat, als we dat doen, we dat eerst moeten laten inmeten
door de NGF. Begin volgend jaar komt men weer raten en dan pas kunnen nieuwe ratings worden
toegevoegd. De baancommissaris zal dit verzoek dan meenemen.
Aansluitend hierop stelt mevrouw Van Hutten de volgende vragen aan de wedstrijdcommissaris:
- Op de website ziet ze alleen bij de Runners Up-wedstrijden de keuzemogelijkheid vanaf welke kleur
tee men wenst te spelen. Wanneer stelt de wedstrijdcommissie dat open voor andere wedstrijden?
De heer Arends zegt dat dit het eerste jaar is, waarin we onderzoeken of de keuzemogelijkheid bevalt. We
willen niet dat mensen met een heel hoge handicap vanaf de witte tees gaan spelen.
- De huidige software geeft niet meer aan van welke tee er gespeeld gaat worden, terwijl dat met het
vorige systeem wel het geval was.
De heer Arends kan dit beamen. Deze kwestie wordt doorgespeeld naar de leverancier van de software.
De heer Bleijenbergh vraagt de vergadering om een applaus voor de baan- en clubhuiscommissies die
naar zijn gevoel dit jaar heel goed werk gedaan hebben.
De vergadering beantwoordt zijn verzoek met een groot applaus.
De heer Citroen refereert aan het beleidsplan, waarin staat dat gewerkt wordt aan een uitbreiding tot een
par 72-baan. Hij stelt voor hole 6 naar het toilet toe uit te breiden, dus daar van een par 3 een par 4 te
maken in plaats van nog meer par 5-banen te creëren.
De voorzitter legt uit dat het hier gaat om een specifiek stuk terrein achter de 4e hole, waarvan Papendal
zegt geen behoefte meer aan te hebben.
Mevrouw Swart vraagt of het mogelijk is dat er een verlengde vlaggenstok op hole 7 komt.
Deze vraag is al vaker tijdens vergaderingen aan de orde gesteld. Hieraan zal nu aandacht geschonken
worden.
De heer Waanders zegt begrepen te hebben dat statutair een accountantsverklaring vereist is bij het
overleggen van de jaarrekening. Om praktische redenen wordt die niet afgegeven. Een grondige
accountantsverklaring kost € 50.000. In de praktijk is deze gang van zaken eigenlijk niet meer hanteerbaar.
Hij stelt het bestuur voor om eens na te gaan of we moeten overgaan tot statutenwijziging waarbij weer een
kascommissie wordt ingesteld.
Het bestuur zal naar deze suggestie kijken.
De heer Water deelt mee dat we een aanwas hebben gekregen van ongeveer 150 spreeuwen, die
allemaal geringd zijn. Hij attendeert op het natuurprogramma “Buitengewoon” van TV Gelderland waarin
aan de flora en fauna van onze baan aandacht wordt geschonken.
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Mevrouw Dingjan vraagt hoe kennismakingsleden benaderd worden om definitief lid te worden.
De voorzitter antwoordt dat in het STAP-3 gebeuren daar hard aan getrokken wordt, evenals door de pro’s.
Zij doet dit zelf ook als ze met kennismakingsleden speelt en zegt te hopen dat andere leden dat ook doen.
De heer Aveskamp zegt ook kennismakingslid te zijn geweest. Na 2 kennismakingskaarten is hij lid
geworden omdat de club hem zo goed beviel. Hij moet helaas tegenspreken dat er hard aan getrokken
wordt. De begeleiding van onze leden Jan Bruinier en Ada Parlevliet heeft hij als fantastisch ervaren, maar
enige aansporing tot het overgaan naar een normaal lidmaatschap heeft hij nergens kunnen bespeuren. Hij
wil daarmee zeggen dat het geen kwaad kan daar toch enige aandacht aan te schenken.
Mevrouw Van Hutten zegt dat ze gemerkt heeft dat het jaarboek node wordt gemist. De leden van de
commissie zijn lang op zoek geweest naar de bufferzone voor 9-holes wedstrijden. Ze zou graag zien dat
er een paar jaarboeken gemaakt worden, zodat die beschikbaar zijn voor de commissieleden. Een
exemplaar kan dan gelegd worden op de wedstrijdtafel en bij het secretariaat. Ze kan aan de ledenlijst op
de site niet meer onderscheiden wat voor soort leden we hebben, dus of er sprake is van een jeugdlid,
studentlid of kennismakingslid. In het jaarboek is de wedstrijdkalender ook eenvoudig te raadplegen.
De voorzitter merkt op dat het wedstrijdprogramma in papieren vorm op de wedstrijdtafel ligt.
Bovendien is het mogelijk bij het secretariaat een geprinte versie op te vragen.
De heer De Waard vraagt of er op hole 9 een bel kan worden aangebracht.
De voorzitter zegt dat daar naar gekeken zal worden.
De heer Citroen zegt een nare ervaring te hebben met het feit dat de toeter het een keer niet deed toen die
nodig was om onweer aan te kondigen. Hij maakt zich daar zorgen over.
De baancommissaris, de heer Van Walsem, antwoordt dat de toeter het 1 dag niet gedaan heeft. Het
defect aan de compressor wordt meteen opgemerkt omdat de schoenen dan ook niet kunnen worden
schoon geblazen. Overigens was het euvel de volgende dag weer verholpen.
Het is goed om de verschillende betekenissen van de toeter beter onder de aandacht van de leden te
brengen. Voorgesteld wordt deze op de achterzijde van de labels aan te gaan brengen.
Mevrouw Strik zegt dat ze op de Twentsche golfclub aan het begin van de 9e hole een emmer hebben
staan met enkele gele vlaggetjes. Als je van plan bent na 9 holes van de baan te gaan, zet je zo’n
vlaggetje in je kar. Aan het einde van de 9e hole staat weer zo’n emmer waar je dat vlaggetje weer in kunt
zetten. Voor mensen die willen afslaan op de 10e hole, is dat een duidelijk signaal. Mogelijk is dat ook voor
ons een eenvoudige oplossing.
De heer Van der Wiele zegt dat zijn vrouw en hij per 1 januari jl. lid zijn geworden. Zij hadden zeker 2 jaar
een kennismakingslidmaatschap nodig eer ze konden besluiten definitief lid te worden. Het was voor hen
de eerste keer dat ze kennis maakten met de golfsport. Ze zijn fantastisch opgevangen door deze
vereniging, voornamelijk door de mentoren en de mensen van STAP 3.
De voorzitter sluit hier op aan met de mededeling dat we mentoren tekort komen en geïnteresseerden
graag verwelkomen.

13. Sluiting
De voorzitter dankt allen hartelijk voor hun uitvoerige inbreng en sluit de vergadering om 22.40 uur.
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