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Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van golfclub Welderen. 2021 was het tweede jaar vol corona en 
wederom een jaar met minder wedstrijden, feestjes en borrels, maar golfen kon gelukkig het grootste 
deel van het jaar wel.  

Aanpassingen waren er zeer frequent: niet golfen, beperkt golfen, andere protocollen, horeca open en 
weer dicht, starttijden boeken, wisselende startintervallen en soms wel en soms geen wedstrijden. 
Ondanks deze onvoorspelbaarheden blijft golf in trek.  

Dankzij en ondanks corona zijn er ook dit jaar 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 2021 op tot maar liefst 1176! 

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 het Jaarplan 2021 zoals vorig 
jaar aan de ALV gemeld.  

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. 

Wij danken de commissies en alle vrijwilligers voor hun inzet. We zijn als bestuur trots dat we er met 
z’n allen een mooi golfjaar van hebben weten te maken!  
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Jaarverslag van het bestuur 

Inleiding 

De invloed van corona op de mogelijkheden om te golfen en op de activiteiten van onze golfclub was 
ook dit jaar weer groot. Door bestuur en commissies is veel tijd en werk gestoken in het telkens weer 
omgaan met de wisselende maatregelen vanuit de overheid. Er is ook veelvuldig overleg geweest 
tussen het bestuur en directie en management van de golfbaan om zo goed als mogelijk afspraken te 
maken over hoe om te gaan met de beperkingen. Dit overleg is steeds in goede harmonie verlopen en 
heeft geleid tot evenwichtige maatregelen, met name als het gaat over het gebruik van de baan en de 
gedragsregels van golfers. 

Verder is er natuurlijk gestuurd op het al dan niet doorgaan van wedstrijden en andere clubactiviteiten. 
Een aantal wedstrijden is komen te vervallen (waaronder voor het tweede jaar de NGF-Competitie), 
maar gelukkig konden onder andere wel alle clubkampioenschappen en Maandbekerwedstrijden 
worden gehouden. Ook de Ledenweek kon, zij het in aangepaste vorm, wel doorgaan en dat geldt ook 
voor de Vrijwilligersdag waar wij onze vrijwilligers konden bedanken voor hun inzet en Dolf de Bruin 
werd gehuldigd als Vrijwilliger van het Jaar 2021!  

Tot slot heeft het bestuur vrijwel alle acties uit het Jaarplan 2021 uitgevoerd, waardoor de organisatie 
is verbeterd en er een aantal langlopende dossiers kon worden afgesloten. In de hierna volgende 
paragrafen wordt daar meer gedetailleerd aandacht aan besteed. 

Ledenaantallen 

In de inleiding is al vermeld dat ons ledental in 2021 is toegenomen. Het relatieve aandeel jeugdleden 
is daarbij gelukkig wederom gestegen en ligt nu zelfs wat boven het gemiddelde menig andere 
golfclubs in Nederland. Eind 2021 was het percentage vrouwelijke leden 32%. Een lichte stijging t.o.v. 
2020. Onderstaande tabellen geven meer inzicht in de ontwikkeling van de ledenaantallen in het 
afgelopen jaar en de verdeling naar soort, leeftijd en geslacht. 

 

Ledenaantallen eind 2020 en 2021 per lidsoort 
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Ledenaantallen eind 2021 per leeftijdscategorie verdeeld naar mannen en vrouwen 

Sportieve activiteiten en sportief beleid 

Ondanks corona hebben we op sportief gebied niet stilgezeten en dat geldt ook voor de clubleden. 
Ongeveer de helft van het aantal clubleden heeft aan één of meerdere wedstrijden deelgenomen. Dat 
is door de corona minder dan in andere jaren maar er konden voldoende wedstrijden worden gespeeld 
waardoor we de juiste resultaten hebben kunnen vastleggen waaruit de golfer en de golfster van het 
jaar kunnen worden gekozen. Ook hebben we een vernieuwd beleid doorgevoerd op het gebied van 
uitnodigingen voor de Masters wedstrijd. De uitnodiging voor de Masters 2022 gaat nu uit naar de 
winnaar of winnares van meerdaagse wedstrijden en naar de clubkampioenen.  

Op sportief gebied zijn meerdere commissies actief. De Wedstrijdcommissie heeft dit jaar alle 
clubkampioenschappen, het merendeel van de Maandbeker en Maandagwedstrijden en een aantal 
funwedstrijden kunnen organiseren. In lijn met het sportief beleid worden steeds meer wedstrijden 
georganiseerd met een vrije teekeuze zodat de golfer de baan speelt die past bij de eigen handicap. 
Dit geldt ook voor de wekelijkse wedstrijden die door de Seniorencommissie “Welderns” zijn verzorgd.  

De Competitiecommissie moest ook dit jaar met spijt kennis nemen van het afgelasten van de NGF-
Competitie, hét evenement waar verschillende golfclubs elkaar treffen en waar sociale contacten de 
boventoon voeren. Corona was wat dit betreft gelukkig geen spelbreker bij de Jeugdcommissie. Door 
het toegenomen aantal jeugdleden (18 %) en de uitbreiding van de commissie tot 6 leden waren ook 
de jeugdwedstrijden drukker bezocht. 

De Regel- en handicapcommissie heeft o.a. door een proactieve communicatie de overgang van het 
EGA-handicap systeem naar de WHS-handicap op soepele wijze gerealiseerd. Ook zijn de inspanningen 
m.b.t. de kennis van etiquette en regels geïntensiveerd. De regellessen tijdens de zeer succesvolle 
wedstrijden van de Nieuwe ledencommissie worden enthousiast gegeven en gevolgd. Daarnaast 
worden elke maand regel- en etiquettelessen voor nieuwe en aankomende leden verzorgd.  
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Organisatie 

De organisatie en werkwijze van bestuur en commissies staat op papier. Het beschrijft de structuur en 
het kader waarbinnen bestuur en commissies kunnen werken, alsmede hun bevoegdheden. Een 
onderdeel hiervan is het vrijwilligersbeleid, zodat vrijwilligers een handvat hebben op het gebied van 
privacy policy, gedragsregels, tuchtreglement, eventuele verkrijging van een verklaring omtrent het 
gedrag (VOG), en dergelijke. Het beleid leidt ook tot een gelijke waardering van vrijwilligers, waarbij 
het uitgangspunt is dat er niet wordt beloond/betaald. Alleen eventuele onkosten worden vergoed. 

Ook is een verdere invulling gegeven aan 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 golfen en die van 
vrijwilligers krijgt aandacht. Gezien de scheiding tussen club en golfbaan, ligt 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 heeft in ieder 
geval het beleid voor extreem weer bij haar activiteiten afgerond. 

Tenslotte is een wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement nagenoeg gereed. Hierin is 
bijvoorbeeld de dit jaar van kracht geworden Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen verwerkt. Ook 
zijn er een aantal zaken ter verduidelijking en kleine onvolkomenheden weggewerkt. Afronding wacht 
op 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. Uiteraard zullen de wijzigingen t.z.t. door de ALV 
moeten worden bekrachtigd. 

Communicatie 

Goede communicatie tussen club en leden is essentieel. Het aantal informatie-momenten vooral door 
corona is ook dit jaar groot geweest. Wij hebben een nieuwe, eigentijdse website in gebruik genomen 
die ook de commissies de mogelijkheid biedt om hun informatie te delen met de leden. Het bezoek 
aan de website is hoger dan aan de oude website. Het boeken van starttijden en het opvragen van 
informatie met betrekking tot wedstrijden worden het meest gebruikt. De maandelijkse nieuwsbrieven 
die per mail werden verstuurd zijn afgeschaft. Belangrijke nieuwsitems vanuit het bestuur of 
commissies worden nog wel per mail aangekondigd maar de inhoud is uitsluitend op de website te 
vinden.  

De golfbaan 

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 erg belangrijk. Het doel van het overleg is de 
belangen van de leden zo goed mogelijk te behartigen in de wetenschap dat de ambities van de 
golfbaan en de golfclub niet altijd hetzelfde zijn. Het bestuur overlegt in principe elke twee maanden 
met de golfbaan of zo vaak als noodzakelijk. Door de corona is er dit jaar veel aanvullend en ad hoc 
met elkaar gesproken. Onderstaand enkele gebieden waarop we voor onze leden verbeteringen 
hebben kunnen bewerkstelligen. 

De gebruiks- en speelrechtovereenkomst 
Wij zijn zeer verheugd dat we deze ALV een herziene gebruiksovereenkomst ter goedkeuring aan de 
leden kunnen voorleggen. Deze overeenkomst tussen golfclub en golfbaan geeft meer duidelijkheid in 
het algemeen en over het maximale aantallen speelgerechtigden. Nieuwe soorten speelgerechtigden, 
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zoals Par 3-4 leden worden in de overeenkomst gedefinieerd en de rechten van de club en leden op 
(exclusief) gebruik van de golfbaan zijn verbeterd. In de stukken voor de ALV worden de verbeteringen 
nader toegelicht.  

Een volgende stap is het aanpassen van de individuele speelrechtovereenkomst (tussen het individuele 
lid en de golfbaan), die waarschijnlijk zoals tot nu toe gebruikelijk alleen voor nieuwe 
speelgerechtigden zal gaan gelden. In die aanpassing wordt ook een meer consistente samenhang 
tussen de twee soorten overeenkomsten geregeld. Deze activiteit staat voor 2022 gepland. 

Kwaliteit van de golfbaan 
Het bestuur heeft geen zeggenschap over de kwaliteit van de golfbaan, maar probeert wel maximaal 
haar invloed uit te oefenen op mogelijke verbeteringen. Dat heeft geleid tot een aantal resultaten die 
op aandringen van het bestuur, maar in goed overleg met de exploitant tot stand zijn gekomen. In het 
jaarverslag van de Baancommissie wordt er in detail op ingegaan. 

Wij zouden graag meer verbeteringen willen doorvoeren, maar moeten ons realiseren dat we als 
golfclub niet in de positie zijn om dingen af te dwingen en slechts op grond van argumenten kunnen 
pleiten voor aanpassingen. Gelukkig zijn de verhoudingen met de directie en het management goed 
en lukt het ons in redelijke mate, maar een andere verhouding tussen golfclub en -baan is wellicht 
effectiever. Met een aantal commissievoorzitters hebben we afgelopen jaar eerste gedachten 
ontwikkeld over een andere constructie. 

Starttijdensysteem 
Het digitaal reserveren van starttijden t.g.v. corona is inmiddels bij vrijwel alle golfbanen gemeengoed. 
Ook in 2021 heeft de golfbaan het gehele jaar het starttijdensysteem TeeTime gebruikt dat in maart 
2020 is geïntroduceerd. Het bestuur heeft begin dit jaar een klankbordgroep Starttijdensysteem 
ingesteld en vervolgens geraadpleegd. Mede daaruit is een aantal aanpassingen voorgelegd aan de 
exploitant die eind mei zijn doorgevoerd. De belangrijkste wijziging was het maken van een 
onderscheid tussen starttijden voor leden en voor gastspelers. Door deze aanpassing werd een vorm 
van exclusiviteit bereikt voor de clubleden die nu ook terug te vinden is in de aangepaste 
gebruiksovereenkomst. 

Digitaal reserveren zal niet meer verdwijnen, maar de manier waarop je een dergelijk systeem inricht 
ligt niet vast. Door middel van een enquête zal aan de leden een aantal vragen hierover worden 
voorgelegd. Deze enquête is besproken met de klankbordgroep Starttijdensysteem en is gereed voor 
uitvoering die in 2022 zal plaatsvinden, waarschijnlijk nog vóór de ALV. 

Bestuurswisselingen 

Gerda Meems zal aftreden als bestuurslid en stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur draagt 
Lars Hamming voor als haar opvolger in het bestuur. 

Ook onze vicevoorzitter Johan de Vet is aftredend, maar hij stelt zich wel herkiesbaar voor een tweede 
termijn van 2 jaar. Het bestuur stelt van harte voor om Johan te herbenoemen en daarmee de 
continuïteit in het bestuur te borgen. 

Het bestuur hoopt dat de ALV deze voordrachten in het eerste kwartaal van 2022 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. 
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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, Teams of Zoom i.v.m. lock downs). 

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 aanspreekpunt. 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. 

Financieel jaarverslag 

In 2021 werd een positief resultaat behaald van € 10.848. De begroting 2021 voorzag in een resultaat 
van negatief € 5.590, een voordelig verschil van bijna € 16.500. Ook ten opzichte van het jaar 2020 
(positief € 5.452) is dit resultaat hoger (ca. € 5.400). 

Het verschil tussen realisatie en begroting kan ook in 2021 in hoofdzaak worden verklaard door de 
impact van de coronacrisis. 

De kosten bedroegen in totaal ca. € 9.200 minder dan begroot. Dit betreft met name de kosten van de 
commissies (ca € 10.000), van de evenementen (ca. € 1.800). De rest van de kosten vielen hoger uit 
(ca. € 2.600).  

Verder zijn de inkomsten afgerond € 7.300 hoger dan begroot. 

Het ledenbestand nam meer toe dan verwacht. Dit zorgde voor ca. € 4.500 extra contributie-
inkomsten. Daarnaast werd met de exploitant een nieuwe afspraak gemaakt voor een bijdrage aan de 
club voor de opvang en begeleiding van potentiële speelgerechtigden/nieuwe leden (€ 2.000). 
Tenslotte, de inkomsten uit het afnemen van examens door de Regel- & handicapcommissie worden 
nu apart geregistreerd (€ 800). In 2020 werd nog € 540 verrekend met de kosten van deze commissie. 

In meer detail zijn wat de kosten betreft de belangrijkste verschillen tussen de resultaten 2021 en de 
begroting 2021 en ten opzichte van de realisatie in 2020 de volgende. 

• Doordat de NGF competitie ook in 2021 is komen te vervallen heeft de Competitiecommissie bijna 
€ 7.000 minder uitgegeven dan de begrote € 8.750. De activiteiten lagen goeddeels stil en de 
werkelijke kosten betroffen in hoofdzaak een aantal trainingslessen. Per saldo werd nog ca. € 1.200 
minder uitgegeven dan in 2020. 

• Wanneer het effect van de opbrengsten van examengelden wordt geëlimineerd zijn de kosten van 
de Regel- en handicapcommissie enigszins hoger dan in 2020. Oorzaak zijn de kosten van aanschaf 
van niet begrote all weather jassen voor de referees. 

• De Jeugdcommissie gaf beduidend minder uit dan begroot (€ 2.000) met name vanwege het niet 
doorgaan van de competitie, overige wedstrijden en gezamenlijke activiteiten. De kosten liggen 
op ongeveer hetzelfde niveau als in 2020. 
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• De Communicatiecommissie heeft na overleg met het bestuur in het voorjaar van 2021 de website 
compleet vernieuwd. De kosten hiervan (ca. € 4.500) werden niet begroot en verklaren ook in 
hoofdzaak het verschil met 2020. 

• In de kosten van de Wedstrijdcommissie worden gebruikelijk ook de cadeaubonnen en de 
golfballen die als prijzen worden uitgereikt verantwoord. Als gevolg van met name corona lopen 
in het betreffende jaar de betreffende uitgaven hiervoor niet meer synchroon met de besteding 
ervan als prijzen. Daardoor ontstaat een vertekend beeld van de kosten van de commissie. Om die 
reden en gelet ook op het relatieve belang wordt de administratieve behandeling gewijzigd. De 
uitgaven voor deze prijzen worden voortaan pas bij uitreiking ervan als kosten beschouwd. De in 
2021 aangeschafte voorraad ballen (€ 3.400) is per 31 december 2021 nog geheel aanwezig. Die 
worden nu niet langer als kosten van 2021 meegenomen maar geactiveerd als door de club 
vooruitbetaalde kosten in plaats van als door de commissie gemaakte kosten. Dat geldt ook voor 
de nog aanwezige cadeaubonnen die al in 2020 werden aangeschaft en toen niet werden 
geactiveerd. Zij komen daarom nu op als eenmalige bate (€ 425). De kosten van de commissie zijn 
met deze 2 elementen verlaagd en verschijnen nu als vooruitbetaalde kosten op de balans. 

• De kosten van de Seniorencommissie Welderns wijken af van de begroting 2021 en ook van 2020. 
Oorzaak is o.a. corona waardoor niet alle geplande activiteiten konden worden gerealiseerd zoals 
de bedoeling was en de jaarlijkse deelnemersbijdragen niet werden uitgegeven. 

• De kosten voor de evenementen waren in 2021 lager dan begroot (€ 24.500 plus voorgenomen 
inzet van een groot deel van de eind 2020 gevormde voorziening van € 7.500). Hierbij speelt corona 
weer een belangrijke rol. Uitgegeven werd € 21.700 voor met name Ledenweek, Masters en 
Vrijwilligersdag, uitgaven die in 2020, op die van het Ledenweekend in september na, niet werden 
gedaan. Voor de Nieuwjaarsreceptie 2021 werd weliswaar een afspraak met de exploitant 
gemaakt (€ 1.500 minder kosten) maar ook die ging niet door. Wel waren er voor het eerst 
uitgaven voor een digitale in plaats van fysieke ALV (€ 1.000). De genoemde voorziening voor extra 
uitgaven blijft overigens gehandhaafd nu deze extra uitgaven voor 2022 gepland zijn. 

• De Overige Kosten zijn hoger dan begroot (€ 39.500). Debet hieraan zijn in hoofdzaak de niet 
begrote kosten van de vernieuwing van de schildborden, de starttijden-enquête en de subsidie van 
de club voor deelname aan de AED (reanimatie)-cursus (totaal ca. € 2.500). Ten opzichte van 2020 
zijn deze kosten aanzienlijk lager. In dat jaar werden onder meer pitchforks aan de leden 
uitgedeeld (kosten ca. € 10.000) en werd een voorziening voor extra uitgaven in 2021 gevormd 
(€ 7.500). 
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Jaarverslagen van de commissies 

Wedstrijdcommissie 

Wedstrijden 
Vanwege Corona zijn we pas op 29 maart begonnen met de wedstrijden. De Weco heeft in 2021 de 
volgende wedstrijden georganiseerd:  

• 38 Maandagwedstrijden  

• 6 maandbeker wedstrijden voor de categorieën: A, Par3-4 en B-18, B-9  

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

• 2 Best of the Rest wedstrijden  

• Zomercompetitie met 33 teams  

• Vlaggetjeswedstrijd  

• Handicartwedstrijd  

• Elster Toren  

• Ledenweek wedstrijden (Masters, Vroege Vogels, Vrienden- en Vriendinnendag, Ledendag)  

• Cross Country  

• Vrijwilligersdag (scrabble 2-bal)  

• Corrie en Gert-Jan Bokaal (voorheen Vinkbokaal)  

• Slotwedstrijd (als scrabble 3 bal zonder invitaties).  

Helaas konden de snertwedstrijd, de 3-stokkenwedstrijd, de Valentijnswedstrijd en de finale 
wedstrijden van de wintercompetitie 2020/2021 niet gespeeld worden. 

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 met de TeeTime module heeft her en der tot last minute acties 
en creativiteit gezorgd. Met name de Matchplay wedstrijden en de Shotgun wedstrijden vergden veel 
handmatige correcties om de juiste tee-sluiting te verkrijgen.  

Het hele jaar hebben we met een starter gewerkt, waardoor bijna alle wedstrijden binnen de 
afgesproken teesluiting zijn gestart. Dit willen we ook in 20222 voortzetten.  

Commissieleden  
We hebben dit jaar 2 nieuwe leden ingewerkt. Na dit seizoen stopt wederom een aantal leden en zullen 
we een aantal nieuwe leden gaan werven en daarna inwerken. De commissie bestond in 2021 uit de 
volgende leden:  

Frans van Aart ( voorzitter )  René van Brandenburg  

Geert Versteeg ( secretaris )  René Zwiebel  

Gerda Meems  Ruud Vermeer  

Wil Grotens  Eef Weenink  

Aron van t Hul  Geert Haarhuis  

Boudewijn Haccou  Ton van den Oord  

Casper Klein Nagelvoort   
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Regel- en handicapcommissie 

Algemeen 
Het jaar 2021 stond voor de R&H-commissie vooral in het teken van de invoering van het World 
Handicapping Systeem (WHS). Door de proactieve voorlichting door de commissie is de invoering 
binnen de golfclub soepel verlopen.  

Baaninrichting 
De commissie is in samenwerking met de baancommissie verantwoordelijk voor de baaninrichting. Een 
belangrijk wapenfeit is het vervangen van alle 415 rode hindernispalen door meer permanente 
exemplaren die gemakkelijk te verwijderen en terug te plaatsen zijn. 

Regelgeving 
De regelgeving was ook in 2021 een permanent punt van aandacht. Om de kennis van de regels te 
vergroten is een aantal acties uitgevoerd: 

• Een maandelijkse regelles van ca 1,5 uur waarin de meest elementaire golfregels en -etiquette 
worden geleerd aan beginnende golfers.  

• Een regelstation bij de Nieuwe Leden wedstrijden, waar ’n aspect van de Regels in de praktijk 
werd behandeld. 

Examens 
De commissie heeft in het verslagjaar 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 qualifying kaarten.  

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 Johan de Vet en Dolf de Bruin 
weer actief geweest. Zij werden ondersteund door 2 referees in opleiding: Nick Paanakker en Frans 
van Aart. 

Cursussen 
Frans van Aart heeft de cursus voor Referee in november 2021 succesvol afgerond. Nick Paanakker 
heeft de cursus tot Regelcommissaris met goed resultaat afgelegd en zal in 2022 het examen voor 
Referee gaan afleggen. 

Commissieleden 
Dolf de Bruin heeft op 31 december de commissie verlaten, maar blijft zijn activiteiten voor de 
commissie deels voortzetten in zijn rol van clubreferee. De commissie is Dolf veel dank verschuldigd 
voor zijn jarenlange inzet en is verheugd dat hij mede door die inzet tot Vrijwilliger van het Jaar 2021 
is benoemd. De commissie bestaat nu uit: 

Johan de Vet (voorzitter)  Francien van Blokland (secretaris) 

Arno Kuppen (penningmeester) Diny Peperkamp 

Dirk Faber  
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Evenementencommissie  

Evenementen 
In april zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de ledenweek. Omdat we lang niet wisten wat 
de Coronamaatregelen op dat moment zouden zijn, hebben we een aantal opties zo lang mogelijk open 
gehouden. Uiteindelijk hebben we toch niet alles door kunnen laten gaan en zo zijn de feestavond en 
de nachtwedstrijd komen te vervallen. Ook konden we tijdens de wedstrijd op de ledendag geen 
shotgun spelen waardoor het maximaal aantal deelnemers minder was dan normaal. Dit hebben we 
deels opgevangen door ook een wedstrijd op de par 3-4 te organiseren. Een aantal leden die niet meer 
met de wedstrijd op de grote baan konden meedoen hebben hier dan ook gebruik van gemaakt. Omdat 
de wedstrijd niet werd afgesloten met een feestavond met eten was de wedstrijd wat meer aangekleed 
met muziek, acteurs, spelletjes en eten in de baan. 

In september hebben we dan ook nog de vrijwilligersdag georganiseerd. Als thema hadden we 
“olympische spelen” waarbij per vrijwilligers team werd gestreden om de eer. Na de wedstrijd kon 
iedereen zijn kunsten laten zien met “de neary” en een putting wedstrijd. Daarna kon iedereen zich te 
goed doen aan een heerlijke maaltijd. Dit alles aangeboden door het bestuur. 

Commissieleden 
Het afgelopen jaar heeft de commissie bestaan uit de volgende leden: 

Coen Hoogveld (voorzitter) Dino Roman (penningmeester) 

René Rijnbeek (secretaris tot maart/april) Alice Dingemans (vanaf maart/april) 

Johan Hammink (secretaris, vanaf maart/april) Jan Cees Freriks (vanaf augustus) 

 

Communicatiecommissie 

Communicatie 
Dit jaar heeft de communicatiecommissie het initiatief genomen om de website van Golfbaan 
Welderen te vervangen. Aanleiding hiertoe waren de vele beperkingen die de oude website had. Met 
name de onvrede bij leden m.b.t. toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en de veelal verouderde of 
niet vindbare informatie gaf de doorslag. 

Het project is voortvarend opgepakt, binnen budget gebleven en ruim binnen de beoogde 
opleveringsdatum afgerond en inmiddels in gebruik genomen. Dagelijks maken gemiddeld zo’n 90 tot 
100 leden van de website gebruik. Het boeken van starttijden en het opvragen van informatie met 
betrekking tot wedstrijden zijn de meest gebruikte functionaliteiten. Ook andere onderdelen worden 
met regelmaat gebruikt. Wat m.n. opvalt is dat er weinig nieuwsberichten op de thuis-pagina gelezen 
worden. Hieruit blijkt weer dat de meeste gebruikers (in dit geval leden) een website bezoeken om 
gericht informatie te raadplegen of een specifieke handeling te verrichten, zoals het boeken van een 
starttijd, en slechts in beperkte mate als ‘tijdverdrijf’. 

Van het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld het vrijgeven van een marktplaats, moet 
dan ook niet verwacht worden dat leden hierdoor alsnog andere delen van de website intensiever 
gaan gebruiken. Belangrijk blijft dat de leden tevreden zijn met datgene wat er aan informatie en 
functionaliteit geboden wordt. De afgelopen jaren is gebleken dat nieuwsbrieven vaak niet of slecht 
gelezen werden waardoor belangrijke informatie vaak niet bij leden bekend is. Ook de nieuwe website 
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draagt dit risico impliciet met zich mee. Ieder lid draagt hier een eigen verantwoordelijkheid in, en 
loopt het risico zichzelf wellicht tekort te doen. 

Commissieleden 
De commissie bestond uit de volgende leden: 

René van Brandenburg (voorzitter) Andrea Hiddink 

Eric Driessen Tom Weijman 

 

Nieuwe Ledencommissie (NLC) 

Wedstrijden 
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 maandagwedstrijd, Maandbeker B en C, de 
Welderns, de Bitterballen/Snert- en fun wedstrijden. 

De Corona pandemie heeft ervoor gezorgd dat er veel wedstrijden zijn afgelast en het ook niet mogelijk 
was om altijd 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. Aan het eind van elke wedstrijd krijgen we steeds 
enthousiaste reacties van de spelers. 

Het “Warm Welkom” heten van nieuwe leden is 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. 

Afgelopen jaar hebben wij wederom , 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 2022 zeker mee 
door.  

Commissieleden 
De commissieleden zijn: 

Nicole Retera Michel Veulings 

Hans Pels Erik Pals 

Francien van Blokland Henk van Heumen  

Jan van der Velde Jaap van ’t Hul 

Ronald Osephius John Hardeman 

Sjoerd Croqué Casper Klein Nagelvoort 

Frans v/d Broeck (Voorzitter)  
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Baancommissie 

Algemeen 
Het werk voor de baancommissie heeft de voorzitters, de afgelopen jaren, nogal wat teleurstellingen 
opgeleverd wat invloed heeft gehad op het functioneren van de commissie. In overleg met het bestuur 
gaan we proberen nieuw leven in de baancommissie te brengen. Het voorstel wordt op dit moment 
uitgewerkt en zal begin 2022 worden gepubliceerd. 

Activiteiten 

Controle baan 
Op 27 maart 2021 is de jaarlijkse algehele controle van de baan geweest en zijn er 415 nieuwe 
hindernispalen geplaatst, samen met de Regel- en handicapcommissie en het bestuur. Deze 
werkzaamheden zijn op 10 april afgerond. 

Bestaande paden en aanleg winterpaden. 
In maart zijn de bestaande paden in kaart gebracht met de bedoeling dat hier ook de winterpaden aan 
toegevoegd gaan worden. Het gaat in totaal over 5018 meter nieuw aan te leggen (winter)pad. 
Inmiddels is door de exploitant een overeenkomst met Van de Bijl en Heierman uit Opheusden 
getekend voor de aanleg van de winterpaden, te beginnen op hole 1 t/m 10. Het project wordt 
opgestart zodra de weers- en baanomstandigheden dat toelaten. 

De golfbaan 

Goede zomer 
Na een aantal droge en warme zomers is het dit jaar een andere zomer geweest. Voldoende zon en 
regen, en dus zeer groeizaam weer, wat de greenkeeping wel gemerkt heeft in het aantal maaibeurten. 
“Bijna niet bij te houden” was de opmerking van Hoofd Greenkeeping in september. 

Tee renovatie 
Op 28-09-2020 is door de baancommissie een overzicht gemaakt met betrekking tot de visuele 
kwaliteiten van de tees. De exploitant heeft aangegeven elk jaar 3 tees te renoveren, te beginnen op 
de Championship Course. Dit jaar zijn de afslagplaatsen van hole 7, 9 en 15 vernieuwd. Voor het jaar 
2022 staan op de lijst: hole CC 1, 8 en 16. 

Greens 
De mooie en ook wel natte zomer heeft wel zijn weerslag op de kwaliteit van de greens. De schimmels 
hebben met al het vocht een vruchtbare bodem. Dit is ook op andere golfbanen het geval. Het gaat 
hier om dollarspot en de sneeuwschimmel. De greens zijn allemaal preventief behandeld tegen de 
schimmelvorming. Daarnaast worden er diverse bewerkingen (beluchten – verticaal maaien – 
bemesten) uitgevoerd om de kwaliteit te behouden c.q. te verbeteren. 

Verbetering natte plekken 
Op 29-09-2020 zijn door Ronald van Os en Paul Kerckhoffs de natte plekken van de golfbaan in beeld 
gebracht. Het gaat om ongeveer 21.000 m2. Dit jaar is er 1.000.000 kg zand op de baan uitgestrooid. 
Wat is 1 miljoen kg zand? Om de gedachten te bepalen, kunnen we ook zeggen dat dat 30 vrachtauto’s 
zijn met een laadvermogen van 23 m3. 

Bunker herstel 
Dit jaar is begonnen met het herstel van de bunkers. Inmiddels zijn er 8 bunkers gerenoveerd. Dit jaar 
is er ook gebruik gemaakt van een frees om de bunkers los te maken. Op dit moment ontbreekt het 
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volledig overzicht van de kwaliteit van de bunkers. Er is met de exploitant een afspraak gemaakt om 
alle bunkers nummers te geven met de aanvulling of het een fairway- of greensidebunkers is. 

Eikenprocessierups 
Dankzij preventieve bestrijding in opdracht van de baanexploitant in maart 2021 is er zowat geen 
rupsje “nooitgenoeg” gesignaleerd. 

Toiletten in de baan 
Tot tevredenheid van vooral de dames zijn er deze zomer, na jarenlang aandringen, op hole 6 en 15 
zelfreinigende toiletten geplaatst. 

Wintervoorzieningen 
Dit jaar zijn er voor het eerst bij alle holes wintergreens voorbereid. Deze worden pas in gebruik 
genomen als de omstandigheden hiertoe om vragen. Daarnaast zijn de teemarkers op alle 
afslagplaatsen van de Championship Course voorop de afslagplaats gezet, zodat de afslagplaatsen 
kunnen herstellen. Op de Par 3-4 baan zijn met hetzelfde doel afslagmatten neergelegd. Tot slot zijn 
de meest natte delen van de fairways en voorgreens afgezet met gele touwen om te voorkomen dat 
die verder worden beschadigd door buggies maar ook door trolleys. De smalle doorgangen zijn 
bestemd voor golfers en dus niet voor trolleys! 

Commissieleden 
Rini de Vet (voorzitter tot november 2021) Paul Kerckhoffs (voorzitter vanaf november 2021) 

Henk van Lith  

Vertegenwoordigers golfbaan:  

Dirk-Jan Vink (Directeur golfbaan) Ronald van Os (hoofd greenkeeping) 

 

Competitiecommissie 

Doelstelling 2021 
Bij het schrijven van het jaarplan voor 2021 was er nog sprake van het doorgaan van een competitie in 
2021. Helaas heeft de lockdown in het najaar 2020 en voorjaar 2021 wederom voor een afgelasting 
van de competitie gezorgd. De commissie heeft zich gebogen over onduidelijkheden in de visie op 
prestatieve teams en voorbereidingen getroffen voor beleid 2023 en verder. De druk op baan en 
competitiecommissie is de afgelopen jaren (< 2021) door overinschrijving groot geweest. Deze druk is 
uiteraard goed omdat veel mensen deelnemen aan de competitie, echter heeft Welderen met een 
aantal teams moeten uitwijken naar Bleijenbeek voor de thuisdagen van deze teams. Doel van de 
commissie was daarom (deels) ook om deze druk op de baan, inschrijvingen en indeling te verlagen. 

Resultaten 2021 
Over sportieve resultaten van 2021 kunnen we helaas wederom kort zijn. De NGF-competitie is ook in 
2021 afgelast door de COVID-19 maatregelen en lockdown. Doelstellingen zijn op prestatief vlak helaas 
dus niet gemeten. 

De eerste stappen zijn gezet in het verschaffen van verduidelijking wat gezien wordt als prestatie en 
‘potentie’ binnen de competitie(teams). In het beleid voor 2023 en verder worden de resultaten van 
dit jaar geëvalueerd en verbeteringen opgenomen m.b.t. het beleid rond prestatieve teams in de 
competitie. 
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De commissie ziet voor de competitie in 2022 een (verwachte) terugloop van aantallen inschrijvingen 
(en deelnemers) aan de competitie van ongeveer 20 procent. Dit is te verklaren door een aantal 
factoren die wij in dit schrijven met het oog op lengte van dit stuk niet direct zal benoemen. Daarnaast 
heeft de commissie dit jaar bewust terughoudender geacteerd v.w.b. werving van spelers en teams. 
Dit is deels gedaan om voor beleidskeuzes een beeld te creëren betreffende bekendheid van 
competitie op Welderen en motivatie van spelers. De commissie evalueert op dit moment de redenen 
van een lager aantal inschrijvingen en zal eventuele maatregelen in de loop van 2022 implementeren. 

Doorkijk 2022 
Een teruglopend aantal actieve competitiespelers is niet direct reden tot zorg. Echter is de competitie 
wel een mooi vehikel om binding met golfclub en leden onderling te bewerkstelligen. Zeker in een tijd 
waar we individualistischer (hebben moeten) leven. De commissie zal voor 2022 ten doel stellen de 
voorbereidingen voor het beleid van 2023 en verder af te ronden en het beleid daadwerkelijk op te 
stellen. Voor de competitie in 2023 hoopt de commissie een kleine groei in het aantal deelnemers en 
teams te bewerkstelligen. 

Seniorencommissie “Welderns” 

Wedstrijden 
Na een passievere periode in 2019-2020, waarin we door Corona/Covid 19 zeer beperkt waren qua 
activiteiten trok de belangstelling weer aan bij de start van ons zomerseizoen op 7 april 2021. De 
wedstrijden van de Welderns over 18 en over 9 holes trokken in 2021 behoorlijk belangstelling bij de 
seniorleden (m/v) van de golfclub, alhoewel in de voorgaande jaren de gemiddelde deelname hoger 
was. Heeft Covid 19 deze sporen achtergelaten of worden we met z’n allen ouder? 

Het aantal deelnemers in de relatiegroep van de Welderns was 142 en dat is helaas afgenomen in de 
afgelopen 2-3 jaar. In 2018 waren dat nog 169 leden. 

Dit jaar hebben we in de zomer 28 wedstrijden georganiseerd, 14 Qualifying en 14 fun wedstrijden. 
Het gemiddeld aantal deelnemers aan de zomerwedstrijden op de woensdag was 56 voor de 18 holes 
en 14 voor de 9 holes wedstrijden. Gemiddeld hebben dus 70 senioren leden op de woensdag 
gespeeld. In 2017 was dat gemiddeld 82 deelnemers, waarvan 11 voor de 9 holes wedstrijd en 71 voor 
de 18 holes wedstrijden. 

In de winterperiode 2020-2021 stonden er 22 geplande wedstrijden waarvan er een aantal uitvielen 
vanwege de weer- en baanomstandigheden. Maar de meeste wedstrijden vielen uit door Corona 
gerelateerde maatregelen van de overheid. In het voorjaar werden we blij van het feit dat we weer 
mochten gaan golfen. 

Algemeen 
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 zomercompetitie is de geweldige 
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 flight samenstelling heel snel andere golfers leren kennen en zo 
gemakkelijk in de groep hun weg weten te vinden. 

Samenstelling commissie 
Om iedere woensdag twee wedstrijden (18 en 9 holes) tegelijk te kunnen organiseren voor in totaal 
70-90 deelnemers, is een actieve commissie vereist. De samenstelling van de commissie is dit 



  

 

Pagina | 17 

 

verslagjaar gewijzigd. Met ingang van 1 april 2021 verlieten Charlotte Donkersloot (na 6 jaar) en Nico 
Broex (na 7 jaar) de commissie. Wij hebben in Bert Brand en Bert Driessen prima opvolgers gevonden, 
beiden zijn op 1 april 2021 begonnen. Rond de zomer werd de laatste vacante plaats ingevuld door 
Stephanie Roosenboom.  

Jeugdcommissie 

Hoewel in 2021 het Coronavirus nog steeds door ons land waarde, heeft de jeugdcommissie de draad 
weer kunnen oppakken en hebben we weer een redelijk normaal golfjaar achter de rug.  

Aantal jeugdleden 
Het aantal jeugdleden is sinds vorig jaar fors gegroeid. Eind november telt Golfclub Welderen 68 
jeugdleden, waarvan er ca. 40 meedoen aan de golflessen en de door de jeugdcommissie 
georganiseerde activiteiten. Inmiddels zijn er 6 lesgroepen die op zondag les krijgen van Hessel 
Bosman. 

Activiteiten 
De jeugdcommissie heeft gelukkig wat meer activiteiten voor onze jeugdleden kunnen organiseren 
dan in 2020. Sinds dit jaar werkt de jeugdcommissie met een activiteitenkalender die uitgereikt wordt 
aan alle jeugdleden. Op deze kalender staan alle lesuren vermeld als ook de extra activiteiten die 
worden georganiseerd. Naast de lessen biedt de jeugdcommissie coaching uren, funwedstrijden en 
clubkampioenschappen aan de kinderen. Omdat voor de clubkampioenschappen weinig animo is, is 
de jeugdcommissie in 2021 een pilot gestart met een stablefordkampioenschap waaraan alle kinderen 
met een handicap kunnen deelnemen.  

Een bijzondere activiteit zoals bezoek aan het Dutch Open hebben we helaas niet kunnen organiseren.  

Nijs Boelens is in 2021 zowel Strokeplay- als Matchplaykampioen geworden. 

Door de groei van het aantal jeugdleden is het ons gelukt om een tweede team in te schrijven voor de 
NGF-competitie.  

Samenwerking golfclubs 
Ieder jaar doet Welderen mee aan het Gelders Golf Kwadrant. Dit is vierdaags golftoernooi voor de 
jeugd op vier verschillende banen, dat georganiseerd wordt door 5 regionale golfclubs, te weten De 
Rosendaelsche, De Heelsumse, De Edese, De Keppelsche en Welderen. 

In 2021 is de NGF een initiatief gestart om golfclubs in de regio meer met elkaar te laten samenwerken 
om het jeugdgolf te promoten. Hiertoe zijn de eerste gesprekken tussen de eerdergenoemde golfclubs 
gestart. 

Samenstelling commissie 
De jeugdcommissie bestaat begin 2021 uit 6 personen. In de loop van het jaar hebben Thea ten Bosch 
en Thierry Buurman aangegeven te stoppen met hun werkzaamheden voor de jeugdcommissie. Bert 
Roosenboom en Rob Groener zijn begin december als nieuwe leden tot de commissie toegetreden. 

De jeugdcommissie had ook zich voorgenomen om op te zoek te gaan naar leden die zich als 
jeugdcoach zouden willen inzetten voor de jeugd. Dit is helaas nog niet gelukt.  

Sponsorcommissie 

Helaas zijn er door de corona-uitbraak geen concrete acties uitgevoerd.  
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Flora- en faunacommissie 

Vaste jaarlijkse activiteiten: 
Waarnemingen doen, die informatie verschaffen over de stand van flora en fauna en tevens 
voortgangscontrole op ondernomen activiteiten gericht op ingezette projecten 

Samenwerking met de exploitatie maatschappij in het bijzonder door contacten met de 
hoofdgreenkeeper Ronald van Os, ter verbetering van de flora en fauna situatie. 

Regelmatig onze leden geïnformeerd over activiteiten van de Flora- en faunacommissie en 
waarnemingen gepubliceerd door commissie leden en leden van de golfclub betreffende flora en 
fauna. (nieuwsbrief, website, clubhuis etc.) 

Nestkasten beheer  
Hangen van nieuwe kasten, verwijderen van kapotte exemplaren en schoonmaken, legen van 
gebruikte kastjes. Hangen van vleermuizennesten, controleren op gebruik door de bedoelde dieren  

Nieuwe plannen, specifiek 2021 met uitloop in de jaren erna 
PR functie is extra belangrijk. Wij zijn begonnen met het voorbereiden van het plaatsen van 
informatieborden op de golfbaan, die de golfer ter plaatse informeert over de diverse dieren en 
planten die wij op de golfbaan hebben. Ook over specifieke zaken zoals vogelkastjes, insectenhotels, 
vleermuizenkasten etc.  

Commissieleden 

De commissie bestaat uit: 

Anton Kersten (voorzitter) Wim van Hulzen  

Eef Weenink  Martin Nelissen 

Harrie Besselink  Ad de Wit  

Rob Menting  Ronald van Os (vertegenwoordiger golfbaan) 

 


