EDESE GOLFCLUB PAPENDAL
EEN (H)ECHTE VERENIGING ?
OF ZWEMMEN IN HET DIEPE ?
Humphry Peter

DIT WAREN :
- DE INITIATIEFNEMERS
- DE PLANNENMAKERS
- DE HARDE WERKERS
- DE OPRICHTERS

Edese
Voorzitters
1978 - 2005

Erelid
Hans
Bakker
Cees
Kosterman
Boot

DE NAAMSWIJZIGING VAN “EDESE” GOLFCLUB” NAAR ”EDESE GOLFCLUB
PAPENDAL” VOND PLAATS 30 JAAR NA OPRICHTING
•

Het was een onverwacht (?) kostbare operatie, bedoeld om :

•

De locatie voor verdwalende gasten makkelijker vindbaar te maken !

•

Maar vooral om duidelijk te maken dat de “Edese” niet in Ede ligt

•

De “Tom Tom” was kennelijk nog niet uitgevonden

Maar De Rijswijkse ligt ook niet in Rijswijk
De Eindhovense niet daar, De Roosendaelsche ligt wel in Arnhem ! enz,enz.
De charme lag kennelijk in het begrip Papendal en de te verwachten $$$$$$

MIDDELS EEN MOTIE OP DE ALV WERD OPNIEUW DE NAAM AAN DE ORDE
GESTELD

•
•

De naam “Golfclub Papendal” staat in de belangstelling
“Edese golfclub Papendal” moet verdwijnen

•
•

Vooral het “Edese” moet plaatsmaken - waarom eigenlijk ?
Wijs besluit van het huidige bestuur om een adviesgroep op te richten

•
•
•

Resultaat :
Nu zelfs drie namen - en geen unaniem advies !
Dan maar een enquête ! Een enquête is geen stemming overigens !

ENQUÊTE - 65 % REAGERENDE LEDEN (534) !
Verkoop
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1e kwrt
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4e kwrt

OMSTREEKS 350 LEDEN REAGEERDEN NIET !(40%)(ROOD)
•

Enquête gegevens over 534 reacties (blauw)

4e kwrt

49 % VAN 65 %

HEEFT NIET OP GOLFCLUB PAPENDAL GESTEMD

enquête

!

IN MIJN OPTIEK IS ER

GEEN OVERTUIGENDE MEERDERHEID
VOOR DE NAAM

“GOLFCLUB

PAPENDAL”

•

Er is ook geen meerderheid voor de namen:

•
•
•

In de naam Edese golfclub Papendal ,
wordt
reeds prominent aangegeven
Een naamswijziging is een statutaire wijziging en behoeft de
instemming van tenminste 2/3 van alle leden op een ALV.
Indien deze leden niet aanwezig zijn is er een 2e ALV nodig, waarbij
met het quorum kan worden volstaan

•

IN HET VIGERENDE BELEIDSPLAN STAAT BIJ DE “SWOT” ANALYSE:
Sterke punten:
• Samenwerking Papendal en NGF biedt
• Mogelijkheden voor Partnership NGF ivm
trainingsfaciliteiten

Terecht opgemerkt !

Zwakke punten:
• Reeds te veel wedstrijden en te weinig ruimte
voor “vrije” golfers.
• Nu alleen op woensdag en vrijdag meeste
ruimte om te spelen.
H.Peter

EEN SPONSOROVEREENKOMST IS GEEN LIEFDADIGHEID
ER WORDT ALTIJD EEN TEGENPRESTAIE GEVRAAGD
•

Papendal is een Nationaall sportcentrum,

•

Veel Olympische sportfaciliteiten zijn hier aanwezig

•

Met uitzondering van golfen

•

Extra mogelijkheden voor centrale trainingen is voor Papendal
aantrekkelijk.

•

Extra beslaglegging op onze baan is te verwachten!

Leden kunnen alleen op woensdag en vrijdag vrij spelen !
Op alle andere dagen zijn er activiteiten van NGF trainingen tot eigen sportwedstrijden
We zijn een vereniging en nu nog baas in eigen huis!

OLYMPISCH GOLF KEERT TERUG NAAR FRANKRIJK IN 2024!
(IN 1900 VOND HIER VOOR DE EERSTE KEER GOLFEN OP DE OS PLAATS!)

•
•
•
•
•

In 2020 en 2024 is Golfen ook onderdeel van de olympische Spelen.
In 2020 wordt gegolfd op “Golf en countryclub Kasumigaseki”. (Japan)
In Nederland is behoefte aan oefen- en traingsfaciliteiten voor golfen.
Het Nationaal Sportcentrum “Papendal” kan reeds in veel Olympische
sporten faciliteren, m.u.v. Golfen.
Een eigen golfbaan ontwikkelen kost enkele miljoenen afgezien van de
jaarlijkse kosten.

Het zou voor het Nationaal Sportcentrum “Papendal” een goedkope oplossing
zijn om fors te investeren in onze golfclub om haar facillitering uit te breiden.

MIJN SYMPATHIE VOOR DE NAAM EDESE GOLFCLUB PAPENDAL !
Ligt niet bij de gemeente Ede – niet bij de gemeente Arnhem – of bij Papendal
–
–
–
–

Maar bij de bouwers en de oprichters en de doorzetters uit Ede, Respect !!!
Bij de duizenden greenfeeërs die dankzij de naam Edese hun weg wisten te vinden
naar een kwaliteitsbaan
Naar de merknaam ” Edese” golf Baan waarin nu Papendal reeds zeer prominent
in aanwezig is.
En bij het voorkomem van onnodige uitgaven verbonden aan een naamswisseling

1. In de naam Edese Golfclub Papendal is
het woord en begrip Papendal reeds
prominent aanwezig.
Edese
Golfclub
Papendal

Arnhems
e
golfclub?

Golfclub
Papendal?

2. De merknaam “Edese” Golfclub is
alom bekend.
3. Een eigen vereniging of een onderdeel
van het Nationaal Sportcentrum
Papendal worden ?
4. Opnieuw uitgeven van geld om de
wijzigingen te bekostigen, is verspilling
van contributie !

ADVIES: BEHOUD EEN (H)ECHTE VERENIGING
DE EDESE GOLFCLUB PAPENDAL !
TOON RESPECT VOOR ONZE BOUWERS - BEHOUD DE ALOM BEKENDE NAAM !
BLIJF BAAS IN EIGEN VERENIGING – GEEN VERSPILLING !

Bedankt voor uw aandacht !

