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Jaarverslag golfclub Welderen over het jaar 2019

Inleiding

Het jaar 2019 was voor ons als golfclub in meerdere opzichten een bijzonder jaar.
We hebben ons 25 jarig jubileum gevierd, met extra wedstrijden, extra prijzen en een extra mooi
ledenfeest; het werd immers opgeluisterd met een prachtige lasershow. We zijn de voor dit jaar
ingestelde jubileumcommissie dankbaar voor hun inzet. Dankzij deze vrijwilligers kunnen we
terugkijken op een prachtig jubileumjaar.
Daarnaast hebben we een bijzonder mooie zomer mogen beleven met schitterende zonneschijn en
weinig, voor de niet golfers te weinig, regen. De paraplu diende als parasol.
Het gaf ons volop gelegenheid tot lekker golfen.

Het ledenaantal is ook gestegen tot 1071 leden (eindstand per 31-12-2019)
In de onderstaande tabellen is het aantal leden in leeftijdsspreiding en in soorten lidmaatschap
weergegeven.
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In het jaarverslag van de golfclub wordt, naast het jaarverslag van het bestuur ook de jaarverslagen
van de diverse commissies weergegeven.
De jaarverslagen zijn door de commissies zelf samengesteld en in dit jaarverslag ingevoegd.

Jaarverslag van het bestuur

Financieel jaarverslag 2019

In het jubileumjaar 2019 werd een negatief resultaat behaald van Euro 314. De begroting 2019
voorzag in verband met extra uitgaven vanwege het 25 jubileum in een resultaat van negatief Euro
15250.

Het verschil tussen realisatie en begroting kan in hoofdzaak worden verklaard doordat de diverse
commissies per saldo minder uitgaven dan begroot (Euro 5500) en de extra uitgaven voor het
jubileum gunstiger uitvielen (Euro 8000). Ook de overige kosten vielen per saldo lager uit (Euro 1000).
De lager dan verwachte sponsorinkomsten werden gecompenseerd door hogere contributie
inkomsten doordat meer leden tot de club toetraden dan verwacht.

De belangrijkste verschillen tussen realisatie 2019 en 2018 zijn de volgende.

Van de uitgaven van de commissies zijn met name de uitgaven van de Competitiecommissie
gestegen. De toename van het aantal competitieteams van 12 naar 17 is hier debet aan. Deze
uitgaven bleven overigens wel binnen het toegekende budget.

De Communicatiecommissie gaf minder uit dan in 2018. Dat komt omdat in dat jaar het grootste deel
van de kosten van de nieuwe website viel. In 2019 gaf deze commissie wel minder uit dan begroot
omdat goede software voor de geplande uitbreiding van de website met een ledenboardbulletin nog
niet werd gevonden.

De wedstrijdcommissie gaf meer uit dan in 2018 nu in het jubileum jaar extra prijzen werden
uitgereikt aan de nummer 25 in de wedstrijduitslag.

De Flora-&Fauna commissie timmerde flink aan de weg met uitgaven voor het ijsvogelproject en
deelname aan NGF’s ‘committed to birds’-plan.

De uitgaven voor de Masters stegen relatief sterk ten opzichte van 2018. Oorzaak is het toegenomen
aantal deelnemers aan die dag (20).

De bestuurskosten waren minder dan in 2018. Een deel kan worden verklaard doordat in 2019 een
bestuursuitje achterwege bleef.

De jubileumkosten komen op in 2019 en afgezien van wat voorbereidingskosten van de
Jubilieumcommissie, waren deze er niet in 2018 .

Het gaat dan in hoofdzaak om de extra uitgaven tijdens de ledenweek met o.a. meer deelnemers aan
de diverse wedstrijden, live-muziek en feesttent. Verder waren er o.a. de kosten van de lasershow,
de jubileumreceptie, de jubileumwijn, het droomboek, de jubileumboom en vogelhuis aangeboden
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aan de exploitant en de jubileumversieringen. Een deel van de kosten werd gedekt uit een in 2017 en
2018 opgebouwde voorziening.

Tenslotte, de financiële positie van de club is onveranderd: er zijn relatief nauwelijks vorderingen en
schulden en de liquiditeit en de vermogenspositie blijven onveranderd goed. Kortom ook aan het
eind van 2019 een gezonde positie.

Jaarverslag voorzitter:

De golfclub telt een aantal commissies met veel vrijwilligers. De communicatie tussen de diverse
commissies en het bestuur wordt door het bestuur als zeer belangrijk ervaren. Elk bestuurslid treedt
op als contactpersoon van één of meerdere commissies. Dit is van meerwaarde voor het bestuur,
maar ook voor de commissies gebleken.
In het jaarverslag presenteren de commissies hun verslag van het afgelopen jaar. De plannen voor
komend jaar, worden in een apart document weergegeven. Het bestuur vindt dat hiermee een
waarborging van kwaliteit en inzichtelijkheid in de commissies en bestuur geboden wordt.

Het bestuur hecht tevens veel waarde aan een goede informatieverstrekking en communicatie naar
de leden toe. Hiervoor wordt de website van de golfclub ingezet, maar ook de nieuwsbrieven, welke
regelmatig worden verstuurd.

Het jaar 2019 was het jaar van het 25 jarig jubileum van de golfbaan, maar dus ook van Golfclub
Welderen. De evenementencommissie heeft samen met de jubileumcommissie de organisatie op
zich genomen. Gedurende het jaar hebben de gebruikelijke evenementen, zoals de ledenweek en
clubwedstrijden, extra aandacht gekregen. De ledenweek van 2019 sprong er echt uit, met een
prachtig programma en een record aantal deelnemers.
Daarnaast heeft de jubileumreceptie plaatsgevonden, welke druk bezocht is geweest en daarmee
ook een gezellig weerzien voor velen.
In het kader van het jubileum heeft de jubileumcommissie het Droomboek samengesteld. Het doel
hiervan was niet het beschrijven van de historie van de golfclub, zoals bij het 4e lustrum gedaan was,
maar in het droomboek zijn de ideeën en de wensen voor de toekomst verwoord. Op de website van
de golfclub is het droomboek in te zien.

Ook in het jubileumjaar werd de vrijwilligersdag georganiseerd, als dank aan de leden voor alle
inspanningen voor de golfclub. Tijdens het diner werd ook de vrijwilliger van het jaar 2019 bekend
gemaakt in de persoon van Eef Weenink. Het was een leuke en gezellige dag, waarbij de vele
vrijwilligers van de club in het zonnetje zijn gezet.

In 2019 is wederom een Players 1st enquête gehouden onder de leden. Dit is een project, dat de
exploitant en de vereniging samen zijn aangegaan. Het doel is de diverse aspecten van de golfbaan
en golfclub bij de leden te toetsen en zo de verbeterpunten te traceren. Zowel de golfclub als de
exploitant hebben een aantal speerpunten benoemd en hier maatregelen in genomen.

Het bestuur is met de exploitant in overleg geweest, om de bestaande individuele
speelrechtovereenkomst aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden en aan de huidige tijd.
Deze overeenkomst geldt voor nieuwe leden.
Daarnaast is het bestuur in overleg met de exploitant over de gebruikersovereenkomst. Deze
overeenkomst behoeft ook aanpassingen, waarbij we de samenwerking tussen de golfclub en de
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exploitant opnieuw beoordelen en vastleggen. De gesprekken hiertoe zijn nog niet afgerond en
worden vervolgd.

In 2018 is een projectgroep Sportief Beleid gevormd. Het bestuur heeft besloten om de output, zoals
besproken met de diverse commissies in de 2020 opnieuw te bespreken en in samenspraak met de
commissies aanbevelingen te benoemen.

Bestuursmutaties

Kitty Bos zal aftreden als voorzitter. Het bestuur draagt Nick Paanakker voor als nieuwe voorzitter.
Nick is in het afgelopen verenigingsjaar bestuurslid geweest in de functie van vice-voorzitter.
Daarnaast zal Dolf de Bruin aftreden als bestuurslid en als voorzitter van de Regel- en
Handicapcommissie.
Het bestuur draagt Johan de Vet en Gerda Meems beiden voor als bestuurslid en hoopt dit in de ALV
van 3 maart te kunnen bekrachtigen.

Andrea Hiddink (secretaris) stelt zich herkiesbaar. De overige bestuursleden blijven in functie; Ad
Stoop, (penningmeester) en Erwin Zuuring (bestuurslid, en voorzitter WeCo).

Het bestuur vergadert minimaal een keer per maand. Tijdens deze vergadering komen de actuele
zaken aan bod. Daarnaast vindt twee keer per jaar het voorzittersoverleg plaats, in februari en in
september. In dit overleg tussen het bestuur en de voorzitters van alle commissies worden naast de
actualiteiten allerlei zaken besproken omtrent de activiteiten van de commissie en ideeën
uitgewisseld.

Overleg met de exploitant
Het bestuur vindt het belangrijk dat er een regelmatige en goede communicatie is tussen de
exploitant en de golfclub. Afgelopen jaar zijn er 6 beleidsoverlegvergaderingen geweest waarbij
constructief en soms ook intensief met elkaar gesproken is. Hierbij staan een vast aantal
onderwerpen op de agenda, maar worden actuele zaken besproken.

Een onderwerp in het overleg is de correctie van de indexatie van de speelrechtvergoeding over 2019
geweest. De correctie zal plaatsvinden in de speelrechtvergoeding van 2020 en hiertoe is intensief
overleg geweest tussen het bestuur en de exploitant.

Ook staan tijdens deze vergadering actuele zaken van de diverse commissies op de agenda. Het
bestuur probeert op constructieve wijze een spreekbuis te zijn voor de diverse commissies en hun
wensen. Hierbij proberen we een voor iedereen optimale situatie te bereiken, zonder de gemaakte
afspraken met de exploitant tekort te doen, hetgeen hier en daar wel tot een discussie kan leiden.

Jaarverslagen commissies 2019

Jaarverslag Evenementencommissie

De Evenementencommissie bestond in 2019 uit:
Ghislaine de Lange, voorzitter;
Jacques Schuiling, penningmeester;
Anja van Schilt, secretaris;
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De Evenementencommissie heeft als primair doel de leden van de golfclub met elkaar in contact te
brengen en te verbinden met golfclub Welderen. Want lid zijn van een vereniging is meer dan alleen

golf kunnen spelen. De activiteiten rondom de golfbaan bepalen eveneens voor een belangrijk deel
hoe gezellig golfclub Welderen ervaren wordt door de leden.
De Evenementencommissie organiseert daartoe, in samenwerking met andere commissies,
gedurende het jaar een aantal activiteiten voor alle leden.
2019 was een speciaal jaar, want zowel de golfclub Welderen als Welderen BV vierden hun 25-jarig
bestaan.
Hiertoe is een Jubileumcommissie samengesteld welke bestaat uit de Evenementen commissie,
aangevuld met een vertegenwoordiger van iedere commissie van Golfclub Welderen:

 Nicole Retera, vertegenwoordiger Jeugdcommissie;
 Karin Vink, vertegenwoordiger Wedstrijdcommissie;
 Aad Soeteman, vertegenwoordiger Welderns;
 Jan van der Velde, vertegenwoordiger Nieuwe ledencommissie;
 Eric Driessen, vertegenwoordiger Communicatiecommissie;
 Eef Weenink, vertegenwoordiger Bitterballenwedstrijd);
 Johan de Bruin/Ad Stoop, vertegenwoordiger Bestuur Golfclub Welderen;
 René van Brandenburg, vertegenwoordiger Handicartcommissie.

In samenspraak met de BV is gekozen voor het thema “Zilver”. Een gezamenlijke jaar-agenda, waarbij
iedere maand minimaal een zilveren activiteit is georganiseerd. Speciale jubileum-activiteiten waren
daarbij de jubileumreceptie in juni en de 25 holes jubileumwedstrijd in juli. En tijdens de overige
activiteiten de zilveren aankleding (van zilveren koe tot zilveren ballonnen) en de speciale 25 euro
jubileumprijs voor de 25e plek bij iedere golfwedstrijd.
Ook in jubileumjaar 2019 ligt de nadruk op de Ledenweek. Een week met verschillende fun-
wedstrijden voor alle doelgroepen binnen de golfclub en waarbij dit jubileumjaar extra werd
uitgepakt:

 De Vroege Vogelwedstrijd, voor de vroege vogels onder de golfers, met gezamenlijk ontbijt na
afloop;

 De Jeugdwedstrijd voor onze jeugdige leden;
 De Elster Toren-wedstrijd in de ledenweek;
 De Nieuwe Ledenwedstrijd en Avondwedstrijd, voor zowel beginnende leden als golfers met een

hogere handicap;
 De Senioren-wedstrijd, voor alle 50 plussers binnen de vereniging;
 De Vrienden- en Vriendinnendag, om samen met een golfer van buiten de vereniging te golfen

op Welderen (met iemand binnen de vereniging mag uiteraard ook). Met muzikale
ondersteuning van Live-Duo.

 De “Glowing-in-the-dark” avondwedstrijd, spannend golfen in het donker met lichtgevende
ballen en brandende fakkels;

 En op de zaterdag natuurlijk de Ledendag-wedstrijd, een must voor ALLE leden van golfclub
Welderen. Met als klapper de door het bestuur aangeboden FEESTAVOND als afsluiting van de
Ledenweek. Dit jubileumjaar met de band Summerland, een cartoonist, een spectaculair
optreden van onze leden Nelson en Wai Lin Pang en niet te vergeten de fantastische Jubileum
Lasershow.
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Maar de Evenementencommissie organiseert meer:
 De Nieuwjaarsreceptie;
 De Algemene Ledenvergadering;
 De Vrijwilligersdag, waarbij het bestuur de vrijwilligers van GC Welderen in het zonnetje zet;
 En tot slot de Slotwedstrijd als afsluiting van het seizoen.

Jaarverslag van de Regel- & Handicapcommissie

Samenstelling
De commissie bestond op 31 december 2019 uit de volgende leden:

Dolf de Bruin voorzitter,regelzaken,examinator
Francien van Blokland secretaris,handicapping
Diny Peperkamp handicapping
Nick Paanakker regelzaken

Activiteiten

Vergaderingen
De commissie is in het verenigingsjaar 5 keer bijeen geweest. Naast onderling overleg heeft er ook
overleg plaatsgevonden met de ledenadministratie van de golfbaanexploitant. Ook hebben de
referees een aantal avonden besteed om de regelavonden in december voor te bereiden.

Regelavonden
In januari is een vervolg gegeven op de regelavonden die wij in 2018 zijn gestart om de nieuwe
golfregels onder de aandacht van de leden te brengen. Evenals in 2018 zijn de avonden in 2019 zeer
drukbezocht.

Regeldag NGF-teams
In maart is er voor alle leden van de NGF-competitieteams een regeldag georganiseerd. Vanwege het
slechte weer werd in het clubhuis een vijftal situaties nagebootst waar de leden uitleg kregen over
diverse regelkwesties. Deze dag krijgt in 2020 een vervolg.

Handicapping
Ook dit 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 behaalde regelexamens en het verwerken van qualifyingkaarten.

Referees
De commissie zorgt er ieder jaar ook weer voor dat bij de clubkampioenschappen en op de NGF-
competitiedagen een of meerdere referees aanwezig zijn. Ook dit jaar zijn Dick Groenendaal, Bert
van Isselt en Dolf de Bruin weer actief geweest. Zij werden geholpen door Nick Paanakker.

Baaninrichting
In samenwerking met de Baancommissie heeft ook dit jaar weer een inspectie op de markeringen
van de waterhindernissen van de Championship Course en de par 3/4-baan plaatsgevonden. Omdat
het onderscheid tussen verschillende soorten waterhindernissen in de nieuwe golfregels is komen te
vervallen, zijn alle gele paaltjes bij de waterhindernissen vervangen door rode paaltjes.
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Examens
De commissie heeft in het verslagjaar bij tientallen leden en niet-leden het Golfregelexamen
afgenomen.

Cursussen
Francien van Blokland heeft de cursus tot Regelcommissaris gevolgd en met succes afgerond. Johan
de Vet heeft de cursus tot Clubreferee gevolgd en ook met succes afgerond.

Jaarverslag van de Nieuwe Leden Commissie (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 activiteiten van de Nieuwe Leden Commissie zijn de laatste jaren steeds verder uitgebreid met
meer wedstrijden en gelukkig ook met meer deelnemers. De door onze commissie georganiseerde
wedstrijden (in totaal 13) zijn met name geschikt voor de beginnende golfers. De meeste wedstrijden
(10) vinden dan ook plaats op de Par 3 /4 baan, aangevuld met 3 wedstrijden op de grote baan.
Gemiddeld doen er aan de wedstrijden ongeveer 20 deelnemers mee, waardoor we kunnen stellen
dat we duidelijk voorzien in een behoefte. Met als absoluut hoogtepunt de wedstrijd van 14
december op Landgoed Bleijenbeek met maar liefst 33 deelnemers. Aan het eind van elke wedstrijd
krijgen we steeds enthousiaste reacties van de spelers.

In 2018 is de commissie gestart met het “WarmWelkom” heten van nieuwe leden.
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.

De reacties op deze aanpak waarmee we in 2019 verder zijn gegaan zijn zeer positief, we gaan hier
dan ook in 2020 mee door.

De commissieleden zijn:

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

De commissie is dit jaar veranderd van samenstelling en bestaat nog uit 3 personen. Johan de Vet is
de voorzitter en Yvon Visser treedt op als penningmeester. Daarnaast is Geert Haarhuis toegetreden.
De taakverdeling is op hoofdlijnen als volgt: Johan is NGF-contactpersoon, competitieleider en
aanspreekpunt voor het bestuur, Geert is coördinator wedstrijdzaken/trainingen en Yvon doet de
financiën en de communicatie. De overige taken en activiteiten worden in onderling overleg geregeld.

De 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. Als we terug kijken dan zijn we van mening dat voor veel teams geldt dat de
doelstelling is gehaald, maar dat een aantal teams qua resultaten is achtergebleven:

Team Afdeling Klasse
2019

Speeldag Opmerking

1

Dames

Dames 1 36-holes 1 Zondag KAMPIOEN
2 Dames 1 27-holes 2 Zondag Gedegradeerd
3 Dames 2 27 holes 3 Zondag KAMPIOEN
4 Dames 1 27-holes 1 Dinsdag 2

de
plaats

5 Dames Senioren 1
18 holes 2 Donderdag Klassebehoud

6

Heren

Heren 1 36-holes 1 Zondag Gedegradeerd
7 Heren 2 36-holes 1 Zondag Klassebehoud
8 Heren 3 36-holes 2 Zondag Klassebehoud
9 Heren 1 27-holes 4 Zondag Klassebehoud
10 Heren 2 27-holes 5 Zondag Klassebehoud
11 Heren 3 27-holes 5 Zondag Klassebehoud
12 Heren 4 27-holes 5 Zondag Klassebehoud
13 Heren 5 27 holes 5 Zondag KAMPIOEN

14 Heren Senioren 1
27-holes

4 Vrijdag KAMPIOEN

15 Heren Senioren 2
27-holes

5 Vrijdag KAMPIOEN

16
Heren Senioren 3
27-holes 5 Vrijdag Klassebehoud

17 Jeugd 18-holes 1 Zondag Klassebehoud

5 Kampioenen en slechts 2 degradaties. Erg positief is ook de promotiewedstrijd van Dames 1 die
weliswaar werd verloren, maar – met de 5 kampioensteams -wel aangeeft dat het golfniveau bij
golfclub Welderen zeer behoorlijk is.
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Jaarverslag van Wedstrijdcommissie

Wedstrijden
De wedstrijdcommissie heeft in 2019 de volgende wedstrijden georganiseerd:
7 clubkampioenschappen (inclusief de Masters)
3 x 7 maandbeker wedstrijden voor de klassen: A, B-18 en B-9
Naast deze standaard Qualifying wedstrijden heeft de Wedstrijdcommissie nog 7 Fun- en andere
wedstrijden georganiseerd.

In 2017 hebben we de maandbeker C vervangen door een maandbeker B 9 holes voor alle
handicappers tussen 18.5 en 36. Dit om de spelers die moeite hebben met 18 holes ook een 9 holes
wedstrijd te bieden. Ondanks het gering aantal deelnemers in 2018 en 2019 voorziet het wel in de
behoefte en zal ook dit gecontinueerd worden in 2020.
Nieuw waren dit jaar de wedstrijden op de par 3/4 baan. Het aantal deelnemers laat nog te wensen
over maar we gaan ermee door in 2020.

Door het Lustrumjaar waren er extra activiteiten die extra druk legde op de WECO. Gezamenlijk
hebben we dit tot een goed einde weten te brengen.
De wintercompetitie 2018/2019 en de zomercompetitie zijn goed verlopen.
E-Golf4u functioneert prima en is voor de wedstrijdcommissie een goede zaak.
De indeling Foursome / Matchplay leveren nog wat kopzorgen op.
Met name dat iedereen z’n eigen scores na afloop van een wedstrijd via de app invoert, is een
taakverlichting voor de wedstrijdleiding.

Commissieleden
We hebben dit jaar gewerkt met veel nieuwe leden. Iedereen is nu goed ingewerkt en volgend jaar
gaan we met dezelfde ploeg verder.
De commissie bestond in 2019 uit de volgende leden:
Erwin Zuuring ( voorzitter ) Gerda Meems
Karin Vink Geert Versteeg ( secretaris )
Emiel de Bruin Hemmie Weijman
Frans van Aart Boudewijn Haccou
Wil Grotens Aron van t Hul
Rene Zwiebel
Leny Versteeg (externe penningmeester)

De wedstrijdcommissie wenst u veel golfplezier in 2020.
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Jaarverslag van de Communicatiecommissie

Algemeen
Het doel van de communicatiecommissie was in 2019 onveranderd:

 Zo actueel en volledig informeren van de leden, zowel nieuwsberichten en mededelingen
(need-to-know) als vaste informatie over de vereniging (nice-to-know, b.v.
wedstrijdverslagen);

 Informeren van gasten en potentiële nieuwe leden
In 2019 is met de verschillende commissies gewerkt aan het actief en continu informeren van de
leden. Het is gelukt van de meeste clubwedstrijden een verslag met foto te plaatsen.

In 2019 is extra aandacht besteed aan het Jubileum, met een aparte pagina met informatie en
actualiteiten over de jubileum-activiteiten. Een bijzonder onderdeel was het Droomboek, een serie
interviews over de toekomst van de vereniging.

Ook is in 2019 extra aandacht besteed aan de communicatie over de NGF-competitie.

Lancering en implementatie nieuwe website
Tijdens de ledenvergadering is de nieuwe website gelanceerd. Niet alleen is het uiterlijk van de site
volledig op de schop gegaan en aangepast aan het nieuwe clublogo, de site is ook technisch opnieuw
opgebouwd. Het ledendeel is nu af geschermd met het wachtwoord dat leden hebben voor E_Golf4U.
Dit betekent dat in de communicatie meer mogelijk is (gecontroleerde gebruikerscommunity) en er
ook voorschriften van de privacy-wetgeving eenvoudiger te realiseren zijn.

De lancering is vlot verlopen. De commissie heeft beperkt vragen van leden gekregen over de
werking van de nieuwe site. De site wordt actief gebruikt door leden.

Technisch gezien is de site uitgebreid met een betere zoekfunctie, een handige fotogalerij die grote
foto-rapportages mogelijk maakt en de mogelijkheid om video’s te plaatsen.

Het inbouwen van een interactie-mogelijkheid met leden is in 2019 niet gerealiseerd. Er is nog geen
geschikte software gevonden die bij de specifieke wensen past.

Bezoek van de site
De site is veel intensiever bezocht dan in de voorgaande jaren. Er zijn veel meer bezoeken aan de site
gebracht.
Er zijn, sinds juli 2019 ruim 31.000 bezoeken (2018: 50.000 in het hele jaar) aan de site gebracht,
waarbij ruim 166.000 pagina’s zijn bekeken (2018: 150.000 in het hele jaar), een gemiddelde van 5.5
pagina’s per bezoek (2018: 2.5). De homepage is 20.000 keer als eerste bezocht. Dat is niet zo
vreemd, het is immers de homepage. Echter, de leden-pagina is 11.000 keer als eerste bezocht, een
teken dat de leden die direct oproepen.

Het gemiddelde aantal unieke bezoekers is bijna 2000 per maand. Dat is bijna 2x het aantal leden van
de vereniging. Dat is gelijk gebleven aan de voorgaande jaren.
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Het bezoek met een mobiel apparaat is niet verder gestegen en is nog steeds ruim de helft.
Opvallend veel bezoekers gebruiken een iPad.

Nieuwsbrieven
De communicatiecommissie heeft in 2019 11 nieuwsbrieven aan de leden gestuurd. Uit reacties van
leden blijkt dat de inhoud en frequentie van de nieuwsbrief wordt gewaardeerd.

Jaarverslag van de Baancommissie

In de winter en aan de start van het nieuwe golfjaar zijn er zoals de laatste jaren gebruikelijk weer
veel snoei-activiteiten geweest. De grote hopen takken waren keurig opgeruimd kort voordat de NGF
competitie van start ging. Daarnaast zijn er twee hele grote bomen (abelen) gerooid op hole 15
omdat deze door scheefstand gevaar liepen om om te vallen. Tevens is er, in verband met steeds
nauwer wordende doorgang op hole 7 van de par 3-4 baan, één van de platanen verwijderd.

Ook dit jaar hebben we wederom samen met de R&H commissie een ronde gemaakt om alle
hindernismarkeringen na te lopen. Op verzoek van de R&H heeft de greenkeeping staf nieuwe rode
hindernispalen gemaakt die makkelijker (terug) in de grond gestoken kunnen worden. En in verband
met de nieuwe regels zijn, op verzoek van de NGF, dit jaar door de gehele baan alle gele
(water)hindernis markeringen vervangen door rode met de bijhorende droppingmogelijkheden.
Wel heel jammerlijk begon het seizoen met greens die nog ernstig beschadigd waren door
schimmelgroei aan het eind van het vorige golfseizoen. Er is daarom veel aandacht gegaan naar het
onderhoud van de greens. Extra vaak prikken, bezanden, doorzaaien en verticaal maaien moest een
bijdrage leveren ten goede van de kwaliteit van de greens. Een speciale doorzaaier is aangekocht die
ervoor moet zorgen dat er meer ‘gehard gras’ in plaats van straatgras op de greens komt. Helaas zien
we desondanks dat met name hole 18 en hole 7 van de par 3-4 baan aan het eind van het huidige
seizoen behoorlijk toch weer veel schade heeft opgelopen van de dollar spot schimmel.
Door het ontbreken van beregening was de droogte van de tee van hole 10 al meer dan ruim een jaar
een doorn in het oog. De heren teebox is daarom op enig moment zelfs gesloten om onherstelbare
schade te voorkomen. Uiteindelijk is na lang zoeken de decorder toch gevonden en gerepareerd.
Doordat er weer beregend kon worden kon ook de tee van hole 10 weer geopend worden en groeit
er inmiddels weer gras.
Afgelopen jaar is er op hole 9 een proef geweest met GPS maaiers. In eerste instantie was het geen
succes wat betreft de fairways, de rough daarentegen werkte wel goed. Door het continu maaien
hebben we minder last van vlokken in de rough. Door de maaiers niet meer alleen ’s nachts te laten
maaien maar gedurende de hele dag, kon het gras op de fairways ook prima kort gehouden. Het is
nog niet duidelijk of deze type maaiers ingezet gaan worden in de toekomst.
De problemen rondom de eikenprocessie rups leken dit jaar nog groter, en de voorspellingen zijn dat
deze in de toekomst alleen nog erger gaat worden. Daar waar mogelijk zijn ze dit jaar verwijderd en
er zijn linten om de probleembomen gehangen. De exploitant bekijkt nieuwe mogelijkheden om de
processierupsen te lijf te gaan.
Een aantal bunkers waterde niet goed af. Er is gekeken om dit op te lossen door de bunkers door te
spuiten en waar noodzakelijk is de afwateringsdoos van nieuw doek voorzien. De bunkers op de par
3-4 baan zijn vorig jaar van zandpalen voorzien en we zien dit jaar deze prima afwateren, misschien
is dit een optie voor de probleembunkers in de championship course.
Samengevat zijn we als baancommissie in zijn algemeenheid tevreden over de ontwikkelingen van
het afgelopen jaar. We zien duidelijk dat de greenkeepers een betere routine hebben. En ook door
de
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alerte reacties (via app en e-mail) van zeer oplettende leden zijn de gemelde onregelmatigheden
vaak bijzonder snel opgelost.

Jaarverslag van de Jeugdcommissie

De jeugdcommissie heeft halverwege het jaar een verandering ondergaan, Nicole Retera is gestopt,
in juli is Thea ten Bosch ons weer komen versterken. Nicole bleef blijft voor de jeugdcommissie het
“warme welkom” verzorgen voor nieuwe jeugdleden die nog onbekend zijn met GC Welderen.
In het seizoen 2019 is het aantal jeugdleden toegenomen van 30 begin 2019 tot en met 41 per
28/10/2019. Zoals voorgenomen zijn er 6 wedstrijden door de jeugdcommissie georganiseerd, helaas
zijn niet alle wedstrijden doorgegaan i.v.m. geen aanmeldingen (Toppers Koppelwedstrijd eind
augustus) en erg slecht weer (jeugdwedstrijd 6 oktober)). De ouder-kind wedstrijd en de ledenweek
wedstrijd voor de jeugd was succesvol en erg gezellig.

Aan de NGF jeugdcompetitie heeft 1 team deelgenomen, zij hebben zich netjes in hun eigen klasse
(1e klasse)weten te handhaven.

De jeugdleden die een handicap tussen de 0 en de 36 hebben, hebben deelgenomen aan de officiële
wedstrijden, de jeugd strokeplay en de matchplay wedstrijd. Echter dit jaar was de opkomst laag,
aan de strokeplay deden 3 jeugdleden mee (Cato en Nijs Boelens en Gert-jan Vink), met als winnaar
Nijs Boelens. Aan de matchplay, verzet van 14/15 september naar 27/28 juli vanwege o.a. de KLM
Open, deden de voorgenoemde jeugdleden en Gijs Adema mee. Nijs heeft de matchplay gewonnen.
Echter vanwege de vakantie periode was de opkomst laag met 4 deelnemers.

Het Gelders Golf Kwadrant (GGK), golfwedstrijden voor jeugd tussen 10 en 21 jaar, is het afgelopen
zomerseizoen wederom georganiseerd door Thea, het was een zeer leuk toernooi waar dit jaar
(helaas) weinig kinderen van Welderen aan deelnamen. Toch blijven we meedoen daar onze jeugd
een gemiddelde leeftijd van >11 jaar bereikt en volgend jaar een groot deel hun handicap zal hebben
waardoor steeds meer jeugd van Welderen ook kan deelnemen aan deze wedstrijden. Op het
moment van schrijven is ook het winter Gelders Golf Kwadrant van start.

De jeugdcommissie heeft dit jaar ook voor het eerst een bezoek aan het KLM Open georganiseerd,
dit was een klein succes. Uiteindelijk zijn we met een delegatie van 8 jeugdleden en 9 volwassenen
naar het KLM Open op zondag 14 september geweest. Iedereen heeft zich heel goed vermaakt. Dit
willen voor volgend jaar weer gaan doen.

Eind 2018 heeft de jeugdcommissie ook een enquête gehouden onder ouders en jeugdleden wat zij
belangrijk vonden en wat beter kon. Eén van de aandachtspunten was de onduidelijkheid rondom de
progressie van de kinderen en ook wat er van de ouders/kinderen verwacht wordt naast de
golflessen.

Wij hebben halverwege dit jaar het jeugdgolfstappenplan geïntroduceerd, waarbij we via een 4-
stappenplan (Par, Birdie, Eagle, Albatross) de kinderen die nog geen handicap hebben naar handicap
<54 willen brengen. Per stap hebben we vastgelegd wat het kind technisch zou moeten beheersen en
scoren op de baan. Alle kinderen die nog geen handicap hebben zijn door Hessel ingeschaald en op
basis hiervan gaan we de progressie van de kinderen volgen. Ook zetten we jeugdcoaches in om
Hessel te ondersteunen tijdens baanlessen maar ook voor ‘progressie meet’ momenten tijdens het
seizoen
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(met name de eerste 3 groepen) om kinderen tips te geven waarop te letten. Wij hopen dit ingezette
pad het volgende jaar verder te finetunen om kinderen doelgericht naar hun eerste handicap te
brengen.

Ook voor volgend jaar wil de jeugdcommissie zich focussen op het zoveel mogelijk de kinderen z.s.m.
hun handicap te laten halen en via leuke wedstrijden plezier in het golfspel te laten krijgen en
houden.

Jaarverslag van de Flora en Faunacommissie

Voorzitter: Anton Kersten (tevens buitengebeuren en projecten)
Leden: 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)

In 2019 heeft de commissie zich bezig gehouden met uitvoeringstaken zoals omschreven in onze
planning. De samenwerking met de Greenkeeping is intensiever en er wordt regelmatig structureel
overleg gevoerd.
De jaarlijkse vogeltelling heeft dit jaar weer een leuke score opgeleverd ofschoon de weidevogels
minder aanwezig waren. Toch 53 soorten gesignaleerd. Voor meer informatie:
https://www.birdwatchingday.nl/pagina/16/resultaat.html
Onze wensvogel het waterhoentje heeft op hole 8 voor veel nakomelingen gezorgd. Op dit moment
zijn er regelmatig 6-7 stuks op onze golfbaan te bewonderen t.o.v. vorige jaren 2-3.

Uiteraard heeft de commissie de standaard activiteiten ondernomen die jaarlijks terugkeren:
 Nestkasten schoonmaken en vervangen.
 Extra nieuwe kasten geplaatst.
 Samen met de Radboud universiteit is er een spreeuwenproject opgestart. We hebben de

insectenstand beoordeeld. Ook zijn er op cruciale plaatsen blokken met takkenrillen opgezet. De
greenkeeping stort hierin blad en groenafval. Deze zijn bedoeld als schuilplaatsen voor muizen,
egels, ringslangen, regenwormen, diverse insecten enz.
De eerste ijsvogelwand is in de maak op hole 12. We gaan er nog meer maken op hole 6 en
tussen hole 1 en 8.

 In de lente hebben we op hole 13 voor de eerste keer een bloemenveldje ingezaaid. Diverse
bloemen zoals de klaproos stonden er te stralen.

 Volgend jaar zullen we zien of de bloemen en planten weer opkomen.
 Presentatie van de Flora en Fauna commissie in de jubileum week gestalte gegeven.
 Jubileumboom geplant op hole 1 en vogelvoederplaats bij het terras gemonteerd.

De jubileum presentatie foto’s zijn inmiddels standaard in de gang opgehangen.
 Op Hole 11 op de grens van de pitch en puttbaan zijn er 450 meidoornplanten gepoot. Deze

zullen in de lente voor bloesem zorgen voor de insecten, in het najaar bessen voor de vogels en
gedurende lente en zomer nestmogelijkheden en bescherming om te rusten voor vogels en
andere dieren.
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In november gaan een aantal commissieleden naar een voorlichtingsbijeenkomst van de NGF
betreffende GEO certificering OnCourse Nederland, de nieuwe online portal op weg naar GEO-
certificering (www.getoncourse.golf).
De commissie heeft besloten in de komende jaren, samen met de greenkeeping de natuur op
Welderen conform de laatste inzichten te helpen verbeteren.
Door deel te nemen aan de GEO worden ontwikkelingen concreet in beeld gebracht.

Jaarverslag van de Welderns

De wedstrijden van de Welderns over 18 en over 9 holes trokken ook in 2019 veel belangstelling bij
de seniorleden (m/v) van de golfclub. Het aantal deelnemers in de relatiegroep van de Welderns was
168, waarvan er 152 aan een of meerdere wedstrijden hebben deelgenomen. Het gemiddeld aantal
deelnemers aan de zomerwedstrijden op de woensdag was 76. Dat was nagenoeg gelijk aan 2018
met gemiddeld 78 deelnemers waarvan er 11 aan de 9 holes wedstrijd deelnamen. De qualifying
wedstrijden hadden gemiddeld 80 deelnemers. Het is mogelijk om maximaal 34 flights in te delen
met in totaal 102 deelnemers. Op 15 mei was er een deelname met 94 deelnemers. Een combi
wedstrijd met Old Grand Dad donateurs.

In de winterperiode 2018-2019 waren er 22 geplande wedstrijden waarvan er enkele uitvielen
vanwege de weer- en baanomstandigheden. Gemiddeld deden 52 personen mee aan de wedstrijden.

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
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 seniorgolf(st)ers die door het systeem van samenstelling van de flights heel snel andere
golfers leren kennen en zo gemakkelijk in de groep hun weg weten te vinden. Het is een misverstand
om te denken dat de deelnemers aan de Welderns wedstrijden “maar wat doen”. De golfregels
worden wel degelijk in acht genomen en de deelnemers spelen niet alleen om de dagprijzen maar
ook voor diverse klassementen waarvan de winnaars aan het einde van het seizoen worden
gehuldigd met o.a. de uitreiking van de bekers tijdens de slotwedstrijd op Bleijenbeek. Deze
slotwedstrijd wordt traditioneel op Bleijenbeek gespeeld en is het hoogtepunt van het zomerseizoen,
niet in de laatste plaats dankzij het zeer gastvrije onthaal aldaar.

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
verslagjaar weer gewijzigd. In maart nam Johan de Vet afscheid als commissielid. Hij werd opgevolgd
door Frans Bouwmeister. Op 23 oktober, tijdens de slotwedstrijd van het zomerseizoen, hebben we
afscheid genomen van Rob Jansen. Rob is 8 jaar commissielid geweest waarvan 6 jaar als voorzitter.
Ons commissielid Rob Knopperts heeft het voorzitterschap op zich genomen en Rob Derksen is als
nieuw lid tot de Welderns commissie toegetreden, waardoor de commissie weer op volle sterkte kan
draaien.

Zoals gebruikelijk heeft de penningmeester het financieel jaarverslag en de begroting opgesteld.
Geconstateerd mag worden dat baten en lasten goed in evenwicht zijn gebleven. Zoals uit de
begroting 2020 blijkt wordt een tekort begroot van Euro 710,-. De commissie is van mening dat dit
tekort nog kan worden opgevangen door het kas overschot opgebouwd in vorige jaren. Mocht
volgend jaar echter
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blijken dat de uitgaven structureel hoger zijn dan de baten, zal een verhoging van de deelnemers
bijdrage moeten worden overwogen.

Jaarverslag van de Sponsorcommissie

Nadat in het najaar van 2018 de mogelijkheden van onze vereniging waren geïnventariseerd om
sponsorinkomsten voor extra activiteiten te genereren, is de sponsorcommissie begin 2019 aan de
slag gegaan.
De ambitie was om in ons lustrumjaar plannen van de Jubileumcommissie financieel of materieel te
ondersteunen. Daarom hebben we actief gezocht naar sponsoren voor een financiële ondersteuning
of bijdrage in natura. Als tegenprestatie voor hun bijdrage konden sponsoren bijvoorbeeld
naamdrager worden van bepaalde wedstrijden van de golfclub, zoals de Maandbeker.
Deze activiteiten zijn in goed overleg met het Bestuur en de BV van GolfbaanWelderen uitgevoerd.
Na een jaar kunnen we vaststellen dat het veel energie heeft gekost om sponsormiddelen te
verwerven. Het benaderen van alle leden met een bedrijf en talrijke bedrijven zonder binding met de
club heeft in het eerste jaar tot relatief weinig resultaat geleid. Het ondersteunen van een financieel
gezonde vereniging kon ook in het lustrumjaar niet op veel support rekenen.
In dit eerste jaar hebben we een aantal ervaringen opgedaan waar we in 2020 mee aan de slag gaan.
Zo is duidelijk dat de meeste sponsoren ‘value for money’ willen. En dat onze mogelijkheden om
interessante tegenprestaties te bieden beperkt zijn.
Gedurende 2019 kent de vereniging 9 sponsoren. De GolfCompany Elst ondersteunt onze club het
meest.

De commissieleden zijn:

Wim Roelofs Martin Stofbergen
Han Bohlken Jan Rouwhorst


