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Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van golfclub Welderen. Dat het jaar door corona een nog 
uitzonderlijker jaar was dan het jubileumjaar 2019 behoeft bijna geen toelichting. We zijn als bestuur 
trots dat we er met z’n allen toch nog een mooi golfjaar van hebben weten te maken!  Weliswaar met 
veel minder wedstrijden, feestjes en borrels, maar golfen kon gelukkig een groot deel van het jaar wel. 

Aanpassingen waren aan de orde van de dag: niet golfen, beperkt golfen, protocollen, looproutes, 
starttijden boeken, steeds andere startintervallen en soms wel en vaak geen wedstrijden. Toch heeft 
Nederland nog nooit zo vaak en veel willen golfen. De druk op de golfbanen, zo ook op die van ons, 
was enorm. 

Dankzij en ondanks corona zijn er veel nieuwe golfers bij gekomen. Golf is immers bij uitstek een sport 
die je uitstekend met inachtneming van alle coronarichtlijnen kunt beoefenen. Ons ledenaantal liep 
eind 2020 op tot maar liefst 1111. 

Het was zeker geen rustig jaar voor onze golfclub. Terwijl er veel activiteiten werden afgelast, is er 
achter de schermen hard gewerkt om met alle gevolgen van corona om te gaan, aan de verbetering 
van de organisatie van de club en waar mogelijk aan de uitvoering van plannen. De coronamaatregelen 
hebben enerzijds geleid tot extra saamhorigheid, maar anderzijds helaas ook tot ongeduld, korte 
lontjes en de nodige heftige discussies. Contacten met de NGF en andere golfclubs leren ons dat 
ditzelfde beeld zich eigenlijk overal voordeed. 

In dit jaarverslag van de golfclub zijn naast het jaarverslag van het bestuur ook de jaarverslagen van de 
diverse commissies opgenomen. Daarin kunt u lezen wat alle commissies dit jaar voor u hebben 
gedaan. 
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Jaarverslag van het bestuur 
Corona 
De invloed van corona op de mogelijkheden om te golfen en op de activiteiten van onze golfclub was 
in het afgelopen jaar enorm. Door bestuur en commissies is veel tijd en werk gestoken in het telkens 
weer omgaan met de wisselende maatregelen vanuit de overheid. Als bestuur zijn we dankbaar voor 
de goede samenwerking met de commissies en de proactieve houding, die er vooral bij een aantal 
wedstrijden en activiteiten organiserende commissies was. 

Door alle coronamaatregelen is er veelvuldig overleg geweest tussen het bestuur en directie en 
management van de golfbaan en zijn er zo goed als mogelijk afspraken gemaakt over hoe om te gaan 
met de beperkingen. De vereniging heeft proberen bij te dragen door het schrijven van protocollen en 
aangeven en soms uitvoeren van (verbeter-)ideeën zoals de aanpassing van startintervallen en het 
maximum aantal golfers per flight. 

Verder is er natuurlijk gestuurd op het al dan niet doorgaan van wedstrijden en andere clubactiviteiten. 
Veel wedstrijden zijn komen te vervallen. Toen prijsuitreikingen niet meer mogelijk waren, is besloten 
ook geen inschrijfgeld meer te vragen. Contant betalen, zoals nog gebruikelijk bij de meeste 
wedstrijden, was natuurlijk ook niet corona-proof. Inmiddels is voorzien in de mogelijkheid om met 
een bankpas te betalen en dus contactloos. Het aantal gespeelde clubkampioenschappen was beperkt, 
de Masters-wedstrijd kon niet doorgaan en de NGF-competities zijn afgelast. Van de meer sociale 
gebeurtenissen konden de Vrijwilligersdag en de slotwedstrijd geen doorgang vinden en is de 
Ledenweek vervallen. De laatste is later deels ingehaald door een Ledenweekend in een nieuwe 
alternatieve vorm, die alom waardering vond! Voor de verkiezing van de golfer en golfster en de 
vrijwilliger van het jaar is er onvoldoende basis. 

Achter de schermen is er veel vergaderd en overlegd door commissies en met name bestuur. Dat dit 
door de beperkingen regelmatig in aangepaste vorm moest, moge duidelijk zijn. De 
contactbeperkingen en de extra werkzaamheden door corona hebben natuurlijk remmend gewerkt op 
de uitvoering van onze plannen. Voor het gezamenlijk oppakken van zaken met het zogenaamde 
voorzittersoverleg (de voorzitters van de diverse commissies) was er nauwelijks ruimte. Het bestuur 
hoopt wat dat betreft op uw begrip. 

Over de belangrijke ontwikkelingen zijn de leden door nieuwsbrieven en -berichten zo goed mogelijk 
op de hoogte gehouden, dit met steun van de verschillende commissies. 

Ledenaantallen 
In de inleiding is al vermeld dat ons ledental in 2020 is toegenomen. Het relatieve aandeel jeugdleden 
is daarbij gelukkig ook iets gestegen en ligt nu zelfs wat boven het gemiddelde van de andere golfclubs 
in Nederland. Eind 2020 was het percentage vrouwelijke leden 31%. Dit sluit aan bij het landelijke 
beeld. Slechts ongeveer een derde van de golfers is vrouw. Onderstaande tabellen geven meer inzicht 
in de ontwikkeling van de ledenaantallen in het afgelopen jaar en de verdeling naar soort, leeftijd en 
geslacht. 
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Ledenaantallen eind 2019 en 2020 per soort 

 

 
Ledenaantallen eind 2020 per leeftijdscategorie verdeeld naar mannen en vrouwen 

 

Sportieve activiteiten en sportief beleid 
Zoals aangegeven zijn er veel sportieve activiteiten afgelast in het afgelopen jaar. Daardoor werd 2020 
sportief een jaar van stilstand. Ondertussen was er gelukkig nog wel de nodige ruimte voor vrij golfen. 
Tijdens corona was golfen een van de sporten die het langst konden worden beoefend en het meest 
zijn beoefend. De druk op onze golfbaan was ook groot. Aan een belangrijk doel van onze club om onze 
leden in een gezellige en sportieve sfeer te laten golfen is tenminste nog voldaan. 
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Ondanks de beperkingen zijn we er toch in geslaagd weer wat verder invulling te geven aan het sportief 
beleid dat een aantal jaren terug is geformuleerd. Er zijn regellessen geïntroduceerd tijdens de zeer 
succesvolle wedstrijden van de Nieuwe Ledencommissie. Deze worden verzorgd vanuit de Regel- en 
handicapcommissie, die in overleg met de golfbaan ook werkt aan regellessen in de praktijk voor 
nieuwe en aankomende leden en die druk bezig is met de introductie van het Wereld Handicap 
Systeem. Het competitiebeleid (NGF-competitie) is geëvalueerd en er wordt nagedacht over 
aanpassingen. De Jeugdcommissie is in gewijzigde samenstelling en met een nieuwe voorzitter klaar 
voor een nieuw seizoen met nog meer gestructureerde activiteiten voor een wat toegenomen aantal 
jeugdleden. 

Organisatie 
Naast alle werkzaamheden in verband met corona en regulier werk heeft het bestuur tijd gestoken in 
verbetering van de organisatie van onze club. 

Er zijn documenten geschreven over de organisatie en werkwijze van bestuur en commissies. Van een 
aantal commissies is nog (aanvullende) input nodig, waarna het geheel tezamen met het 
voorzittersoverleg kan worden vastgesteld en aan de club gepresenteerd. Een en ander zal ons helpen 
bij het beter en efficiënter laten verlopen van de werkzaamheden. En het helpt nieuwe bestuurs- en 
commissieleden en andere vrijwilligers bij het inwerken. 

Er is een vrijwilligersbeleid geschreven, afgestemd met een werkgroepje van commissievoorzitters, 
om ervoor te zorgen dat vrijwilligers eenvoudig kunnen worden ingepast in ons vrijwilligers-corps met 
aandacht voor zaken als onderschrijving van privacy policy, gedragsregels en tuchtreglement en 
verkrijging van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) waar nodig. Het beleid helpt ons ook bij een 
gelijke waardering van vrijwilligers, waarbij het uitgangspunt is dat er niet wordt beloond/betaald. Ook 
dit beleid moet nog in het voorzittersoverleg (afgelast i.v.m. corona) worden vastgesteld. 

Gekoppeld aan het vrijwilligersbeleid is het beleid over noodzakelijkheid en verkrijging van VOG’s 
nader uitgewerkt. De club is aangesloten bij de Regeling gratis VOG en er zijn waar die nog ontbraken 
VOG’s aangevraagd en verkregen. Het bestuur heeft gevonden dat zij zelf ook een VOG moeten 
hebben. Daarbij zijn meer risicogebieden van toepassing dan bij vrijwilligers die voor werk met een 
kwetsbare ledengroep een VOG nodig hebben. De VOG’s zijn voor de blijvende en voorgedragen 
bestuursleden verkregen. Komend jaar zullen we een voorstel doen om dit in het huishoudelijk 
reglement vast te leggen. Naast de aandacht voor de VOG’s zijn we ook met behulp van de NGF een 
initiatief begonnen om breder geformuleerde gedragsregels op te stellen. Het is goed om ook te 
beschrijven hoe we als leden met elkaar, met nieuwe leden maar ook met gasten en personeel van de 
golfbaan willen omgaan. Dat blijft niet beperkt tot vraagstukken van seksuele intimidatie. Tegelijk 
wordt gekeken naar de rol en zichtbaarheid van onze vertrouwenspersoon. Ook hiervoor is een 
werkgroepje vanuit de commissies gevormd. 

Er zijn protocollen gemaakt voor “lief en leed”, “(bestuurs)vergaderingen”, “cyclus jaarplannen - 
jaarverslagen - ALV”, “Kascommissie”, “vrijwilliger van het jaar”, “golf(st)er van het jaar” en 
“vrijwilligersdag”. Ook die zullen ons en toekomstige bestuursleden bij het werk helpen. 

Zorgvuldig handelen in het kader van privacy heeft gevraagd om het terugbrengen en vastleggen van 
de bevoegdheden in E-Golf4U. Dit is het systeem waarin onze leden- en handicapadministratie 
plaatsvindt, maar waarin bijvoorbeeld ook wedstrijden worden geboekt. Daarmee is een en ander 
beheersbaarder geworden. 

 



  
 
 

Pagina | 7 
 

Ook is een aanvang gemaakt met een document over bestuursaansprakelijkheid en risicobeheersing 
binnen onze club. Daarin komen naast zaken als privacy en sociale veiligheid, ook financieel en ICT-
beheer aan de orde. Maar bijvoorbeeld ook de veiligheid tijdens het sporten en die van vrijwilligers 
krijgt aandacht. Gezien de scheiding tussen club en golfbaan, liggen op Welderen een aantal 
verantwoordelijkheden bij de baan. Waar de club niet bevoegd is maar wel risico’s ziet zullen we dat 
communiceren. De bescherming bij onweer is wat dat betreft een onderwerp. De club zal in ieder geval 
beleid maken voor extreem weer bij haar activiteiten. 

Tenslotte kan alvast worden aangekondigd dat er in het komende jaar gewerkt zal worden aan een 
wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement. Aanleiding vormt een aantal externe 
ontwikkelingen. De NGF voert bijvoorbeeld een gedwongen wijziging door in het doping reglement en 
brengt de behandeling van tuchtzaken onder bij het Instituut Sport Rechtspraak. Dit vraagt ook bij ons 
aanpassingen. Het is gewenst de mogelijkheid van elektronisch stemmen (ALV) vast te leggen, die nu 
in verband met corona door een tijdelijke wet mogelijk is gemaakt. Ook zijn er wijzigingen nodig op 
grond van de onlangs van kracht geworden Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. De gelegenheid 
gebruiken we dan ook om een aantal zaken te verduidelijken en kleine onvolkomenheden weg te 
werken. Uiteraard zullen de wijzigingen door de ALV moeten worden bekrachtigd. 

Communicatie 
In het afgelopen coronajaar is wederom helder geworden hoe belangrijk goede communicatie tussen 
club en leden is. Het aantal informatie-momenten is in ieder geval toegenomen. De toegankelijkheid 
van de website kan nog worden verbeterd. We ontvangen regelmatig vragen van leden naar de plaats 
waar bepaalde informatie kan worden gevonden. De Communicatiecommissie en het bestuur 
onderzoek gezamenlijk of en hoe een aanpassing van de website, wellicht met gebruik van andere 
techniek tot verbetering kan leiden. De wens is daarbij ook dat we flexibeler en sneller worden als het 
gaat om het vernieuwen van informatie. Binnen het bestuur zijn er kaders voor nieuw 
communicatiebeleid gedefinieerd om bij dit alles koers te houden. 

Uitbreiding van de Communicatiecommissie is daarbij gewenst om de kwetsbaarheid te verkleinen en 
ruimte te vinden voor een meer proactieve bijdrage aan de communicatie binnen de club. 

De golfbaan (overleg en ontwikkelingen) 
Het bestuur vindt regelmatig en goed overleg tussen directie en management van de golfbaan en het 
bestuur en waar nodig de commissies van de golfclub belangrijk. Het bestuur overlegt daartoe in 
principe elke twee maanden met de golfbaan. Dit overleg is in 2021 in verband met coronabeperkingen 
een keer vervallen. Er is door corona echter ook veel aanvullend en ad hoc met elkaar gesproken. 

De coronacrisis, waar we als baan en club gezamenlijk door werden getroffen, heeft ons op enkele 
punten dichter bij elkaar gebracht. Over de nodige zaken hebben we overeenstemming kunnen 
bereiken. Dit neemt niet weg dat er ook, vaak al jaren op de agenda staande punten blijven bestaan, 
waarover we het moeilijk eens kunnen worden. De ambities van de golfbaan en de golfclub zijn immers 
niet altijd hetzelfde. De mogelijkheden voor de golfclub om zaken af te dwingen zijn beperkt. De reden 
hiervoor ligt in het gegeven dat onze leden allemaal een individuele speelrechtovereenkomst met de 
golfbaan hebben. Een echte vuist kan alleen worden gemaakt door het collectief van zogenaamde 
speelgerechtigden. 
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Afgelopen jaar heeft het bestuur tezamen met de golfbaan een grondige analyse gemaakt van de 
uitkomsten van de Players 1st enquête uit 2019, waarbij ook de resultaten van de eerdere jaren zijn 
meegenomen. De aandachtspunten veranderen door de jaren heen eigenlijk nauwelijks. Op een aantal 
punten zijn door de golfbaan verbeteringen doorgevoerd. Denk daarbij aan de inrichting van het 
restaurant, het opknappen van kleedkamers en sanitair een aantal jaren terug en tijdens de corona 
lock down het opknappen van de oefenfaciliteiten. Ook is een groot deel van de paden in de baan 
verhard en is de ondergrond van de parkeerplaats losgemaakt en wat opgehoogd. Over dit alles zijn 
de leden al via nieuwbrieven geïnformeerd. Ook hier blijkt telkenmale dat de ambities van de golfbaan 
en de wensen van onze leden niet helemaal bij elkaar aansluiten. 

Het bestuur vraagt zich af of een andere verhouding tussen golfclub en -baan, waarbij de golfclub en 
de leden in een positie met meer zeggenschap komen, haalbaar is. In het komende jaar willen we de 
mogelijkheden tezamen met vertegenwoordigers uit een aantal commissies verkennen. 

Gelukkig hebben we wel met de golfbaan kunnen afspreken dat er in 2021 op twee plaatsen in de baan 
toiletten zullen komen. Het streven is om deze bij aanvang van het nieuwe golfseizoen beschikbaar te 
hebben. Hier kunnen coronabeperkingen overigens een spelbreker zijn. 

In het overleg met de golfbaan zijn verder onder meer de volgende zaken aan de orde geweest: 

• de correctie op de in 2019 in rekening gebrachte speelrechtvergoeding. Voor een ieder is 
tenminste het in 2019 te veel betaalde verrekend met de vergoeding voor 2020. Voor de komende 
jaren is de rekenmethodiek al in formules vastgelegd om nieuwe vergissingen te voorkomen; 

• de afspraak dat het bestuur achteraf zicht krijgt op de financiële resultaten van de exploitatie 
maatschappij van de golfbaan over 2020. Er zal bezien worden of dit ruimte laat voor een 
compensatie van de leden die tijdens de eerste lock down de speelrechtvergoeding hebben 
doorbetaald; 

• mede vanwege de doorbetaalde speelrechtvergoedingen en de financiële risico’s van corona voor 
ondernemingen hebben we als bestuur regelmatig gevraagd naar de liquiditeits- en 
solvabiliteitspositie van de exploitant. Zonder deze feitelijk en grondig te kunnen controleren 
hebben we van de exploitant telkens de verzekering gekregen dat beide nog op orde zijn; 

• de vouchers die de golfbaan de leden als gebaar van waardering voor trouw heeft gegeven, zijn op 
verzoek van het bestuur ook geldig verklaard voor gebruik op Bleijenbeek; 

• enkele keren per jaar nemen leden deel aan wedstrijden op momenten of op banen, waarvoor zij 
geen speelrecht hebben. Afgesproken is nu dat dan steeds een (gereduceerde) greenfee moet 
worden gekocht. Dit vinden we eerlijker in de verhouding tussen de verschillende leden onderling. 
De golfbaan heeft ons bovendien als “wisselgeld” een tweede toilet in de baan toegezegd. De 
wedstrijd tijdens de Ledendag blijft overigens een uitzondering vormen. Deelname aan 
wedstrijden op zich staat verder natuurlijk voor alle leden van de club op dezelfde wijze open; 

• er is afgesproken dat de Sponsorcommissie van de club samen met de golfbaan naar sponsors gaat 
zoeken. Dit maakt de vijver voor de club om in te vissen wat groter, aangezien er eerst beperkingen 
golden. Het voornemen is om opbrengsten volgens een afgesproken formule te verdelen. De 
verwachtingen zijn voor de komende tijd door corona natuurlijk zeer beperkt; 

• over zaken als de prijzen van lockers en het personeelsbeleid van de golfbaan spreekt het bestuur 
wel met de golfbaan. Waar de golfclub geen formele partij is op dit soort vlakken, beperken onze 
mogelijkheden zich wat dat betreft tot in meer algemene zin pleiten voor de belangen van de 
leden. 
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Starttijdensysteem 
De corona maatregelen maakten het noodzakelijk om te gaan registreren welke golfers op welk 
moment aan het golfen waren. Eerst is er met de hand geadministreerd. Dit bleek niet praktisch en 
niet compleet. Na overleg met het bestuur en na analyse van de uitkomsten van een enquête onder 
de leden heeft de golfbaan het digitale online starttijdensysteem geïntroduceerd. De zeggenschap ligt 
wat dit betreft bij de golfbaan. Dit is langer geleden al in het verlengde van de gebruiksovereenkomst 
vastgelegd in het baanreglement. 

Over de instellingen van het systeem hebben directie en management van de golfbaan en het bestuur 
uitvoerig overlegd. De keuzes zijn aanvankelijk naar beste eer en geweten gemaakt op grond van de 
wensen van de leden, zoals die uit genoemde enquête naar voren kwamen. Ten overvloede vermelden 
we nogmaals dat maar liefst de helft van de leden de enquête heeft ingevuld. Aan de hand van ervaring 
met het systeem en opmerkingen van leden is er reeds een aantal aanpassingen gedaan. 

Naast veel positieve reacties is er ook het nodige commentaar van leden ontvangen. Met name uit een 
groep veel golfende oud gedienden kwamen er bezwaren. Helaas kan een systeem dat voor inmiddels 
ruim 1100 leden moet werken, niet voor ieder individueel lid voldoen aan alle persoonlijke wensen. In 
zo’n grote gemeenschap moeten we wat rekening met elkaar houden. De toegenomen druk op onze 
golfbaan kwam daar nog eens bij. Al met al waren er begrenzingen nodig. Overigens zien we eenzelfde 
beeld bij nagenoeg alle golfbanen om ons heen. Overal komen er digitale startsystemen, overal zijn er 
beperkingen in boekingen en overal zijn er bezwaren. We hebben als bestuur ons best gedaan om op 
alle bezwaren zorgvuldig te reageren en met goede ideeën steeds wat te doen. Daarmee zijn vast niet 
alle ergernissen weggenomen. 

Als het gaat om de ledenraadpleging voorafgaand aan de inrichting van het systeem, hebben een 
aantal leden aangegeven dat ze vinden dat het bestuur dit eerst in een ALV had moeten brengen. Dit 
hebben we om een aantal redenen niet gedaan. Natuurlijk was een ALV organiseren met corona risico’s 
zeer ongewenst. Verder is de golfbaan bevoegd en niet de golfclub en daarmee ook de ALV niet. Het 
bestuur had de ALV alleen kunnen horen als het gaat om het standpunt dat zij richting golfbaan moest 
innemen. Alle detailinstellingen van het systeem hadden daarbij nooit besproken kunnen worden. Het 
bestuur had de overtuiging dat er met de enquête een veel bredere en waardevollere 
ledenraadpleging had plaatsgevonden dan er bij een normale ALV met circa 75 aanwezigen zou zijn 
bereikt. 

Ondertussen lijken we met elkaar redelijk gewend aan het gebruik van het systeem. De nadere uitleg 
en een aantal aanpassingen hebben het misschien ook acceptabeler gemaakt. Dit neemt niet weg dat 
we als bestuur zodra de corona beperkingen het toelaten graag een klankbordgroep willen vormen om 
tussentijds ervaringen te delen en eventueel verder gewenste aanpassingen te benoemen. Een nieuwe 
brede ledenraadpleging, wederom door de golfbaan, is voorzien voor begin mei 2021. Dan is er meer 
ervaring opgedaan met de werking van het systeem, ook als de dagen weer wat langer zijn. De beoogde 
vorm is weer een enquête met een beperkt aantal heldere en principiële vragen. Van de directie van 
de golfbaan hebben we als bestuur inmiddels het bericht ontvangen dat zij sowieso doorgaan met het 
digitale online systeem. Een terugkeer naar het oude kaartjessysteem sluit men uit. Aanpassingen in 
de instellingen van het digitale systeem wil men pas doen na een enquête als juist genoemd. 
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Overeenkomsten 
Eerder hebben we gemeld dat het bestuur met de directie van de golfbaan in overleg was over 
aanpassing van de individuele speelrechtovereenkomst (tussen het individuele lid en de golfbaan) en 
de gebruiksovereenkomst (tussen golfclub en golfbaan). Een aangepaste speelrechtovereenkomst zou 
primair alleen voor nieuwe speelgerechtigden gaan gelden. De gebruiksovereenkomst zou tussentijds 
aangepast kunnen worden. Deze zou anders nog tenminste drie golfseizoenen doorlopen. 

De door het bestuur voorgestelde aanpassingen zijn gericht op meer duidelijkheid in het algemeen, 
helderheid omtrent zaken als wachtlijsten, aflossing van eventuele leningen bij beëindiging van het 
speelrecht, maximale aantallen speelgerechtigden, het opnemen van gaandeweg ontstane soorten 
speelgerechtigden en de rechten van de club en leden op (exclusief) gebruik van de golfbaan. Ook kan 
tot een meer consistente samenhang tussen de twee soorten overeenkomsten worden gekomen. 

De voorstellen voor aanpassing hebben wij in de loop van 2019 gedaan. Een eerste reactie op ons 
voorstel voor de gebruiksovereenkomst hebben we begin oktober ontvangen. Waarschijnlijk heeft 
corona niet aan een snellere reactie bijgedragen. De reactie vanuit de golfbaan was voor het bestuur 
teleurstellend. Wij hebben in verband met de beperkingen om elkaar fysiek te spreken vooreerst 
schriftelijk gereageerd. Daarbij is aangegeven dat wat het bestuur betreft handhaving van de lopende 
overeenkomst aan de orde komt indien er geen snelle aanpassing kan plaatsvinden. Belangrijk 
aandachtspunt daarbij vormen de maximale ledenaantallen. Met de stijging van het aantal leden en 
de toegenomen druk op de golfbaan, wordt het bewaken van de grenzen immers relevanter. 

Waar wij hoopten de leden tijdens de ALV begin 2021 nieuwe conceptovereenkomsten voor te kunnen 
leggen, zal dat dus nog wat langer tijd vragen. 

Bestuurswisselingen 
Andrea Hiddink zal aftreden als secretaris en is niet herkiesbaar. Het bestuur draagt Yvonne van Zoelen 
voor als haar opvolgster in het bestuur. Daarnaast zal Erwin Zuuring aftreden als bestuurslid. Ook hij 
stelt zich niet herkiesbaar. Voor zijn opvolging stelt het bestuur Frans van Aart voor. Erwin heeft zijn 
taken als voorzitter van de Wedstrijdcommissie al aan Frans overgedragen. 

Ook onze penningmeester Ad Stoop is aftredend, maar hij stelt zich na twee termijnen wel herkiesbaar 
voor een laatste termijn van 2 jaar. Het bestuur stelt van harte voor om Ad te herbenoemen en 
daarmee de continuïteit in het bestuur te borgen. 

Het bestuur hoopt dat de ALV deze voordrachten in het eerste kwartaal van 2021 zal ondersteunen. 
Wanneer er geen zogenaamde ledenvoordrachten met alternatieve kandidaten voor een of meer van 
de vacante posities door het bestuur worden ontvangen, worden de (her)benoemingen in wezen een 
formaliteit. 

Bestuursvergaderingen en overleg met commissies 
Het bestuur vergadert minimaal een keer per maand. Tijdens deze vergadering komen alle actuele en 
doorlopende zaken aan bod. In het afgelopen jaar is het aantal vergaderingen door corona veel groter 
geweest. Regelmatig was er ad hoc overleg nodig en regelmatig moest er in bijzonder vorm worden 
vergaderd (grotere zalen i.v.m. social distancing, conference calls, Skype, Teams of Zoom i.v.m. lock 
downs). 
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Een goede communicatie tussen de diverse commissies en het bestuur is van groot belang voor het 
goed functioneren van onze golfclub. Elke commissie heeft daarom binnen het bestuur een eerste en 
tweede contactpersoon. Dit is van meerwaarde voor het bestuur, maar ook voor de commissies 
gebleken. Afhankelijk van de activiteiten van een commissie is er regelmatig of intensief contact. 

Daarnaast vindt er in principe twee keer per jaar een voorzittersoverleg plaats. In dit overleg tussen 
het bestuur en de voorzitters van alle commissies worden naast de actualiteiten allerlei zaken 
besproken omtrent de activiteiten van de commissies. 

In het afgelopen jaar zijn we begonnen ook een aantal zaken in de vorm van een soort van tijdelijke 
werkgroepen van een aantal voorzitters en een aantal bestuursleden op te pakken. Het 
vrijwilligersbeleid is daarvan een voorbeeld. Ook is er gezamenlijk overleg geweest tussen de Baan-, 
de Flora- en fauna- en de Regel- en handicapcommissie over herinrichting van delen van de baan in 
het kader van natuurbeheer. Als we geen last meer hebben van coronabeperkingen zal deze vorm van 
aanpak zeker navolging krijgen. 

Financieel jaarverslag 
In 2020 werd een positief resultaat behaald van € 5.452. Het vermogen van de club stijgt hiermee van 
€ 99.885 naar € 105.337. 

De begroting 2020 voorzag in een resultaat van negatief € 2.315, een voordelig verschil van € 7.767. 
Ook ten opzichte van het jubileumjaar 2019 (negatief € 314) is het resultaat in 2020 hoger, en wel 
€ 5.766. 

Het verschil tussen realisatie en begroting kan in hoofdzaak worden verklaard door de impact van de 
coronacrisis op met name de uitgaven (bijna € 11.500) en het wegvallen van de opbrengsten (per saldo 
bijna € 4.000). Het positieve resultaat over 2020 mag daarom niet als structureel worden gezien. 

Het ledenbestand nam meer toe dan begroot en zorgde voor € 1.000 hogere contributie-inkomsten. 
De sponsoropbrengsten waren echter € 5.000 lager dan begroot. 

Het verschil ten opzichte van 2019 (ca € 6.500) volgt uit per saldo € 1.000 minder opbrengsten (€ 3.000 
minder sponsoropbrengsten en € 2.000 meer contributie-inkomsten) en € 7.500 minder kosten. 

In meer detail zijn de belangrijkste verschillen wat de kosten betreft tussen de realisatie 2020, de 
begroting 2020 en het resultaat 2019 de volgende. 

• Doordat de NGF competitie is komen te vervallen heeft de Competitiecommissie bijna € 5.000 
minder uitgegeven dan de begrote € 7.800, met name omdat daardoor minder trainingslessen 
werden afgenomen en financiële ondersteuning van de jeugd achterwege bleef.  Ook in 
vergelijking met 2019 liepen de kosten terug, met name door het niet opnemen van door de club 
gesponsorde lessen van de recreatieve teams. 

• Ook de Regel- en handicapcommissie gaf veel minder uit: per saldo is ruim € 1.500 minder 
uitgegeven dan begroot vanwege gecancelde regelbijeenkomsten en opleiding van 
regelcommissarissen alsook het ontbreken  van kosten van referees nu wedstrijden niet zijn 
doorgegaan. In vergelijking met 2019 werd eveneens minder gespendeerd aan door NGF gegeven 
cursussen. 
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• De Jeugdcommissie gaf beduidend minder uit dan begroot (€ 1.700) en ook wat minder dan in 
2019 met name vanwege het niet doorgaan van de competitie, overige wedstrijden en 
gezamenlijke activiteiten. 

• De Communicatiecommissie gaf € 1.400 minder uit dan begroot omdat een voorgenomen 
aanpassing van de website niet doorging. Tevens worden de licentiekosten van de website vanaf 
2020 onder de kosten van Hard- & Software verantwoord. 

• Het resultaat van de Wedstrijdcommissie (ruim € 4.600 negatief) is slechter dan begroot. Dit beeld 
wordt echter vertekend door de impact van corona. Aan inkomsten respectievelijk uitgaven 
werden begroot ca € 8.300 (inschrijfgelden) respectievelijk ca € 11.500 (wedstrijdleiding, 
cadeaubonnen/prijzen en commissiekosten). De inkomsten uit inschrijfgelden bedroegen slechts 
ca € 900 terwijl een deel van de kosten (in totaal ca € 5.500) wel bleven doorlopen. Daarbij zij 
aangetekend dat de in januari aangeschafte cadeaubonnen conform vaste gedragslijn als kosten 
van het lopende jaar worden geboekt ook als zij niet worden uitgegeven. Deze worden dus niet op 
de balans geactiveerd. Deze bonnen zullen in 2021 worden gebruikt en de kosten van de 
Wedstrijdcommissie zullen in dat jaar daarmee ca € 3.300 lager uitvallen. 

• De kosten van de evenementen zijn in 2020 drastisch afgenomen (kosten ca € 8.000 in plaats van 
de begrote € 26.000). Hierbij speelt de coronacrisis de hoofdrol.  Ook ten opzichte van het 
jubileumjaar 2019 was de begroting 2020 al naar beneden bijgesteld. In plaats van de gebruikelijke 
Ledenweek begin juni werd in september door de Evenementencommissie als alternatief een 
Ledenweekend bedacht. Dat viel heel erg in smaak en kwam kostentechnisch voordelig uit (€ 7.200 
in plaats van de begrote € 16.000). Ook de Masters (€ 2.800) en de Vrijwilligersdag (€ 4.800) 
konden niet doorgaan. Voor de Nieuwjaarsreceptie werd eenmalig een afspraak met de exploitant 
gemaakt (€ 1.500 minder kosten). In vergelijking met het jubileumjaar 2019 was de begroting reeds 
bijgesteld. De overige kosten wijken niet noemenswaardig af van de begroting of van 2019. 

• Tenslotte, op initiatief van het bestuur is besloten om alle leden vanwege de coronacrisis een hart 
onder de riem te steken door ze een pitchvork cadeau te doen (kosten ca € 10.000). Ook wordt 
het resultaat van 2020  belast met een voorziening wegens het besluit van het bestuur om extra 
uitgaven te doen in 2021 nu door corona tal van activiteiten niet of slechts ten dele doorgang 
konden vinden in 2020 (€ 7.500). De toevoeging aan de voorziening voor de extra uitgaven in 
verband met het lustrum van de club in 2024 blijft zoals begroot (€ 2.500). 
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Jaarverslagen van de commissies 
Wedstrijdcommissie 
Wedstrijden 
Vanwege corona hebben we in 2020 helaas maar een beperkt aantal Qualifying wedstrijden kunnen 
spelen: 

• 2 clubkampioenschappen (Strokeplay (A, B en Senioren) en Mixed Foursome Matchplay); 

• 3 maandbeker wedstrijden voor de categoriën: A, Par3-4 en B-18, B-9; 

• 17 Maandag wedstrijden. 

In 2020 hebben we de Strokeplay wedstrijden voor de categorieën A, B en Senioren gecombineerd in 
één weekend. Het was een druk maar wel succesvol weekend.  

Naast deze wedstrijden heeft de Wedstrijdcommissie nog 4 Fun en/of andere wedstrijden 
georganiseerd. Vele wedstrijden, waaronder de Masters gingen niet door vanwege corona. Ook de 
finale wedstrijden van de wintercompetitie 2019/20120 kon niet worden afgemaakt. Desondanks 
heeft de wintercompetitie 2020/2021 een record aantal deelnemers, te weten 90 stuks. 

E-Golf4U functioneert prima en is voor de Wedstrijdcommissie een goede zaak. Met name dat 
iedereen z’n eigen scores na afloop van een wedstrijd via de app invoert, is een taakverlichting voor 
de wedstrijdleiding. Het synchroniseren van de starttijden aan de TeeTime module heeft her en der 
tot last minute acties en creativiteit gezorgd.  

Vanaf juli hebben we met een starter gewerkt, waardoor bijna alle wedstrijden binnen de afgesproken 
teesluiting zijn gestart. 

Commissieleden 
We hebben dit jaar gewerkt met ingewerkte leden. Na dit seizoen stopt een aantal leden en zullen we 
een aantal nieuwe leden inwerken.  De commissie bestond in 2020 uit de volgende leden: 

Erwin Zuuring (voorzitter) Boudewijn Haccou 
Geert Versteeg (secretaris) Emiel de Bruin 
Gerda Meems Frans van Aart 
Karin Vink Hemmie Weijman 
Wil Grotens René van Brandenburg 
Aron van t Hul René Zwiebel 

Leny Versteeg (externe penningmeester) 

Regel- en handicapcommissie 
Het jaar 2020 was ook voor de Regel- en handicapcommissie vanwege de corona anders dan andere 
jaren. Niettemin is er een aantal wapenfeiten te melden. 
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Baaninrichting 
De commissie is in samenwerking met de Baancommissie verantwoordelijk voor de baaninrichting. 
Ook dit jaar is er weer een inspectie op de markeringen van de hindernissen van de Championship 
Course en de par 3/4-baan geweest en zijn waar nodig deze markeringen aangepast. Voorts zijn er op 
verzoek van de Flora- en faunacommissie een aantal regeltechnische aanpassingen doorgevoerd zodat 
de flora en fauna zich nog beter kan ontwikkelen. Een voorbeeld is het gebied achter de green van hole 
9. 

Regelgeving 
De regelgeving was ook in 2020 een permanent punt van aandacht. Met behulp van (tijdelijke) 
plaatselijke regels kon er ondanks de coronamaatregelen toch een qualifying kaart worden gelopen.  

Om de kennis van de regels te vergroten is een aantal acties uitgevoerd: 

• een regelquiz gedurende 31 weken via het ledenportaal werd gewonnen door Peter Papegaaij; 

• een regelstation bij de Nieuwe Leden wedstrijden, waar iedere wedstrijd één aspect van de Regels 
in de praktijk werd behandeld; 

• een regelvraag bij de Maandbekerwedstrijden. 

Examens 
De commissie heeft in 2020 bij tientallen leden en niet-leden het Golfregelexamen afgenomen. 

Handicapping 
Zoals elk jaar bestond het overgrote deel van het werk van de commissie uit het verwerken van 
honderden mutaties in het ledenbestand, zoals opvoer nieuwe leden, verwerken jaarrevisie, 
toekennen golfbaanpermissie en behalen regelexamen en het verwerken van qualifyingkaarten. 
Daarnaast stond het jaar in het teken van de voorbereidingen van de invoering van het World Handicap 
Systeem (WHS).  

Referees 
De commissie zorgt er ieder jaar ook weer voor dat bij de clubkampioenschappen en andere 
wedstrijden een of meerdere referees aanwezig zijn. Ook dit jaar zijn Dick Groenendaal, Bert van Isselt, 
Johan de Vet en Dolf de Bruin weer actief geweest. Voor Dick en Bert was het, na 25 jaar, hun laatste 
jaar als referee. Vanwege de corona zal hen eerst in 2021 een passend afscheid worden aangeboden. 

Cursussen 
Frans van Aart heeft de cursus tot Regelcommissaris met zeer goed resultaat afgelegd en zal in 2021 
de cursus voor Referee gaan volgen. Andere cursussen zijn vanwege de corona niet doorgegaan. 

Commissieleden 
Begin maart droeg Dolf de Bruin de voorzittershamer over aan Johan de Vet, maar bleef gelukkig wel 
aan als lid van de commissie als opvolger van Nick Paanakker die voorzitter van de golfclub werd.  

De commissie bestaat nu uit: 

Johan de Vet voorzitter 
Dolf de Bruin penningmeester 
Francien van Blokland secretaris 
Diny Peperkamp lid 
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Evenementencommissie  
In een volledig nieuwe samenstelling gingen we in 2020 van start. Van ons oorspronkelijke plan om in 
het nieuwe jaar “op oude voet” door te gaan, is helaas niets terecht gekomen. Ook deze commissie 
moest rekening houden met de regelgeving rondom de coronapandemie. Een van de belangrijkste 
actiepunten van de commissie is de organisatie van de ledenweek. Afstand houden en tegelijkertijd 
een beperking van het aantal deelnemende leden en het sluiten van de horeca, maakte het dit jaar 
nodig om te komen tot de Ledenweek Light op 12 en 13 september.  

Mede door het prachtige weer werd het een groot succes. Muziek op hole 4, de spelelementen, 
quizvragen, beat the pro en zeker ook de goed verzorgde hapjes van onze horecamensen, maakte het 
tot een ludieke, nieuwe Ledenweek. Veel leden lieten ons weten de nieuwe opzet zeer te waarderen 
en is zeker voor herhaling vatbaar. Op dit moment is nog niet zeker hoe de regelgeving zich in 2021 
gaat ontwikkelen. Het virus is nog niet verdwenen. Het voornaamste is dat we nog steeds ons geliefde 
spelletje kunnen spelen. Natuurlijk missen we de sociale contacten na afloop op hole 19. Ons streven 
is daar aandacht aan te gaan besteden. We zullen gaan zien wat er mogelijk is. 

Commissieleden 
Eric Teunissen gaat ons, vanwege zijn verhuizing naar Limburg, helaas verlaten. Mocht u belangstelling 
hebben de commissie weer compleet te maken, informeer dan eens bij een van de commissieleden: 

Coen Hoogveld 
Dino Roman Mina 
René Rijnbeek 
Eric Teunissen 

Communicatiecommissie 
Commissieleden 
Twee nieuwe commissieleden zijn in 2020 toegetreden tot de commissie, te weten Annelies van Stijn 
(redactie) en René van Brandenburg (voorzitter). Het heeft uiteraard enige tijd geduurd voordat de 
verschillende commissieleden op elkaar ingespeeld waren en een ieder daarin zijn eigen rol heeft 
kunnen vinden. De coronacrisis heeft het al met al niet gemakkelijker gemaakt. Binnen de commissie 
is een duidelijke taakverdeling afgesproken: 

Eric Driessen website beheer en techniek 
Annelies van Stijn redactie 
Tom Weijman publicatie website en distributie nieuwsbrief 
René van Brandenburg voorzitter, beleid, relatiebeheer, ondersteuning commissie leden 

Communicatie 
De nieuwsbrief heeft een enig zins aangepaste lay-out gekregen waarbij uniformiteit (opmaak en 
lettertype) in eerste instantie voorop stond. Het is gelukt om in 2020 iedere maand een nieuwsbrief 
samen te stellen die daarbij ook steeds meer ‘body’ heeft gekregen waardoor deze aantrekkelijker was 
om te lezen. Naast het voorwoord van de voorzitter van de golfclub, nieuws omtrent corona voor zover 
dit van belang was voor de vereniging, informatie betreffende de baan, input van een aantal 
commissies en tot slot wat ‘luchtigere’ stukjes ter lering ende vermaeck. De website is hier en daar op 
detail niveau (grafisch en lay-out) wat aangepast, hier en daar ook opgeschoond en geactualiseerd. 
Besloten is om geen aandacht te geven aan een bulletin-board (zie plan 2021). 
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Nieuwe Ledencommissie (NLC) 
Ons doel is om de integratie van de nieuwe leden binnen onze golfclub zo optimaal mogelijk te laten 
verlopen, wij zijn dan ook blij dat de deelnemers bij onze wedstrijden ook veelvuldig deelnemen en 
“doorstromen” naar de overige clubwedstrijden zoals: de maandag middagwedstrijd, Maandbeker B, 
de Welderns, de Bitterballen/Snert- en fun wedstrijden. 

De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat er veel wedstrijden zijn afgelast en het ook niet mogelijk 
was om een Shotgun start toe te passen bij de resterende wedstrijden. Waardoor het niet mogelijk 
was om achteraf nog gezellig met elkaar na te praten en nieuwe contacten te leggen wat voor een 
beginnende golfer toch wel belangrijk is. 

Gemiddeld doen er aan de wedstrijden ongeveer 25 deelnemers mee, waardoor we kunnen stellen 
dat we duidelijk voorzien in een behoefte. Met als absoluut hoogtepunt de wedstrijd in oktober met 
maar liefst 28 deelnemers. Aan het eind van elke wedstrijd krijgen we steeds enthousiaste reacties van 
de spelers. 

Het “Warm Welkom” heten van nieuwe leden wordt ook in 2021 gecontinueerd. De nieuwe leden 
worden op een “klantvriendelijke manier” welkom geheten. Elk nieuw senior lid wordt persoonlijk 
uitgenodigd voor een kennismakingsrondje op de Par 3/4 baan met één van de commissieleden. Op 
deze manier kunnen de nieuwe leden op een persoonlijke manier kennismaken met onze vereniging 
en wordt er veel informatie verstrekt over onze golfvereniging.  

Wat we wel ervaren is dat niet elk nieuw lid gebruik maakt van deze unieke mogelijkheid om snel 
wegwijs gemaakt te worden in onze golfvereniging. In 2021 gaan we naast dit individuele Warm 
Welkom, voor diegene die niet gebruikmaken van een individueel gesprek als proef een 
groepsbijeenkomst organiseren. 

Afgelopen jaar hebben wij, in samenwerking met de Regel- en handicapcommissie, tijdens de 
wedstrijden uitgebreid aandacht besteed aan de regelkennis. Op een ”virtuele hole’ zijn diverse 
situaties behandeld o.a. in en rond de green en bunker en hoe te handelen in hindernissen. De Nieuwe 
leden hebben dit zeer gewaardeerd en de begeleiders hebben hier ook veel van opgestoken. Onze 
dank gaat uit naar Dolf de Bruin en Johan de Vet voor het organiseren. Wij gaan hier in 2021 zeker mee 
door.  

Commissieleden 
De commissieleden zijn: 

Nicole Retera Jaap van ’t Hul 
Michel Veulings Erik Keune 
Ad Braam John Hardeman 
Erik Pals Francien van Blokland 
Paul Michiels   Ronald Vermeer 
Jan van der Velde Sjoerd Croqué 
Frans v/d Broeck (voorzitter) 

Dit jaar hebben we voor het eerst gekozen om de wedstrijden op de grote baan op een zaterdag of 
zondag te spelen, op basis van de positieve reacties gaan we hier in 2021 mee verder. Er worden drie 
wedstrijden gepland in het wedstrijdschema. Tevens worden er 9 wedstrijden gepland op de Par 3/4 
baan.  



  
 
 

Pagina | 17 
 

Baancommissie 
Corona 
Door de coronacrisis is de greenkeeping in staat geweest extra werk aan de baan te verrichten. 
Hierdoor lag de baan er, nadat deze half mei weer open ging, zeer goed bij. De zachte winter is daar 
natuurlijk mede debet aan geweest. 

Omdat de vlaggenstokken niet meer aangeraakt mochten worden zijn er door mij ballenlifters gemaakt 
en geplaatst. Na intensief gebruik voldeden deze in het najaar volgens de BV niet meer en zijn ze 
vervangen door schijven waardoor de bal hoger in de cup blijft liggen en er makkelijker uit gehaald kan 
worden. 

Verbetering natte plekken en tee-boxen 
In de commissievergadering hebben we met Ronald en Dirk-Jan afgesproken dat we de natte plekken 
in de baan in kaart zullen brengen. Dit heeft Paul Kerckhofs samen met Ronald gedaan. Deze plekken 
zijn in het najaar ook bezand. Verder hebben we afgesproken om de slechtste tee-boxen aan te gaan 
pakken, met een restrictie van 3 stuks per jaar. We hebben deze met de commissie in een rondgang 
bekeken en cijfers gegeven, Deze lijst is met Ronald van Os gedeeld. De planning hiervan gaan we in 
de volgende vergadering doornemen. De tee’s van holes 7, 9 en 15 zullen het eerst aangepakt gaan 
worden. 

De BV is van plan deze winter langs de tee-boxen eenzelfde omheining als op Bleijenbeek te plaatsen. 
Deze is robuuster dan hetgeen er tot nu toe stond. Ook worden de par 3 holes van de CC van een 
stelconplaat als wintertee voorzien. Deze zijn groter en vlakker dan de huidige wintertees van tegels. 

Baaninrichting 
In samenspraak met de Regel- en handicapcommissie en de Flora- en faunacommissie zijn er twee 
nieuwe GKM (gebied kwetsbaar milieu) ingericht. Een achter de green van hole 9 en de tweede tussen 
de fairways van hole 15 en 16 achter de green van hole 16. De grenzen van deze gebieden zijn (of 
worden) gekenmerkt door een rode paal met een groene knop. Deze gebieden mogen niet betreden 
worden. 

Vinger aan de pols 
Tot slot houden we de vinger aan de pols en als er klachten of verbeterpunten bij ons gemeld worden 
geven we deze direct aan de BV en greenkeeping door. 

Commissieleden 
De commissieleden zijn:  

Rini de Vet (voorzitter) Paul Michiels 
Paul Kerckhoffs Henk van Lith 
Ronald van Os Dirk-Jan Vink 

Competitiecommissie 
Samenstelling commissie 
Dit jaar is de samenstelling van de Competitiecommissie gewijzigd. Johan de Vet heeft afscheid 
genomen van de commissie en heeft als voorzitter zitting genomen in de Regel- en handicapcommissie 
en als vice-voorzitter in het bestuur. De commissie dankt Johan voor zijn inzet. 
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Arjan van den Oord is de nieuwe voorzitter van de Competitiecommissie en daarmee direct 
contactpersoon voor het bestuur. Lars Hamming heeft zitting genomen in de commissie en heeft de 
rol van competitiecoördinator en NGF-contactpersoon op zich genomen. Geert is coördinator 
wedstrijdzaken/trainingen en Yvon doet de financiën. Communicatie wordt voornamelijk door Arjan 
en Lars verzorgd. De overige taken en activiteiten worden in onderling overleg geregeld. 

Doelstelling 2020 
De doelstelling is in 2020 grotendeels gelijk gebleven aan die van 2019. Doelstelling is dat alle 
competitiespelers veel plezier beleven aan het spelen van het golfspel in competitieverband en dit zo 
doen dat ze met gepaste trots, in goed gedrag en resultaten onze mooie club vertegenwoordigen 

Resultaten 2020 
Over sportieve resultaten van 2020 kunnen we helaas kort zijn. De NGF competitie 2020 is afgelast 
door de COVID-19 maatregelen en lockdown in het voorjaar van 2021. Doelstellingen zijn op prestatief 
vlak helaas dus niet gemeten. Ondanks het feit dat de competitie niet is doorgegaan heeft de 
Competitiecommissie in voorbereiding op de competitie wel een aantal successen te melden. De 
afspraken met horeca zijn in de voorbereiding voor de competitie gemaakt en de samenwerking met 
de exploitatiemaatschappij hierin is verbeterd. Daarnaast is een regeldag voor alle competitieteams 
georganiseerd i.s.m. de Regel- en handicapcommissie. Met de exploitatiemaatschappij zijn 
prijsafspraken gemaakt over de lessen en het lespakket voor de diverse competitieteams. Omdat de 
competitie niet door is gegaan en de COVID-maatregelen een aantal bijeenkomsten heeft doen laten 
vervallen zijn helaas niet alle plannen doorgegaan zoals verwacht aan het begin van 2020. Wel hebben 
we in de voorbereiding voor de NGF competitie van 2021 gemerkt dat we baat hebben bij deze 
activiteiten en afspraken. 

Doorkijk 2021 
In de voorbereiding richting de NGF competitie van 2021 is gebleken dat de animo voor de dames 36 
holes competitie helaas achterblijft bij de rest van de afdelingen. Dit punt zal, naast de andere 
ontwikkelingen die we zien in de club, besproken worden en meegenomen worden in de plannen voor 
2021 en waar nodig in een update van het beleid richting toekomst. 

Seniorencommissie “Welderns” 
Het coronavirus heeft ook de Welderns en deelnemers het leven behoorlijk door elkaar geschopt. 
Begin maart de lockdown en dan ligt alles stil. Tot nader order geen wedstrijden meer. Geen afsluiting 
van de wintercompetitie 2019 – 2020 en geen startwedstrijd voor de zomercompetitie 2020. 
Afwachten tot betere tijden en de ontwikkelingen volgen. 

Eind juni kwam er enig licht aan het eind van de tunnel en op 1 juli jl. mochten we weer starten met 
gepaste maatregelen, namelijk 1,5 meter afstand, flights van 3, geen uitwisseling van scorekaarten etc. 
Om mogelijke contactmomenten zoveel als mogelijk te beperken hebben we als commissie besloten 
geen shotgun wedstrijden te houden en in de zomercompetitie alleen qualifying wedstrijden te 
organiseren. Uiteindelijk hebben we vanaf 1 juli t/m 15 oktober toch 15 woensdagen gespeeld en 
hebben we de zomercompetitie met winnaars en naar tevredenheid kunnen afronden. 
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De doelstelling van de Welderns is “de seniorleden (m/v) van de golfclub een ontspannen en 
recreatieve golfdag te bieden”. Het aantrekkelijke van de Welderns competitie is de ontspannen sfeer, 
de sociale betrokkenheid en de mogelijkheid voor handicappers van uiteenlopend spelniveau, fysieke 
conditie en m/v gemengd de baan in te gaan. Het is een leerschool voor de beginnende senior 
golf(st)ers die door het systeem van flightsamenstelling heel snel andere golfers leren kennen en zo 
gemakkelijk in de groep hun weg weten te vinden. 

Om iedere woensdag twee wedstrijden (18 en 9 holes) tegelijk te kunnen organiseren voor in totaal 
70- 100 deelnemers, is een actieve commissie vereist. De samenstelling van de commissie is dit 
verslagjaar gewijzigd. Frans Bouwmeester heeft om persoonlijke redenen zijn commissie lidmaatschap 
beëindigd. In de loop van 2021 hoopt de commissie weer voltallig te zijn en dat de commissie-
werkzaamheden verdeeld kunnen worden over 8 vrijwilligers. 

Sponsorcommissie 
In 2020 is de Sponsorcommissie gestart om samen met de BV  te onderzoeken hoe en onder welke 
condities we de samenwerking op het terrein van sponsoring kunnen intensiveren. Voor de vereniging 
is hierbij het uitgangspunt dat we met sponsormiddelen extra activiteiten kunnen uitvoeren.  

Met de BV zijn we van mening dat deze nieuwe samenwerking meerwaarde kan opleveren voor beide 
partijen. Zo zien we mogelijkheden om tot aantrekkelijke sponsorpakketten te komen.  

Helaas zijn door de corona-uitbraak eerste plannen niet in concrete acties omgezet. Vanuit de 
Sponsorcommissie zijn we dit jaar zeer terughoudend geweest in het benaderen van bestaande en 
nieuwe sponsoren. Veel ondernemers hadden (en hebben) immers andere prioriteiten. 

Commissieleden 
De samenstelling van de commissie is: 

Wim Roelofs 
Han Bohlken 
Jan Rouwhorst 

Flora- en faunacommissie 
Uitbreiding commissie en samenwerking 
De commissie is sterk uitgebreid met 3 nieuwe leden. Onze expertise is met deze nieuwe leden ook 
sterk verbeterd. Helaas heeft corona de mogelijkheden om onze planning volledig uit te voeren 
beperkt.  

De samenwerking met de Greenkeeping is intensiever en door het lidmaatschap van Ronald van Os is 
de communicatie nog makkelijker geworden. 

Activiteiten / projecten 
De commissie heeft wel de standaard activiteiten ondernomen die jaarlijks terugkeren. Helaas hebben 
we weinig overleg gehad, waardoor nieuwe ontwikkelingen zijn afgeremd. 

Nestkasten schoonmaken en vervangen. Extra nieuwe kasten geplaatst. Onze indruk was, dat er 
minder kastjes bezet waren met nesten. Het valkennest op hole 15 was na 20 jaar kapot en wordt 
momenteel hersteld door Wim. Herplaatsing volgt nabij afslag hole 14. Wel zijn er meer spreeuwen. 

Harrie is begonnen met het in kaart brengen van nestkasten, insectenhotels en andere specifieke Flora 
en Fauna gebieden. 
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Op verschillende plaatsen hebben we de her en der liggende stapels houtblokken als insectenhotels 
ingericht. (lopend project) 

Veel nieuwe bakken met takkenrillen zijn er geplaatst. De greenkeeping stort hierin blad en groenafval. 
Deze zijn bedoeld als schuilplaatsen voor muizen, egels, ringslangen, regenwormen, diverse insecten  
enz.. 

Op hole 12 is de eerste ijsvogelwand met twee nestingangen klaar. We gaan er nog meer maken op 
hole 6 en tussen hole 1 en 8. In de nesten hebben we een kijkbuis gemonteerd, waar we via een 
glasvezel met camera in kunnen kijken. Nu nog de ijsvogel!! 

Het experimentele bloemenveldje op 13 is helaas volledig overwoekerd door andere soorten. We 
zullen eerste de grond moeten verschralen om dit project te laten slagen. Daarom zullen de schapen 
op ons verzoek ook hier een aantal jaren grazen. We zien waar de schapen regelmatig grazen, dat de 
grond daar behoorlijk groenvrij wordt. Hierdoor krijgen we hopelijk een meer gevarieerdere flora. 

Samen met de greenkeeping is begonnen met renovatie van de kersenbongerd. Projectleider Nique 
heeft contacten met een organisatie voor bevordering van behoud van hoogstambomen.  Aankoop 
van hoogstam kersenbomen en herplanten bij afslag hole 4. Advies is planten voor de winter. 

Op de afslag bij hole 11 is de meidoornstruik goed aangeslagen, alle struikjes groeien weelderig. De 
commissie heeft besloten in de komende jaren, samen met de greenkeeping de natuur op Welderen 
conform de laatste inzichten te helpen verbeteren. Deelname aan de GEO certificering gaan we 
voorlopig niet doen. Wel worden ontwikkelingen conform de methode door ons vastgelegd. 

Het intensievere beheer van de rietkragen op de verschillende plaatsen, wat door ons met de nodige 
argwaan is bekeken, heeft geleid tot een groter variëteit van oeverbeplanting. Dus al doende leren we. 

In samenwerking met de Regel- en handicapcommissie is het vijvergebied tussen hole 15, 16 en 17 tot 
beschermd natuurgebied verklaard. Hulde van onze commissie voor deze fijne samenwerking. 

Ad is begonnen met het ontwerpen van de borden in de baan met info van de Flora en fauna.  

Nog dit jaar te realiseren: aankoop van vleermuizenkasten (ongeveer 10 stuks). 

Kleding 
Speciale kleding: In het kader van het kledingbeleid zullen er jassen worden aangeschaft, zodat onze 
leden in het veld herkend worden als leden van de Flora- en faunacommissie. 

Het nuttige met het aangename … 
Met het hele team hebben we ons commissie uitje ingevuld met een rondje golf op de Batouwe.  
Hierbij hebben we contact gelegd met de Flora- en faunacommissie van deze golfclub. Hun commissie 
“landschapsbeheer”  functioneert al heel lang. Onze eerste kennismaking was voor ons zeer leerzaam. 
Komend voorjaar hebben we ze voor een tegenbezoek uitgenodigd. 
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Commissieleden 
De commissie bestaat uit: 

Anton Kersten voorzitter, tevens buitengebeuren en projecten 
Nique Rijs  buitengebeuren en flora projecten 
Wim van Hulzen  buitengebeuren en projecten 
Eef Weenink  communicatie en observatie 
Hermien Swarts  buitengebeuren en flora projecten 
Harrie Besselink buitengebeuren en projecten, specifiek committed to birds 
Ad de Wit  pr en communicatie 
Rob Menting  buitengebeuren en specifiek vissen en reptielen 
Ronald van Os buitengebeuren en golfbaanonderhoud expert 

Jeugdcommissie 
Door het coronavirus is ook voor de Jeugdcommissie 2020 een bijzonder jaar geworden. We zijn helaas 
niet in staat geweest om de in 2019 ontwikkelde ambities waar te maken.  

De Jeugdcommissie is in 2020 uitgebreid met Dolf de Bruin en Regina Janssen en bestaat nu uit 6 
personen. Dolf de Bruin heeft sinds oktober de voorzittersrol op zich genomen, daarvoor had de 
Jeugdcommissie een roulerend voorzitterschap. 

Ondanks het feit dat wij in 2020 weinig activiteiten hebben kunnen organiseren voor onze jeugdleden, 
kunnen we constateren dat het aantal jeugdleden van onze golfclub in 2020 constant is gebleven. Op 
dit moment heeft golfclub Welderen 53 jeugdleden, waarvan er ca. 30 meedoen aan de door de 
Jeugdcommissie georganiseerde activiteiten. 

In het voorjaar is het lesprogramma aangepast in verband met de tijdelijke sluiting van de golfbaan en 
de eisen die na de heropening vervolgens werden gesteld aan het mogen trainen door de jeugd. 

In het najaar hebben we de draad weer opgepakt en zijn er 4 groepen gevormd die les krijgen van 
Hessel. Ook is in november een pilot gestart om te onderzoeken of er voldoende animo is voor meer 
golfactiviteiten op de zondagmorgen. (Hier willen we het resultaat van de pilot nog opnemen) 

In oktober hebben wij samen met de golfschool in het kader van het door de gemeente georganiseerde 
Sjors Sportief ca. 25 kinderen ontvangen om hen kennis te laten maken met de golfsport. Wellicht leidt 
dit tot verdere groei van de jeugd van Welderen. 

We hebben dit jaar naast een aantal funwedstrijden op de PAR 3/4, alleen de jeugdstrokeplay-
kampioenschappen kunnen organiseren. Nijs Boelens is de kampioen van 2020. 

Commissieleden 
De commissieleden van 2020 zijn:  

Dolf de Bruin Thea ten Bosch 
Thierry Buurman Paul Huttenhuis 
Regina Janssen-van Buuren John Sanders 

 


