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 Elst, 3 maart 2021 
 

Verslag van de 34ste Algemene Ledenvergadering van 
Golfclub Welderen online gehouden in de periode van 25 
februari tot en met 2 maart 2021 

 

1. Inleiding 

Het golfjaar 2020 stond in het teken van de coronapandemie. Ook in het voorjaar van 2021 zijn er 
nog beperkende maatregelen. Het is helaas daardoor niet mogelijk om geplande Algemene 
Ledenvergadering van 2 maart 2021 in fysieke vorm te houden. Als alternatief is gekozen voor een 
online ALV. De vergadering is in digitale vorm aan de leden beschikbaar gesteld op het ledenportaal 
van de website van golfclub Welderen. 

In de digitale Wegwijzer staan de uitleg over de procedure en extra documentatie. Link: Wegwijzer 

ALV 2021 GC Welderen 

Net als bij de fysieke ALV is er een agenda met daarbij een uitgebreide toelichting van de 
bestuursleden. Bij aantal agendapunten zijn er ook videoverslagen beschikbaar. 

Ook kunnen er in de periode van 18 februari tot 28 februari 2021 via het emailadres  
secretaris@bestuurgcwelderen.nl vragen worden gesteld. De gestelde vragen en de antwoorden 
worden voor de online ALV gepubliceerd op de website. 

Alle stemgerechtigde leden ontvangen een digitale stemtool om hun stem uit te brengen op de 
verschillende agendapunten waar goedkeuring van de leden benodigd is. De stemperiode loopt van 
25 februari tot 28 februari 2021.  

Na deze periode wordt de online ALV op 2 maart 2021 afgesloten. 

Omdat de ALV 2021 online wordt gehouden, vindt ook de verslaglegging op een andere wijze plaats. 
In de verslaglegging worden verwerkt: 

• de documentatie van het bestuur 

• de vragen van leden en de antwoorden van het bestuur 

• de uitgebrachte stemmen en de uitslag bij de onderwerpen waarbij stemming van toepassing 
is. 

Door middel van bijlagen wordt een overzichtelijk en compleet overzicht van de online ALV 2021 
gegeven. 

 

https://mandrillapp.com/track/click/13339439/s3-eu-west-1.amazonaws.com?p=eyJzIjoicDc3VlI2U0dBMF95QjRhVEVrcEI3SGVsbUdrIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjoxMzMzOTQzOSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3MzLWV1LXdlc3QtMS5hbWF6b25hd3MuY29tXFxcLyUyRmVnb2xmNHUtZW1haWwtc3RvcmFnZSUyRndlbGRlcmVuXFxcLzYwMTg1ZjZhMmVmYWUucGRmXCIsXCJpZFwiOlwiY2QwNjRkMmVkNmY4NDU2ZWE4Y2NlOTYzMDk3MmVhMWNcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIyODI2ZDVlYmMyZDE4NzhhZjUwMjI4YTMwMjY5ODI4Y2M5ZTg5OTIyXCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/13339439/s3-eu-west-1.amazonaws.com?p=eyJzIjoicDc3VlI2U0dBMF95QjRhVEVrcEI3SGVsbUdrIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjoxMzMzOTQzOSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3MzLWV1LXdlc3QtMS5hbWF6b25hd3MuY29tXFxcLyUyRmVnb2xmNHUtZW1haWwtc3RvcmFnZSUyRndlbGRlcmVuXFxcLzYwMTg1ZjZhMmVmYWUucGRmXCIsXCJpZFwiOlwiY2QwNjRkMmVkNmY4NDU2ZWE4Y2NlOTYzMDk3MmVhMWNcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIyODI2ZDVlYmMyZDE4NzhhZjUwMjI4YTMwMjY5ODI4Y2M5ZTg5OTIyXCJdfSJ9
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2. Onderdelen notulen 

Opsomming van de bijlagen: 

1. Agenda 
2. V&A 
3. Toelichting bij voorstel contributie 2022 
4. Resultaten stemming ALV 2021 
5. Rapportage Onlinestemtool 

 

3. Vaststellen datum Algemene Ledenvergadering in 2022. 
 Voorstel: dinsdag 15 maart 2021 

De datum is akkoord voor de aanwezigen op de Algemene Ledenvergadering. 
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Elst, 9 februari 2021 

Beste golfclubleden, 

Hierbij nodigen wij u uit voor de 34e Algemene Ledenvergadering (ALV) van Golfclub Welderen. 
 

Datum en vorm:  volg deze link Wegwijzer ALV 2021 GC Welderen 
 

Agenda:       Links naar        

 Docu- Video’s Stemming 
 menten 
1. Welkomstwoord en opening ALV  V1 

2. Ingekomen stukken en mededelingen Doc 2 
3. Vaststelling notulen ALV van 3 maart 2020 Doc 3 V3 
4. Jaarverslag 2020 en jaarrekening 2020 

4.1. Toelichting op het jaarverslag Doc 4.1 V4.1 
4.2. Toelichting op de jaarrekening Doc 4.2 V4.2 

4.3. Verslag van de kascommissie Doc 4.3 

4.4. Goedkeuring van het jaarverslag 

4.5. Goedkeuring van de jaarrekening 

4.6. Verzoek tot decharge Doc 4.6 

4.7. Decharge 

4.8. Voordracht leden kascommissie Doc 4.8 V4.8 

4.9. Benoeming leden kascommissie 

5. Jaarplannen en begroting 2021 

5.1. Toelichting op de jaarplannen Doc 5.1 V5.1 

5.2. Toelichting op de begroting Doc 5.2 V5.2 

5.3. Goedkeuring van de  begroting 2021 

5.4. Voorstel contributie 2022 Doc 5.4 V5.4 

5.5. Vaststellen van de contributie 2022 

6. Samenstelling bestuur 

6.1. Afscheid aftredende bestuursleden  V6.1 

6.2. Voordrachten leden bestuur Doc 6.2 V6.2 

6.3. Stemming over de voordrachten 

7. Aanpassing Huishoudelijk Reglement 

7.1. Voorstel aanpassing Huishoudelijk Reglement Doc 7.1 V7.1 

7.2. Goedkeuring van de aanpassing 

8. Datum ALV 2022 Doc 8 

9. Sluiting ALV proces Document en video 

  volgen 2 maart 2021 

Bestuur golfclub Welderen 
 

BIJLAGE 1 

https://mandrillapp.com/track/click/13339439/s3-eu-west-1.amazonaws.com?p=eyJzIjoiRXRodTVXcWg3U2RoSUxMZXJzYkwxa1FfejJRIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjoxMzMzOTQzOSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3MzLWV1LXdlc3QtMS5hbWF6b25hd3MuY29tXFxcLyUyRmVnb2xmNHUtZW1haWwtc3RvcmFnZSUyRndlbGRlcmVuXFxcLzYwMWMwOTA0YzFmMWMucGRmXCIsXCJpZFwiOlwiODAzZGM4M2VhZjE3NDZjNDk3ZDA0ZmMxZDQzNzA5ZGRcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIyODI2ZDVlYmMyZDE4NzhhZjUwMjI4YTMwMjY5ODI4Y2M5ZTg5OTIyXCJdfSJ9
https://www.youtube.com/watch?v=aiVAmMJMD_U&list=PLc4QuzGEEHo5ZCVRrRhNTsls2q-_ssLBt&index=2
https://mandrillapp.com/track/click/13339439/s3-eu-west-1.amazonaws.com?p=eyJzIjoiUHEtS29hRVJnNnI4TWozMWM0UDZfVFYyNWpJIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjoxMzMzOTQzOSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3MzLWV1LXdlc3QtMS5hbWF6b25hd3MuY29tXFxcLyUyRmVnb2xmNHUtZW1haWwtc3RvcmFnZSUyRndlbGRlcmVuXFxcLzYwMTk5ZGU5NmE0NTYucGRmXCIsXCJpZFwiOlwiZDcyMzkxMGVmNWM1NDg3YTkyODdkZmYxNjliZGIyZmJcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIyODI2ZDVlYmMyZDE4NzhhZjUwMjI4YTMwMjY5ODI4Y2M5ZTg5OTIyXCJdfSJ9
https://www.youtube.com/watch?v=CZUqXqZxTzs&list=PLc4QuzGEEHo5ZCVRrRhNTsls2q-_ssLBt&index=3
https://mandrillapp.com/track/click/13339439/s3-eu-west-1.amazonaws.com?p=eyJzIjoiSVJsMWdRdFNGZTJTc2JtbDJMVDNkakFFZG9VIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjoxMzMzOTQzOSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3MzLWV1LXdlc3QtMS5hbWF6b25hd3MuY29tXFxcLyUyRmVnb2xmNHUtZW1haWwtc3RvcmFnZSUyRndlbGRlcmVuXFxcLzYwMTk5ZGZiYjFlYjYucGRmXCIsXCJpZFwiOlwiZDcyMzkxMGVmNWM1NDg3YTkyODdkZmYxNjliZGIyZmJcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIyODI2ZDVlYmMyZDE4NzhhZjUwMjI4YTMwMjY5ODI4Y2M5ZTg5OTIyXCJdfSJ9
https://www.youtube.com/watch?v=ipqQMWEjmUU&list=PLc4QuzGEEHo5ZCVRrRhNTsls2q-_ssLBt&index=4
https://mandrillapp.com/track/click/13339439/s3-eu-west-1.amazonaws.com?p=eyJzIjoiRXZCZWdqenlScDRCajVpSEw0NTYwRzFMUHQ4IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjoxMzMzOTQzOSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3MzLWV1LXdlc3QtMS5hbWF6b25hd3MuY29tXFxcLyUyRmVnb2xmNHUtZW1haWwtc3RvcmFnZSUyRndlbGRlcmVuXFxcLzYwMTk5ZTBkM2M1ZWYucGRmXCIsXCJpZFwiOlwiZDcyMzkxMGVmNWM1NDg3YTkyODdkZmYxNjliZGIyZmJcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIyODI2ZDVlYmMyZDE4NzhhZjUwMjI4YTMwMjY5ODI4Y2M5ZTg5OTIyXCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/13339439/s3-eu-west-1.amazonaws.com?p=eyJzIjoiRi1kb2NZcklxeVpfSDBWWXkza2tRM2NvbVRVIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjoxMzMzOTQzOSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3MzLWV1LXdlc3QtMS5hbWF6b25hd3MuY29tXFxcLyUyRmVnb2xmNHUtZW1haWwtc3RvcmFnZSUyRndlbGRlcmVuXFxcLzYwMTk5ZTI1NmViOGMucGRmXCIsXCJpZFwiOlwiZDcyMzkxMGVmNWM1NDg3YTkyODdkZmYxNjliZGIyZmJcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIyODI2ZDVlYmMyZDE4NzhhZjUwMjI4YTMwMjY5ODI4Y2M5ZTg5OTIyXCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/13339439/s3-eu-west-1.amazonaws.com?p=eyJzIjoiUVNReVM2OTFKQ2M2UVY3eFpLd2hYMGs4a0VNIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjoxMzMzOTQzOSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3MzLWV1LXdlc3QtMS5hbWF6b25hd3MuY29tXFxcLyUyRmVnb2xmNHUtZW1haWwtc3RvcmFnZSUyRndlbGRlcmVuXFxcLzYwMTk5ZTM2YzVhNDgucGRmXCIsXCJpZFwiOlwiZDcyMzkxMGVmNWM1NDg3YTkyODdkZmYxNjliZGIyZmJcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIyODI2ZDVlYmMyZDE4NzhhZjUwMjI4YTMwMjY5ODI4Y2M5ZTg5OTIyXCJdfSJ9
https://www.youtube.com/watch?v=Xq-ij3OJA1g&list=PLc4QuzGEEHo5ZCVRrRhNTsls2q-_ssLBt&index=5
https://mandrillapp.com/track/click/13339439/s3-eu-west-1.amazonaws.com?p=eyJzIjoiRjE2eTMtTlktbUxDd0JPZlVJSEV5anFwVWxrIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjoxMzMzOTQzOSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3MzLWV1LXdlc3QtMS5hbWF6b25hd3MuY29tXFxcLyUyRmVnb2xmNHUtZW1haWwtc3RvcmFnZSUyRndlbGRlcmVuXFxcLzYwMTlhNDRhM2UyYzYucGRmXCIsXCJpZFwiOlwiNDE5Mzg4NDFhOGViNDE3ODkzNWZmNjA2ZDkwMzE4NTBcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIyODI2ZDVlYmMyZDE4NzhhZjUwMjI4YTMwMjY5ODI4Y2M5ZTg5OTIyXCJdfSJ9
https://www.youtube.com/watch?v=Qo_vRisR1Cw&list=PLc4QuzGEEHo5ZCVRrRhNTsls2q-_ssLBt&index=6
https://mandrillapp.com/track/click/13339439/s3-eu-west-1.amazonaws.com?p=eyJzIjoia29Ea1pRQ3hBTmZrYlk2NVFkelRiMWNycU1JIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjoxMzMzOTQzOSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3MzLWV1LXdlc3QtMS5hbWF6b25hd3MuY29tXFxcLyUyRmVnb2xmNHUtZW1haWwtc3RvcmFnZSUyRndlbGRlcmVuXFxcLzYwMTk5ZWY3NGI1YWUucGRmXCIsXCJpZFwiOlwiYTk1NzUwYmNhYjg0NDBmMWJlZmY3NzFlMjEyNWFiN2RcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIyODI2ZDVlYmMyZDE4NzhhZjUwMjI4YTMwMjY5ODI4Y2M5ZTg5OTIyXCJdfSJ9
https://www.youtube.com/watch?v=FBdTK4vdnig&list=PLc4QuzGEEHo5ZCVRrRhNTsls2q-_ssLBt&index=7
https://mandrillapp.com/track/click/13339439/s3-eu-west-1.amazonaws.com?p=eyJzIjoia3dWMFNValdwcXBUS1lUcjBoYkx2aVBneXVrIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjoxMzMzOTQzOSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3MzLWV1LXdlc3QtMS5hbWF6b25hd3MuY29tXFxcLyUyRmVnb2xmNHUtZW1haWwtc3RvcmFnZSUyRndlbGRlcmVuXFxcLzYwMTk5ZjBkNTM0YmIucGRmXCIsXCJpZFwiOlwiYTk1NzUwYmNhYjg0NDBmMWJlZmY3NzFlMjEyNWFiN2RcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIyODI2ZDVlYmMyZDE4NzhhZjUwMjI4YTMwMjY5ODI4Y2M5ZTg5OTIyXCJdfSJ9
https://www.youtube.com/watch?v=WUDevWUmDEw&list=PLc4QuzGEEHo5ZCVRrRhNTsls2q-_ssLBt&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=50SC-OK7Vls&list=PLc4QuzGEEHo5ZCVRrRhNTsls2q-_ssLBt&index=9
https://mandrillapp.com/track/click/13339439/s3-eu-west-1.amazonaws.com?p=eyJzIjoiTmVJZ3hHX2owX2Q5b0R5Qy1KUTRjYUxLRkZvIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjoxMzMzOTQzOSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3MzLWV1LXdlc3QtMS5hbWF6b25hd3MuY29tXFxcLyUyRmVnb2xmNHUtZW1haWwtc3RvcmFnZSUyRndlbGRlcmVuXFxcLzYwMTk5ZjFkOTkyMzgucGRmXCIsXCJpZFwiOlwiYTk1NzUwYmNhYjg0NDBmMWJlZmY3NzFlMjEyNWFiN2RcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIyODI2ZDVlYmMyZDE4NzhhZjUwMjI4YTMwMjY5ODI4Y2M5ZTg5OTIyXCJdfSJ9
https://www.youtube.com/watch?v=ELSrWTuhsyo&list=PLc4QuzGEEHo5ZCVRrRhNTsls2q-_ssLBt&index=10
https://mandrillapp.com/track/click/13339439/s3-eu-west-1.amazonaws.com?p=eyJzIjoiSl9MTXlVZWpFV242ZVdDMGlnenZXMG1xQkZVIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjoxMzMzOTQzOSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3MzLWV1LXdlc3QtMS5hbWF6b25hd3MuY29tXFxcLyUyRmVnb2xmNHUtZW1haWwtc3RvcmFnZSUyRndlbGRlcmVuXFxcLzYwMTk5ZjMzZTY3ZGMucGRmXCIsXCJpZFwiOlwiYTk1NzUwYmNhYjg0NDBmMWJlZmY3NzFlMjEyNWFiN2RcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIyODI2ZDVlYmMyZDE4NzhhZjUwMjI4YTMwMjY5ODI4Y2M5ZTg5OTIyXCJdfSJ9
https://www.youtube.com/watch?v=5JSYIizjBL4&list=PLc4QuzGEEHo5ZCVRrRhNTsls2q-_ssLBt&index=11
https://mandrillapp.com/track/click/13339439/s3-eu-west-1.amazonaws.com?p=eyJzIjoiR3BsTTdiQk1YTFZZVmRyWnZWLXlkNUs5aVFnIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjoxMzMzOTQzOSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3MzLWV1LXdlc3QtMS5hbWF6b25hd3MuY29tXFxcLyUyRmVnb2xmNHUtZW1haWwtc3RvcmFnZSUyRndlbGRlcmVuXFxcLzYwMTk5ZjQzN2M0N2YucGRmXCIsXCJpZFwiOlwiYTk1NzUwYmNhYjg0NDBmMWJlZmY3NzFlMjEyNWFiN2RcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIyODI2ZDVlYmMyZDE4NzhhZjUwMjI4YTMwMjY5ODI4Y2M5ZTg5OTIyXCJdfSJ9
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Vraag & Antwoord ALV 2021 

Bericht van lid: Arno Kuppen 

Datum: 24-02-2021 

In artikel 17 van de statuten staat helder beschreven dat het bestuur commissieleden benoemt en 
ontslaat. Verder staat er niets over een eventuele procedure of routing hoe iemand in een commissie 
komt (behalve in het geval van de kascommissie). Hoe komt de voordracht tot stand? Is er 
bijvoorbeeld een lijst van mensen die kandidaat-lid zijn of zoeken commissies zelf in hun kring naar 
nieuwe leden? Ik vraag dit omdat ik het afgelopen jaar in gesprek ben geweest met personen uit 
verschillende commissies en daarbij aangaf wel tijd en zin te hebben om in die commissie plaats te 
nemen. De reacties waren enthousiast, maar vervolgens hoorde ik daar niets meer over. Kortom, is 
het niet handig om ergens (op de site bijvoorbeeld) een stukje tekst te plaatsen waarin aangegeven 
wordt hoe mensen, die geïnteresseerd zijn, lid van een commissie kunnen worden? 

Als 2e punt het volgende. 

Ik stoor mij al jaren aan het feit dat er overal op de baan en op de drivingrange wordt gerookt. Je zou 
bijna denken dat roken bij golf hoort. In mijn beleving gaat roken niet samen met iets van sport. Nog 
afgezien van het feit dat roken op veel plaatsen is verboden. Over de schadelijkheid zullen we het 
maar niet hebben, dat is algemeen bekend. Iemand wees mij op een plaatje op de schuifdeur bij de 
drivingrange van een brandende sigaret. Tja, dan lijkt het mij tijd worden voor een zienswijze en 
hopelijk maatregelen van het bestuur. 

Reactie bestuur 

Datum: 24-02-2021 

Over het algemeen zoeken commissies hun eigen leden, maar niet perse in hun eigen kring. Als er 
zich kandidaten melden bij het bestuur, bijvoorbeeld via enquêtes of “open sollicitaties”, wordt dat 
doorgegeven aan de betreffende commissies. Soms moet er actief gezocht, helpt het bestuur waar 
mogelijk de commissies. 

Aanstelling van een vrijwilliger vindt om formele reden plaats na goedkeuring door het bestuur. Dat 
is immers verantwoordelijk voor het functioneren. Vrijwilligers moeten notie nemen van 
reglementen en waar nodig moet er een VOG worden aangevraagd. 

Het is goed te horen dat je bereid bent als vrijwilliger aan onze club bij te dragen. Als 
vertegenwoordigers van commissies enthousiast waren en er is geen opvolging, is de eenvoudigste 
weg die vertegenwoordiger weer even te benaderen. Misschien is er op het moment geen 
“vacature” in een commissie. Commissies kijken ook naar de samenstelling van de groep. Overigens 
is kunnen alle coronabeperkingen ook debet zijn aan een gebrek aan voortgang. 

Belangstelling voor een commissie uiten kan dus bij iedere commissie (bij voorkeur bij de voorzitter) 
of bij het bestuur. Voor toelating tot een commissie hebben we geen beschreven 
sollicitatieprocedure. Die is ook niet nodig in een vrijwilligersorganisatie als de onze. Toelating is 
afhankelijk van de behoefte in een commissie en de vraag of iemand past in een groep. Uiteraard 
waken we daarbij voor uitsluiting, discriminatie, gebrek aan diversiteit en nieuw bloed. 

BIJLAGE 2 
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Het vraagstuk van het roken is niet eenvoudig. Een persoonlijk standpunt is simpel. Over een aantal 
uitgangspunten zijn we het wellicht snel eens: een goed voorbeeld voor de jeugd, elkaar niet lastig 
vallen met, sporten hoort in een gezonde omgeving, … Maar vervolgens is het zo dat de exploitant 
van de golfbaan bevoegd is en niet de golfclub. De exploitant zal zich aan wettelijke richtlijnen 
moeten houden maar geeft, zo is onze ervaring, binnen dat kader alle klanten graag vrijheid. We 
zullen het als bestuur bespreken en waar mogelijk aandringen op maatregelen die onze omgeving 
gezond en veilig maken. Daarbij hoeft het niet alleen over roken te gaan, maar bijvoorbeeld ook over 
alcoholgebruik. 

_______________ 

Bericht van lid: Jos Janssens 

Datum: 24-02-2021 

Vorig jaar vond ik het erg jammer dat de senioren en de gewone strokeplay op dezelfde dag werden 
georganiseerd. Bovendien werd voor de senioren de leeftijd verhoogd naar 60. De reden voor deze 
samenvoeging begrijp ik niet! Bovendien waarom qua leeftijd afwijken van de richtlijn van de NGF en 
andere wereldwijde golf organisaties? Graag terug draaien. 

In het strokeplay weekend was de deelname voor deze wedstrijden erg beperkt! Hierdoor kon ik en 
met mij meerdere andere spelers zich niet inschrijven voor wat toch het een van de belangrijkste 
wedstrijden van de club is. 

Mij werd verzekerd dat in het vervolg deze punten anders zouden worden ingevuld, maar gezien de 
plannen heb ik daar toch sterke twijfels over! 

In de corona tijd snap ik best dat er voor wedstrijden gekeken moet worden naar de landelijke 
richtlijnen hiervoor, maar mij valt wel op dat er meerdere fun wedstrijden wel door konden gaan 
maar de meer serieuzere wedstrijden als matchplay, masters etc blijkbaar allemaal niet. Ik denk dat 
we moeten uitkijken dat we geen golfclub worden voor alleen maar de fun zaken maar ook meer 
aandacht moeten hebben voor de meer prestatief ingestelde golf(st)ers! 

Verder juich ik het toe dat ik uitgenodigd word voor de evaluatie van het start systeem. Tijden vooraf 
boeken is alleen prettig in corona tijd. 

Reactie bestuur 

Datum: 24-02-2021 

Met de samenvoeging van senioren en gewone strokeplay-kampioenschappen werd vooral beoogd 
te proberen de baanbezetting door wedstrijden in het weekend iets te beperken (een veel gehoorde 
wens onder leden in opeenvolgende Players 1st enquêtes) en te voorkomen dat het deelnemersveld 
aan de senioren en gewone kampioenschappen voor een groot deel hetzelfde werd. De 
leeftijdsopbouw van onze club is nu eenmaal wat scheef naar de hogere categorieën. De grens is 
daarbij op 60 jaar gelegd om te voorkomen dat bijna 60% van de leden in de doelgroep van de 
senioren zou vallen. Deze afwijking van de door de NGF gehanteerde grens is dus gelegen in onze 
leeftijdsopbouw in combinatie met de keuze om de twee wedstrijden complementair (in wiskundige 
zin) te maken. 

Overigens is er sprake van een proef, die door de coronabeperkingen in 2020 in ieder geval in 2021 
nog zal worden voortgezet. 
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Het maximum aantal inschrijvingen per categorie was vorig jaar niet perfect gekozen en is ook nog 
een paar keer bijgesteld. Daar zal voor dit jaar zorgvuldig naar worden gekeken, de maxima zullen 
worden ingesteld en dat bij voorkeur niet steeds aangepast. De plannen staan dit niet in de weg. 

Na dit jaar zal de herindeling v.w.b. senioren en gewone kampioenschappen worden geëvalueerd, 
waarbij een peiling bij de leden voor de hand ligt. 

In alle coronabeperkingen hebben we ons best gedaan zo veel mogelijk wedstrijden door te laten 
gaan, met als uitgangspunt dat het veilig moest, niet alleen met het oog op coronarisico maar 
bijvoorbeeld ook met het oog op extreem weer. Daarbij was er voor prioritering tussen verschillende 
wedstrijden helemaal geen ruimte. 

Het idee om te waken over de balans tussen fun en serieuze wedstrijden is zeker goed. We zullen de 
wedstrijdcommissie vragen dit mee te nemen bij een onderzoek naar de wensen van leden. 
Misschien is ook daar een klankbordgroep een idee. 

We zijn blij met enthousiasme over de klankbordgroep en jouw aanmelding. Er zijn inmiddels 26 
kandidaten voor 8 plekken. 

_______________ 

Bericht van lid: René van Brandenburg 

Datum: 24-02-2021 

Uitgaande van de gehanteerde term structureel ('telkens terugkerend') trek ik op basis van de door 
het bestuur aangeleverde cijfers de conclusie dat onze kosten ten opzichte van het jaar 2019 (wat 
een gangbaar jaar was met een vergelijkbaar aantal leden) dus structureel met meer dan 11% zijn 
gestegen. 

(2019: 80.097€, structurele kosten 88.789€) 

Kan het bestuur dit bevestigen? 

Reactie bestuur 

Datum: 24-02-2021 

Nee, dat kan het bestuur niet bevestigen. In een gangbaar jaar zijn ook niet alle lasten structureel. 
Een voorbeeld is dat in 2019 de lasten werden beperkt door de vrijval van een voorziening van € 
4.000,-. 

Overigens is er wel een duidelijke toename van de kosten (2021 begroot versus 2019 gerealiseerd). 
Die worden bijvoorbeeld voor een deel veroorzaakt door de toename van de afdracht aan de NGF. 
Daar staan ook hogere inkomsten uit contributies tegenover. Er kan dus niet alleen naar de 
verschillen in uitgaven worden gekeken. 

Verder kan worden geconstateerd dat de kosten voor commissies c.q. door commissies 
georganiseerde activiteiten wezenlijk zijn toegenomen. Dat hebben we in ons voorstel en de video 
ook aan de orde gesteld. Overigens waren de kosten voor commissies in de in 2020 goedgekeurde 
begroting voor dat jaar al € 7.000,- hoger dan de realisatie in 2019. 

Het gaat hier te ver om ook een volledige analyse van de jaarrekening 2019 te presenteren. 
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_______________ 

Aanvullende reactie bestuur op eerder bericht 

Datum: 23-02-2021 

In onze reactie op het bericht van Ronald Osephius van 22 februari hebben we aangegeven een 
nadere onderbouwing van het voorstel voor de contributieverhoging c.q. de analyse die we daarvoor 
hebben gedaan in een notitie beschikbaar te zullen stellen. Deze is te vinden via de volgende link: 
Onderbouwing voorstel contributie 2022 

_______________ 

Bericht van lid: Ronald Osephius 

Datum: 22-02-2021 

Er ligt een voorstel voor een verhoging van de contributie met 10 euro per lid per jaar. Ik mis daar 
een grondige onderbouwing voor. Met deze verhoging wordt met het huidige ledenaantal een extra 
inkomen gegenereerd van ruim 11.000 euro. Dit terwijl het jaarlijks tekort rond de 3.000 euro 
schommelt. Is een verhoging met 4 of 5 euro per jaar per lid niet realistischer. 

Reactie bestuur 

Datum: 22-02-2021 

Zoals aangegeven in het document bij dit agendapunt en in de betreffende video, is het bestuur van 
mening dat er moet worden gekeken naar de structurele inkomsten en uitgaven. Die leiden niet tot 
een tekort dat schommelt rond de € 3.000,- maar van circa € 10.000,-. Het feit dat de begroting voor 
2021 sluit op een tekort circa € 5.500,- wordt al voor een bedrag van ruim € 3.000,- vertekend door 
het gegeven dat er veel cadeaubonnen aangeschaft in 2020 over zijn en in 2021 als prijzen bij 
wedstrijden kunnen worden gebruikt. Als bestuur hebben we de onderbouwing vooreerst in woord 
en beeld (grafieken in video) gedaan. Gedachte daarbij was dat een veelheid aan cijfers door de 
meeste leden niet zou worden gelezen. Daarbij hebben we ons misschien te veel laten leiden door 
het idee dat een contributieverhoging van nog geen euro per maand na zo veel jaren zónder 
verhoging als niet onredelijk zou worden opgevat. Blijkbaar is er bij sommige leden toch behoefte 
aan meer toelichting. We zullen de analyse die we als bestuur hebben gedaan in een notitie 
beschrijven, zo bondig mogelijk onderbouwd met cijfers. Dit lukt niet binnen een paar uur. We doen 
ons best om deze morgen of uiterlijk overmorgen via een link in deze V&A-reeks toegankelijk te 
maken. 

_______________ 

Bericht van lid: Rini de Vet 

Datum: 23-02-2021 

In de jaarplannen van de wedstrijdcommissie staat dat aan de hand van de nieuwe WHS handicaps, 
nog bekeken zal worden of de huidige indeling van A-en B categorie gehandhaafd kan blijven Een 
eventuele nieuwe indeling kan dan toch pas in het seizoen 2022 ingaan en niet tijdens het huidige 
seizoen? 

https://mandrillapp.com/track/click/13339439/s3-eu-west-1.amazonaws.com?p=eyJzIjoiOUEzWTRZNnZmSUtFbFk1U3V5aEZfcUUxTENvIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjoxMzMzOTQzOSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3MzLWV1LXdlc3QtMS5hbWF6b25hd3MuY29tXFxcLyUyRmVnb2xmNHUtZW1haWwtc3RvcmFnZSUyRndlbGRlcmVuXFxcLzYwMzYyZDA2YzZkZDkucGRmXCIsXCJpZFwiOlwiYWZjMDNmZWIwM2I0NGU5ZThhMzAxNzIwNzhmYzMwY2RcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIyODI2ZDVlYmMyZDE4NzhhZjUwMjI4YTMwMjY5ODI4Y2M5ZTg5OTIyXCJdfSJ9
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Daarnaast wordt er gesteld dat er in 2021 mogelijk een om een Landgoedtrofee gespeeld gaat 
worden al dan niet in samenwerking met GC Bleijenbeek. Deze stelling bevreemdt mij. Normaal 
gesproken wordt er op een ALV door de desbetreffende commissies een concreet plan 
gepresenteerd en niet zoals nu, dat er mogelijk e.e.a. georganiseerd cq gewijzigd wordt. 

Ook zou ik graag een onderbouwing zien waarom er voor gekozen wordt om de gewone 
clubkampioenschappen in hetzelfde weekeinde te houden als de senioren clubkampioenschappen. 

Reactie bestuur 

Datum: 23-02-2021 

Een aanpassing van de grens tussen de A- en B-categorie kan uiteraard niet gaande een 
wedstrijdseizoen plaatsvinden. Het seizoen is echter nog niet begonnen. Een definitieve herijking was 
ook nog niet mogelijk, waar er recent nog aangepaste lijsten met WHS-handicaps door de NGF 
beschikbaar zijn gesteld. De eerdere berekeningen door de NGF bleken niet altijd op volledige data te 
zijn gebaseerd. Een goede grens is erg gewenst om te voorkomen dat we straks zitten met een te 
volle en een te lege categorie. 

Wij herkennen het beeld dat de wedstrijdkalender door de ALV wordt vastgesteld en niet meer kan 
worden veranderd niet. Wijzigingen zijn er regelmatig geweest, in de kalender maar zeker ook in de 
wedstrijden inhoudelijk. Het toevoegen van een wedstrijd in de loop van een jaar, mogelijk te 
houden op Bleijenbeek, lijkt ons geen zaak om aan de ALV voor te leggen. Overigens is er eerder een 
vergelijkbare wedstrijd gespeeld (mede) georganiseerd door de exploitant. Samenwerking daarmee 
bij deze wedstrijd is ook nu niet op voorhand uitgesloten. 

De invulling van de agenda is zoals gebruikelijk primair een taak van de Wedstrijdcommissie. Ook 
vorig jaar zijn er stappen gezet om de bezetting van de baan door wedstrijden terug te dringen. Dit 
naar aanleiding van structurele verzoeken (onder meer via de Players 1st enquêtes) van veel leden. 
In 2020 vonden de clubkampioenschappen voor senioren al in hetzelfde weekend plaats als de 
gewone. 

_______________ 

Bericht van lid: Rini de Vet 

Datum: 23-02-2021 

In de jaarplannen van de wedstrijdcommissie staat dat de wedstrijdkalender voor het komende 
seizoen 2021 klaar en reeds gepubliceerd is. 

Ik kan in het ledenportaal echter nergens de wedstrijdkalender terugvinden en in E-golf4u zijn slechts 
enkele wedstrijden van de welderns al ingevoerd. 

Graag zou ik weer de beschikking krijgen over een voltallige kalender waarin ook de 
clubkampioenschappen e.d. zijn opgenomen. 

Dit alles natuurlijk met een voorbehoud omdat we nog niet weten wanneer we weer zonder 
beperkingen met z’n allen de baan in kunnen. 

Reactie bestuur 

Datum: 23-02-2021 
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In het jaarplan staat dat het schema is vastgesteld en waarschijnlijk al is gepubliceerd. Die 
waarschijnlijkheid is nog geen waarheid geworden. Er vindt op het ogenblik nog een laatste 
afstemming plaats met de wedstrijden organiserende commissies. De contacten verlopen door alle 
coronabeperkingen soms wat minder vlot dan normaal. Het schema zal z.s.m. door de 
Wedstrijdcommissie bekend worden gemaakt. 

_______________ 

Bericht van lid: Francien van Blokland 

Datum: 23-02-2021 

Iedereen heeft alle tijd , dus wellicht worden jullie overladen met vragen en opmerkingen! 

iig veel succes hierin maar bij voorbaat al dank voor alle aandacht en zorgvuldigheid! 

Competitie commissie: samenstelling D1 animo:  

Tot afgelopen jaar was er geen “tekort” aan dames voor dit team, helaas zijn er , om verschillende 
redenen zoals verhuizing, te weinig tijd voor trainingsverplichtingen etc, 4 dames weggevallen, en 
mede door het pas late tijdstip( september) enige beroering in de samenstelling van dit team voor 
2021 ontstaan. Het was daarom logisch voor de overgebleven dames om bij ander teams te vragen, 
immers nieuw talent moet uit de “ kweekvijvers” komen, helaas is Welderen geen club waar lage 
hcp’rs zomaar aan komen waaien. 

Weinig animo kan pas sprake van zijn als daar ook bekendheid over is verspreid via de juiste kanalen 
en niet alleen in de wandelgangen toch? 

Gaat de competitie commissie hier nu vroegtijdig zelf verder mee, misschien in overleg met het 
huidige team, aangezien er voor 2022 nog 2 dames zullen vertrekken? 

Verhoging Contributie: 

Verhoging van €10,- ik neem aan eenmalig, er staat nl : &10,- per jaar  

Op zich heb ik geen moeite mee, maar vooralsnog is het vermogen de afgelopen 10 jaar niet of 
nauwelijks verandert bij een gelijkblijvende contributie en een afnemend aantal leden! 

Nu is er een ledenstijging, dus meer inkomsten, deelname aan wedstrijden is gelimiteerd dus daar 
zijn geen meerkosten aan verbonden. Daarnaast is aan deelname altijd een klein bedrag verbonden, 
dus daar is een ahw een “terugbetaal-situatie.” 

Tenzij het bestuur een bestedingsidee heeft voor een deel van dit vermogen waar alle leden van 
kunnen profiteren?  

Dat idee zou kunnen zijn:  

Aanleg van een kunstgras oefenterrein op de plaats van het huidige pitch-oefenterrein tussen 
lockerruimte en Drivingrange  

Moet natuurlijk goed uitonderhandeld worden met de BV.......... 

Communicatie commissie: 

Verzoek om nieuwsbrieven op de ledensite te plaatsen. 
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Flora en Fauna commissie: 

Goede en geweldige plannen! 

Wel bij opzetten PR buiten onze leden, betere aandachtborden bij entree van de wandelpaden zoals 
bijv. duiden op gevaar bij de kreet FORE, en wellicht dat de eventuele wandelaar te gast is en dus 
rekening moet houden met de golfer. 

Bestuur: 

Er is altijd een verloop van leden, nu echter zijn er toch een groot aantal ( ong 70) al oudere leden( 
oud in aantal jaren lid!)dat vertrekt, het is altijd goed om te weten wáárom een lid opstapt, waardoor 
je een beter inzicht in oorzaak/gevolg krijgt. 

Uiteraard hoort dit eigenlijk bij de BV, maar misschien is dit bij de golfclub iets om aandacht aan te 
besteden, waardoor deze laatste bij een veel gehoord argument dit bij de BV kan neerleggen. 

Baancommissie 

Kan de Baancommissie niet in overleg met greenkeeping de green van H18 er in de mnd Jan-Febr-
Mrt stilleggen en daar de wintergreen inzetten. 

Zoals nu afgelopen herfst, en nog steeds(!), de green van H17? 

Reactie bestuur 

Datum: 23-02-2021 

Dank voor de steun en waardering. 

Competitiecommissie (Dames 1): 

De vraag zullen we uiteraard ook doorgeven aan de Competitiecommissie. 

Wat ons betreft ligt het voor de hand dat de commissie de situatie bij Dames 1 tijdig kenbaar maakt 
aan de leden. Ondanks het feit dat het bestuur van enkele jaren geleden in het kader van sportief 
beleid heeft vastgesteld dat onze club geen topsportambities heeft, vindt natuurlijk iedereen het 
waardevol dat er een zo goed mogelijk Dames 1 in de competitie speelt. Daarbij blijft wel het 
gekozen beleid het uitgangspunt. Gerichte en intensieve scouting van kandidaten is wat ons betreft 
zeker geen opdracht aan de commissie. Die past niet bij de keuze om aan de competitie deel te 
nemen om gezellig en sportief bezig te zijn noch bij de gewoonte binnen onze club om dat met veelal 
zelf gevormde teams te doen. 

Verhoging contributie: 

Naar aanleiding van een eerdere vraag van een ander lid is al aangegeven dat het om niet meer dan 
de verhoging van de contributie van 2021 naar 2022 kan gaan. De contributie moet volgens de 
statuten jaarlijks door de ALV worden vastgesteld. De toevoeging per jaar was bedoeld om aan te 
geven dat de jaarcontributie met € 10,- zou moeten worden verhoogd (sommige leden betalen de 
speelrechtvergoeding in maandtermijnen en daarmee de contributie ook). 
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In de plannen van het bestuur is het idee opgenomen om verder na te denken over besteding van 
een deel van het EV. Premature gedachten zijn wel gevormd. Het leek ons echter passend dit eerst 
aan de ALV kenbaar te maken. Zou de ALV absoluut tegen besteding van een deel van het EV zijn, is 
het nutteloos concrete plannen te ontwikkelen. 

Het idee om de oefenfaciliteiten te verbeteren met een kunstgrasdeel zullen we meenemen. Het 
bestuur wil overigens kritisch kijken naar besteding aan zaken die primair op het pad van de 
exploitant van de golfbaan liggen. 

Communicatiecommissie: 

De zoekfunctie op de website wil nog wel eens uitkomst brengen. Dit neemt niet weg dat veel leden 
en ook wij veel dingen op de website moeilijk vindbaar vinden. De wens zullen we doorgeven aan de 
commissie. Belangrijker is nog eens te melden dat er een project is gestart om tot verbetering van de 
website te komen. Wellicht wordt dan daarmee aan de wens voldaan. 

Flora- en faunacommissie: 

Ook deze wens geven we door. Als bestuur vinden we dergelijke waarschuwingen echter primair de 
verantwoordelijkheid van de exploitant. In het kader van de risicoanalyse die wordt uitgevoerd zal dit 
wel worden meegenomen om te bewaken dat er geen onvermoede aansprakelijkheid van de club of 
onze leden kan ontstaan. 

Bestuur: 

Het aantal vertrekkende leden is niet groter dan in andere jaren. De redenen zijn vaak wel bekend uit 
persoonlijke contacten, zeker in het geval van “leden met veel clubjaren”. De geluiden die daaruit 
boven komen, worden al regelmatig met de exploitant besproken. Een meer structureel onderzoek 
naar het vertrek van leden zullen we zeker overwegen. 

Baancommissie: 

We zullen de baancommissie vragen hierover na te denken en te overleggen met de golfbaan. 
Daarbij moeten nut en noodzaak wel worden afgewogen. Overigens is, mogelijk speciaal vanwege 
deze vraag, de normale green van hole 17 weer in gebruik genomen. 

_______________ 

Bericht van lid: Robert Brugman 

Datum: 22-02-2021 

Heeft het Bestuur onderzocht of bij de leden behoefte is aan een uitbreiding van de activiteiten? En 
kan het Bestuur aangeven hoeveel leden er regelmatig meedoen aan activiteiten 
(wedstrijden/competitie)? Hoeveel leden doen er niet mee aan activiteiten? 

Reactie bestuur 

Datum: 22-02-2021 

Het bestuur heeft als zodanig niet onderzocht of de leden behoefte hebben aan een verdere 
uitbreiding van de activiteiten. De gebruikelijke weg binnen onze vereniging is dat vooral de 
commissies plannen maken als het gaat om activiteiten waar leden aan kunnen deelnemen.  
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Daarbij baseert men zich op ervaring bij activiteiten, geluiden van leden, vragen en opmerkingen. 
Verder komt er natuurlijk meer globale input vanuit leden via de Players 1st enquêtes in de 
afgelopen jaren. De plannen vormen jaarlijks onderdeel van de stukken tijdens een ALV en zijn voor 
commentaar vatbaar. 

Natuurlijk zijn er ook activiteiten van commissies, waarbij deelname door leden niet aan de orde is, 
maar waar leden wel belang bij hebben of die simpelweg noodzakelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan de 
introductie van het nieuwe handicapsysteem (WHS). 

Overigens is het niet zo dat het voornemen bestaat om in de komende jaren de activiteiten, waaraan 
leden kunnen deelnemen enorm uit te breiden. Wij hebben wel geconstateerd dat de activiteiten in 
de afgelopen jaren weer zijn toegenomen en vooral de deelname aan die activiteiten. Dat is 
gekoppeld aan de groei van het ledenbestand gebeurd. 

Kleinere enquêtes om bijvoorbeeld nog beter zicht te krijgen op de soorten wedstrijden waaraan 
leden de meeste behoefte hebben, nemen we als idee graag mee ook voor de betreffende 
commissies. 

Onderzoek in de afgelopen jaren heeft ons geleerd dat ruim 50% van de leden deelneemt aan 
wedstrijden. Daar zijn leden bij die dit maar een enkele keer per jaar doen. Aan de andere kant is er 
ook een aanzienlijk deel dat wekelijks of vaker deelneemt. Daarnaast zullen er nog leden zijn die 
alleen aan andere activiteiten deelnemen zoals bijvoorbeeld een nieuwjaarsreceptie, een 
reanimatietraining of een regelavond. 

_______________ 

Bericht van lid: Balthazar en Annette Uilenreef 

Datum: 22-02-2021 

Reeds eerder meldde ik, dat het baanreserveringsysteem mijn golfmogelijkheden drastisch beperkt. 

omdat mijn vrouw en ik beide werken, hebben wij niet steeds de gelegenheid om een reservering te 
maken. In de middag moeten wij vanuit Duiven naar Elst komen om daar via de computer met onze 
NGF-kaart een tijd voor die middag te reserveren. Als er geen ruimte meer is, dan kunnen wij 
onverrichter zake weer terug en hebben wij tijd en energie besteed aan niets. 

Er zijn leden, die relatief dichtbij wonen, die dit gemakkelijker kunnen. Daarbij blijkt, dat spelers die 
op Welderen spelen, al voor de volgende dag (dagen) reserveren en zo de speelruimte al claimen. 

Ook op Blijenbeek is dit het geval en gezien de afstand kunnen wij niet meer spelen. In de middag 
een baan reserveren kan niet, omdat we eerst 1 1/2 uur moeten rijden om er te komen. Het risico 
nemen, dat er geen ruimte meer is of dat wij pas laat aan de beurt kunnen komen is groot. 

Door het nieuwe systeem is alle flexibiliteit verdwenen en komt de brutaalste weer aan zijn trekken! 

Graag wens ik dat in de komende vergadering dit systeem kritisch wordt belicht, zodat leden, die veel 
geld ieder jaar besteden aan het lidmaatschap en de baanvergunning ( voor ons bijna Euro 3000,=) 
ook hiervan nut verkrijgen. 

Waarom niet alle tijden via reservering ( telefonisch of persoonlijk aan de balie)? 

We zien uw reaktie met belangstelling tegemoet. 
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Reactie bestuur 

Datum: 22-02-2021 

Het reserveringssysteem stelt de golfbaanexploitant in de gelegenheid om goed te voldoen aan de 
noodzaak tot registratie van golfers in het kader van corona. Die noodzaak is er nog steeds. 
Overigens zou dit ook kunnen door alle leden te laten reserveren bij de receptie (fysiek of 
telefonisch). Het is echter de keuze van de exploitant van de golfbaan om de aanzienlijke extra 
belasting die dit bij de receptie zou opleveren te voorkomen. Bovendien ervaren de meeste mensen 
de mogelijkheid om het online te doen als flexibeler. 

In diverse nieuwsbrieven is aangegeven op welke wijze clubleden een starttijd kunnen reserveren. 
Op het ledenportaal is een handleiding gepubliceerd (zie 
https://www.golfclubwelderen.nl/2020/handleiding-ledenportaal/630-digitaal-boeken-starttijden). 
Ook vanuit Duiven is er de mogelijkheid om 7 dagen vooruit een starttijd te reserveren. Na 14.00 uur 
is er de digitale ballenspiraal, die in plaats is gekomen van het kaartjessysteem. Bij dit oude systeem 
was het ook nodig op goed geluk naar de golfbaan te rijden in de hoop een starttijd te hebben. Bij de 
toegenomen drukte op de baan zouden de wachttijden ook zijn toegenomen, zo ook de kans dat er 
geen ruimte meer is. Overigens kan er ook voor de starttijden na 14.00 uur online en anderhalf uur 
vooruit worden gereserveerd. Dat geeft waarschijnlijk nog voldoende tijd om van Duiven naar de 
golfbaan te rijden. 

Voor alle duidelijkheid: het bestuur kan alleen de wensen van de leden inbrengen voor de inrichting 
van het reserveringssysteem, maar heeft geen zeggenschap over het systeem. De exploitant is 
eigenaar van het systeem, maar zal naar wij aannemen bereid zijn om te luisteren naar de 
speelgerechtigden waartoe inmiddels een klankbordgroep in oprichting is om een gemeenschappelijk 
beeld te vormen. 

Als Golfclub Welderen zijn we niet in de positie veel te vinden van het starttijdensysteem op 
Bleijenbeek. 

_______________ 

Bericht van lid: Rini de Vet 

Datum: 21-02-2021 

Ik ben het met René van Brandenburg’s reactie eens m.b.t. tot de contributieverhoging. 

Zeker in deze onzekere tijden mbt Corona en daarmee samenhangend hoe en wanneer we weer 
volledig van ons lidmaatschap kunnen gaan genieten, stel ik voor deze verhoging een jaar uit te 
stellen. Omdat nu nog niet zeker is welke commissie’s hun activiteiten ten volle kunnen gaan 
organiseren zal de nu gemaakte begroting met redelijke zekerheid aan de hoge kant zijn. Daarmee is 
een verhoging van de contributie, terwijl we niet volledig en optimaal van ons lidmaatschap gebruik 
kunnen maken, m.i. niet gewenst en zeker ook niet nodig gezien de hoogte van het EV.  

 

 

https://www.golfclubwelderen.nl/2020/handleiding-ledenportaal/630-digitaal-boeken-starttijden
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Pas als we weer als vanouds volop aan de diverse wedstrijden kunnen deelnemen, er 
clubkampioenschappen gehouden worden, we na ons rondje gezellig met anderen op het terras van 
de gezelligheid waar onze club toch bekend om staat, kunnen genieten, er een normaal sociaal leven 
weer mogelijk is, wil ik over een mogelijke verhoging van de clubcontributie nog wel n keer na gaan 
denken. 
Ik ben benieuwd of er meer leden deze redenatie ondersteunen. 

Reactie bestuur 

Datum: 21-02-2021 

Graag benadrukken we nog eens dat de contributie die moet worden vastgesteld de contributie voor 
2022 is en niet die voor dit jaar. 

Als bestuur gaan we er vanuit dat de activiteiten van de club zeker in 2022 weer op het normale 
niveau terug zijn. Daarbij constateren we dat de activiteiten van de club, zoals beoogd voor dit jaar 
en de komende jaren niet structureel kunnen worden gefinancierd met de huidige contributie. Als 
vermeld is deze lijn in de afgelopen jaren al ingezet. Daarbij was 2020 natuurlijk een uitzondering en 
dat kan 2021 ook weer zijn maar het bestuur wil toch graag sturen op de structurele ontwikkeling en 
niet op incidentele meevallers. 

Natuurlijk kan het eigen vermogen (EV) van de club een tekort in de contributie best dragen, mede 
gezien het afwijkende resultaat in 2020. Er kan zelfs nog de nodige jaren een tekort in contributie 
worden gedekt. Echter, we hebben beargumenteerd waarom we het passender en verstandiger 
vinden om het EV, voor zover niet nodig ter dekking van risico’s, op een andere manier te gebruiken. 

Het bestuur geeft er de voorkeur aan voor 2022 al een structureel juiste keuze te maken. Het feit dat 
de contributie zo veel jaar niet is aangepast, zelfs niet aan inflatie, steunt ons in het gevoel dat het 
ook geen onredelijke vraag is aan de huidige leden. 

_______________ 

Bericht van lid: René van Brandenburg 

Datum: 18-02-2021 

Wat ons als club siert, is dat wij in staat zijn gebleken al jaren de contributie vast te houden. Uit de 
jaarverslagen van 2017 t/m 2020 is gebleken dat het eigen vermogen niet is afgenomen (gegevens 
van eerdere jaren zijn niet toegankelijk en lijken mij ook niet of van minder belang). Het huidige 
eigen vermogen is zelfs groter dan enige ander jaar in deze periode. Zoals het bestuur aangeeft is het 
niet de bedoeling dat dit langzaam wordt 'opgegeten', maar ook zeker niet de bedoeling dat dit 
hoger wordt. 

De gemiddelde inflatie van de afgelopen jaren bedraagt 1,75%. Op de voorgestelde begroting 
betekent dit 1.700€). Zelfs over meerdere jaren heen is de invloed hiervan beperkt. 

Het bestuur geeft aan met het (overtollige deel) van het eigen vermogen 'materieel' te willen 
besteden i.p.v. te verteren. Dit is ook het idee van voorgaande besturen geweest maar heeft niet tot 
concrete acties geleid. Graag zou ik dan als lid concrete plannen/voorstellen willen zien. Beter het 
eigen vermogen 'op te eten' dan door inflatie en negatieve bankrentes te laten verdampen. 
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Een analyse van de kosten over de afgelopen jaren (2017/2020) toont aan dat juist veel kosten 
redelijk constant zijn. Er zijn voor zover ik kan beoordelen, een beperkt aantal commissies waarvan 
de kosten komend jaar flink hoger zijn. T.w. de competitie commissie (meer teams, maar de kans dat 
NGF doorgaat acht ik minimaal), de jeugd en de flora- en fauna commissie. 

Er wordt door het bestuur een aanname gedaan dat de sponsoring terugvalt (corona). De commissie 
noemt de structureel hogere kosten, dan mag er m.i. ook vanuit gegaan worden dat door het 
instellen van een sponsorcommissie dit ook tot structureel hogere inkomsten leidt... (Overigens zijn 
de opbrengsten van sponsoring (uitgezonderd 2019) minimaal geweest). 

Het voorstel om de contributie te verhogen van 75€ naar 85€ betekent een verhoging van 13%. Zeker 
gezien de verwachte impact van Corona op de werkelijke uitgaven in 2021 (bijv. geen NGF) zal het 
begrote tekort heel goed een overschot kunnen blijken te zijn. Het lijkt mij redelijk om het voorstel in 
ieder geval door te schuiven naar 2022 of tenminste te beperkten tot 80€. NB Mocht het onverhoopt 
tegenvallen kan een eenmalige tekort in 2022 met gemak opgevangen worden. 

Reactie bestuur 

Datum: 18-02-2021 

Het eigenvermogen (EV) neemt in ons beeld af als we ons  losmaken van eenmalige effecten. 
Overigens is het EV in 2018 en 2019 ook feitelijk gedaald. In 2020 was een tekort begroot van ruim € 
2.300,-. Door corona is dit anders uitgepakt, maar dat is hopelijk geen structureel effect. 

Het bestuur geeft er de voorkeur aan het EV, voor zover niet nodig om risico’s op te vangen, niet aan 
een structureel jaarlijks tekort te besteden. Daarbij is uiteraard niet het doel om het te laten groeien. 
Als dit echter gebeurt omdat coronabeperkingen ervoor zorgen dat de activiteiten van de club 
worden beperkt, dan is dat even zo. Ook in 2021 kan dit effect nog optreden. Wij zien daarin geen 
reden om de structurele vooruitzichten bij te stellen. 

De gemiddelde inflatie in de afgelopen jaren rechtvaardigt geen contributieverhoging als 
voorgesteld. Dat hebben we ook niet gesteld. De kosten verdeeld in de verschillende groepen 
(geschoond voor eenmalige effecten) stijgen in de afgelopen jaren echter ook niet conform de 
inflatie, soms minder, maar vaak ook duidelijk meer. Over de jaren dat de contributie niet is 
verhoogd is het effect van de inflatie duidelijk meer dan de voorgestelde verhoging. 

De behoefte aan concrete plannen voor besteding van een deel van het EV begrijpen we. Die zijn wel 
in voorbereiding. Dit moet echter zorgvuldig gebeuren. Bovendien vinden we het als bestuur prettig 
te weten of de ALV het voornemen ook ondersteunt. Het bestuur kan hierin niet zonder de 
instemming van de leden. Uitwerking zonder die instemming is nutteloos. Overigens zijn ideeën van 
leden nog altijd welkom. 

We lijken in ieder geval het beeld te delen dat het EV beter kan worden besteed (voor zover niet 
nodig) dan het uit te hollen door inflatie, negatieve rente en in onze ogen te lage contributies. 

De uitkomst van onze analyse van de ontwikkeling van de structurele kosten wordt getoond in de 
video hierover. Alleen de overige kosten blijven daarin nagenoeg constant. T.a.v. de toegenomen 
kosten voor evenementen en commissies en de betreffende begroting in 2021: een beperking van de 
activiteiten kan ook een weg zijn om een jaarlijks tekort te voorkomen. Het beeld dat de stijging 
alleen zit in een aantal commissies komt deels weer door niet structurele effecten.  
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Bijvoorbeeld de last voor de Flora- en faunacommissie is hoger in verband met de beoogde aanschaf 
van kleding voor de commissieleden. Die last is er eerder geweest voor bijvoorbeeld de 
Wedstrijdcommissie en de Nieuwe ledencommissie. Daar zal vervanging over een paar jaar aan de 
orde zijn. 

Uitspraken over de waardering voor bepaalde commissies en wat zij doen voor onze club zijn 
natuurlijk subjectief. Wat ons betreft horen die meer thuis bij een gedachtewisseling over de plannen 
en begroting per commissie. 

De sponsorcommissie is al een aantal jaren actief. Je constateert zelf dat de inkomsten beperkt zijn 
geweest. Dit doet niets af aan de inspanningen van de vrijwilligers in de commissie. Het instellen van 
een commissie die sponsors ging zoeken, betekende niet dat daar perse resultaat uit moest komen. 
Er was geen sprake van een bedrijfsmatige investering die tot rendement moest leiden. Gezien de 
mogelijke effecten van corona op onze economie vinden we het als bestuur verstandig geen 
verwachtingen te hebben over sponsorinkomsten in de komende jaren, slechts hoop. 

Voor de goede orde merken we op dat het voorstel gaat over de contributie in 2022. Natuurlijk kan 
een mogelijke meevaller in 2021 als gevolg van corona een tekort in 2022 dekken. Maar dat kan ook 
met het al aanwezige EV, zelfs voor meerdere jaren. Echter, als bestuur willen we juist kiezen voor 
een gezonde financiering van jaar tot jaar. We geven voorkeur aan gebruik van het EV, in het 
verleden bij elkaar gebracht, voor uitgaven aan zaken die we als club permanent waardevol vinden. 
Een tekort in 2022  dekken en misschien in 2023 enz. is in onze ogen eigenlijk een verkapte korting op 
de contributie voor de leden in die jaren. Uiteraard kunnen de resultaten in de komende jaren ook 
worden verbeterd door de uitgaven te beperken. Dat doet naar onze mening afbreuk aan ons 
clubleven. 

_______________ 

Bericht van lid: Dolf de Bruin 

Datum: 19-02-2021 

Ik constateer dat boven de notulen van de ALV van 2020 een verkeerd jaartal staat. 

In de toelichting op de jaarplannen spreekt de vicevoorzitter over de zoektocht van de 
jeugdcommissie naar zgn. jeugdcoaches. Hij geeft hierbij aan dat dit activiteiten op de zaterdag 
betreffen. Dat is niet juist. De jeugdcommissie streeft ernaar om alle jeugdactiviteiten zoveel als 
mogelijk op de zondag te laten plaatsvinden. Dit geldt dus ook voor de jeugdcoaches. 

Reactie bestuur 

Datum: 19-02-2021 

De vermelding van het verkeerde jaartal 2019 hangt mogelijk samen met een onbewuste hang naar 
een jaar zonder coronabeperkingen. Dank voor het aandachtig lezen. Wij zullen dit vóór de 
vastlegging van de notulen corrigeren. 

Waar het gaat om de zoektocht naar nieuwe jeugdcoaches is het inderdaad belangrijk dat kandidaten 
zich realiseren dat activiteiten met nadrukkelijke voorkeur op zondag plaatsvinden. Goed dus om te 
voorkomen dat deze verspreking geïnteresseerden op het verkeerde been zet. 

_______________ 
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Bericht van lid: René van Brandenburg 

Datum: 18-02-2021 

Gebruiksovereenkomst Artikel 15.1 

"De vennootschap en/of vereniging is op generlei wijze op welke grond dan ook aansprakelijk voor 
enige schade die de speler door welke oorzaak dan ook lijdt op het complex." 

Voorbeeld: indien door grove nalatigheid van de exploitant (bijvoorbeeld slecht onderhoud 
gebouwen of infrastructuur) er (al dan niet persoonlijke) schade ontstaat. 

Ik ben geen jurist maar het lijkt mij wat kort door de bocht. 

Reactie bestuur 

Datum: 18-02-2021 

Dat je dit kort door de bocht vindt, kunnen we ons voorstellen. Het is een ogenschijnlijk alle 
aansprakelijkheid uitsluitende bepaling, zoals die overigens in de overeenkomsten en voorwaarden 
van heel veel bedrijven en organisaties gebruikelijk is. Gelukkig is in wet- en regelgeving vastgelegd 
dat er in allerlei situaties toch sprake is of kan zijn van aansprakelijkheid. Dat kan niet buitenspel 
worden gezet door een dergelijke bepaling in een overeenkomst. 

Een soortgelijke passage staat overigens in de individuele speelrechtovereenkomst tussen de 
individuele speelgerechtigde en de exploitant van de golfbaan. 

_______________ 

Bericht van lid: René van Brandenburg 

Datum: 18-02-2021 

In de huidige gebruiksrechtovereenkomst (opgesteld in 2011) is een artikel 14.3 opgenomen dat per 
1 april 2020 de vennootschap eenzijdig gerechtigd is de speelrechtovereenkomst te beëindigen met 
een opzegtermijn van 3 jaar. Vanaf 2025 zelfs met een opzegtermijn van 3 jaar. 

Wat was (is) de reden waarom men in 2011 er toe besloten heeft om dit artikel op te nemen? Wat 
kan dit mogelijk voor consequenties hebben (niet alleen voor een individueel lid maar ook als 
vereniging)? 

Reactie bestuur 

Datum: 18-02-2021 

Deze bepaling is gerelateerd aan de bepaling in artikel 16.1. Die zegt dat exploitant en golfclub de 
gebruiksovereenkomst vanaf enig moment en met een zekere opzegtermijn kunnen beëindigen. 
Ongetwijfeld heeft een dergelijke bepaling ook gestaan in de overeenkomsten die daarvoor zijn 
gesloten (zowel de gebruiksovereenkomsten als de individuele speelrechtovereenkomsten). Het is 
immers volkomen natuurlijk dat partijen zich niet over de eeuwigheid aan elkaar willen verbinden. 
zonder enige mogelijkheid om condities aan te passen. 
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In de individuele speelrechtovereenkomsten is bepaald dat iemand gekoppeld daaraan lid wordt van 
de golfclub. Zou dus de relatie tussen de golfclub en de golfbaan ooit eindigen, dan heeft dat op zich 
geen direct effect op de individuele speelrechtovereenkomsten, maar moeten die overeenkomsten 
met de individuele speelgerechtigden tenminste aangepast worden. 

Ondertussen moeten we er als club en als leden van de club vanuit gaan dat de golfbaan zonder club 
en leden geen bestaansrecht heeft. Angst dat de overeenkomsten worden opgezegd anders dan om 
de condities te wijzigen, lijkt ons niet nodig. 

Mocht de eigenaar de golfbaan willen verkopen en daarom van de overeenkomsten af willen, dan is 
in de gebruiksovereenkomst voorzien in een verplichting om deze eerst aan de golfclub aan te 
bieden. 

Overigens is de opzegtermijn na 1 april 2025 geen 3 maar 1 jaar. 

_______________ 

Bericht van lid: Rini de Vet 

Datum: 18-02-2021 

Er staat in de wegwijzer nergens vermeld hoe de stemming geteld wordt en wanneer een voorstel 
aangenomen of verworpen wordt, ik heb het tenminste niet kunnen vinden. Gebeurt dit met een 
meerderheid van alle mensen die op een bepaald voorstel gestemd hebben of met een meerderheid 
van stemmen van alle mensen die op een of meer punten gestemd hebben. Ik zou hierover graag 
duidelijkheid hebben voordat er tot stemming kan worden overgegaan. 

Reactie bestuur 

Datum: 18-02-2021 

Uiteraard zullen de stemmen worden geteld zoals de statuten dat voorschrijven. Hetzelfde geldt voor 
het bepalen of een voorstel is aangenomen en welke kandidaat voor een vacature in het bestuur 
wordt gekozen. Dat is niet anders dan bij een fysieke ALV. Positief aan deze online ALV blijkt alvast 
dat we ons gaan afvragen wat de regels zijn, waar we dat bij een fysieke ALV niet of minder snel 
doen. 

In artikel 14 lid 1 van de statuten is bepaald dat de ALV besluit met volstrekte meerderheid der 
uitgebrachte stemmen (tenzij het bijvoorbeeld gaat over een statutenwijziging). Blanco en ongeldige 
stemmen worden daarbij als niet uitgebracht aangemerkt. 

_______________ 

Bericht van lid: Rini de Vet 

Datum: 18-02-2021 

Het is me niet helemaal duidelijk uit de ter beschikking gestelde stukken of de contributie inderdaad 
met € 10,00 per jaar maar dus ook jaarlijks verhoogd wordt? M.i. is dit in de stukken niet duidelijk 
genoeg verwoord. Normaliter zou er volgend jaar weer een voorstel tot verhoging ingediend moeten 
worden, maar zoals het nu verwoord is zou de ALV er al dan niet mee instemmen om de contributie 
jaarlijks met een tientje te verhogen en dat lijkt me nogal een forse verhoging als je dan bv in 2026 al 
125,— zou moeten betalen. 
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Reactie bestuur 

Datum: 18-02-2021 

De contributie wordt conform de statuten van jaar tot jaar tijdens de ALV vastgesteld (telkens voor 
het volgende jaar). Het is daarom niet mogelijk een voorstel te doen voor een 
aanpassingsmechanisme dat over meerdere jaren werkt. Dat zou eerst een statutenwijziging vragen 
met alle voorwaarden van dien. Daarom kan de conclusie alleen maar zijn dat de verhoging alleen 
voor 2022 is bedoeld. Er wordt niet voorgesteld nu al een structurele verhoging af te spreken 

In de eerste alinea van het voorstel staat daarom: Tijdens de Algemene Ledenvergadering moet de 
contributie voor het volgende verenigingsjaar, i.c. 2022, worden vastgesteld. Het bestuur doet 
daartoe het onderstaande voorstel dat wordt voorafgegaan door een motivatie. 

En er wordt afgesloten met: Het bestuur stelt daarom voor de contributie voor 2022 vast te stellen op 
€ 85,- per jaar. Dit is een verhoging van € 10,- per jaar ofwel € 0,83 per maand ten opzichte van 2021. 

Meer wordt er niet voorgesteld. 

_______________ 

Bericht van leden: Els en Jan Stuut 

Datum: 18-02-2021 

Wij, mijn partner en ik, zijn beiden lid van Welderen met volledig speelrecht. Sinds de invoering van 
de beperking dat er maar twee starttijden per week geboekt mogen worden, lopen wij er regelmatig 
tegen aan dat er in het weekend geen starttijd meer beschikbaar is omdat een van ons of soms wij 
beiden door de week al twee starttijden hebben staan. En als er twee starttijden open staan kan er 
geen 3e starttijd ingeboekt worden. 

Hoewel wij het volledig terecht vinden dat er niet maar onbeperkt gereserveerd kan worden zodat 
iedereen een kans krijgt om te spelen, vinden wij het wel vervelend dat daardoor regelmatig voor 
ons geen starttijd in het weekend meer vrij is. Daardoor is voor ons de toegevoegde waarde van het 
volledige speelrecht behoorlijk afgenomen. 

Wij stellen daarom voor dat leden met volledig speelrecht naast max 2x op doordeweekse dagen 
daarnaast ook max 1 maal in het weekend een week van te voren moeten kunnen reserveren. 

Reactie bestuur 

Datum: 18-02-2021 

De wens zullen we meegeven aan de klankbordgroep die momenteel wordt opgericht om het 
bestuur input te geven over verbeterideeën die bij leden leven. Verder willen we vragen vooral deel 
te nemen aan de enquête over de inrichting van het starttijdensysteem die de golfbaan als eigenaar 
van het systeem, in mei in samenwerking met het bestuur wil houden. 

Het geschetste of tenminste vergelijkbaar vraagstuk is eerder door ons behandeld. We verwijzen 
graag naar eerdere berichten hierover voor informatie. 
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Als een beperking van het aantal keren vooruit kunnen boeken volledig terecht is, kan een oplossing 
ook zitten in wel voor het weekend vooruit boeken en voor door de week een keer minder of 
bijvoorbeeld op een starttijd die op de dag zelf nog beschikbaar is. Veelal lukt het leden dan prima 
om drie keer in de week of vaker te golfen. 
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Toelichting bij voorstel contributie 2022 

Inleiding 
Een aantal leden geeft bij de “Vragen & Antwoorden” in het kader van deze ALV aan de onderbouwing 
van het voorstel tot verhoging van de contributie niet afdoende te vinden of een ander beeld te 
hebben. Hierna wordt getracht het beeld van het bestuur, dat in het betreffende agendastuk in meer 
algemene lijnen was verwoord en in de video met wat grafieken was toegelicht, meer cijfermatig te 
onderbouwen. 

Daarvoor is het goed nogmaals te onderstrepen dat het bestuur vindt dat de volgende uitgangspunten 
de voorkeur verdienen of moeten worden gehanteerd: 

• om te beoordelen wat een gezond contributieniveau is moet worden gekeken naar de structurele 
inkomsten en uitgaven van de club, zo. Veel als mogelijk ontdaan van incidentele effecten; 

• het is onverstandig te rekenen op incidentele meevallers; 

• het eigen vermogen (EV) van de club, bijeen gebracht door de eerste generaties leden van de club, 
wordt, voor zover niet nodig om risico’s af te dekken, bij voorkeur besteed aan eenmalige uitgaven 
van algemeen nut. Dit gebeurt waar mogelijk zo lang er leden uit die eerste generaties aanwezig 
zijn; 

• het EV kan beter niet worden gebruikt om de contributie in de komende jaren en dus voor nieuwe 
generaties leden kunstmatig laag te houden; 

• ook het gebruiken van incidentele verhogingen van het EV in actuele jaren (door corona-
beperkingen) gebruiken voor een jaar voorkomen van een contributieverhoging blijft het sturen 
op incidenten en heeft niet de voorkeur. 

Benadrukt moet nog eens worden dat het gaat om de vaststelling van de contributie voor 2022 en niet 
voor het lopende jaar. 

Begroting 2021 geschoond 
Het meest illustratief is het om de begroting voor 2021 te ontdoen van eenmalige effecten. In de 
tabellen wordt de feitelijke begroting getoond en daarnaast de van incidentele effecten ontdane 
begroting. Daarbij zijn de volgende aanpassingen gedaan: 

• contributies: 

– het aantal leden is t.o.v. de veronderstelling voor 2021 met 50 verlaagd. Een geringe daling 
door “na corona effecten” ligt in de lijn der verwachtingen; 

– overigens is rekening gehouden met het feit dat een aantal groepen jongere leden een 
beperkte contributie betalen (ook in de feitelijke begroting voor 2021); 

• commissies: 

– voor de relevante commissies is een correctie toegepast voor financiering van de 
commissiekleding. In de gecorrigeerde last zijn de gemiddelde kosten per jaar opgenomen 
(gebaseerd op de veronderstelling dat polo’s in 3 jaar en jassen in 5 jaar worden afgeschreven); 

– bij de Regel- en handicapcommissie zijn de lasten voor introductie van het WHS eruit gehaald; 

– bij de Wedstrijdcommissie is gecorrigeerd voor het feit dat de last voor wedstrijdprijzen in 
2021 € 3.300,- lager is door in 2020 overgehouden cadeaubonnen; 

BIJLAGE 3 



 
 
 
 
 
 
  
 
 

Pagina | 22 

 

– de eenmalige last bij de Seniorencommissie Welderns is geëlimineerd; 

• evenementen: 

– Er zijn kosten voor een nieuwjaarsreceptie opgenomen. In de feitelijke begroting voor 2021 
waren deze kosten op nihil gesteld omdat al helder was dat de receptie niet was gehouden; 

•  afdracht NGF: 

– Dit is gecorrigeerd omdat ook het structureel veronderstelde ledenaantal voor bepaling van 
de inkomsten uit contributie gering is verlaagd; 

• overige kosten (excl. afdracht NGF): 

– Er zijn kosten voor de golfer en golfster van het jaar opgenomen (in 2021 op nihil gesteld omdat 
de prijzen i.v.m. corona niet zijn uitgereikt). 

Dat leidt tot de volgende opstelling: 
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Het structurele tekort is begroot dus ruim € 12.000,-. Daarbij is nog geen rekening gehouden met het 
effect van een jaar inflatie op de lasten. Indien we de CPI 1 over het jaar 2020 van 1,3% ook even over 
2021 van toepassing veronderstellen en toepassen, nemen de lasten nog eens met ruim € 1.000,- toe 
en het tekort dus tot ruim € 13.000,-. 

Indien de contributie voor 2022 wordt verhoogd naar € 85,- zijn de opbrengsten circa € 10.000,- hoger 
en wordt het tekort daarmee beperkt tot circa 3.000,-. 

Daarnaast wordt dan aangenomen dat dit resterende tekort kan worden gecompenseerd door 
beperkte sponsorinkomsten of een beperktere verlaging van het ledenaantal of eventueel wat 
bezuinigingen. 

 

Alternatieve maatregelen 
Het opvangen van de tekorten ten laste van het eigen vermogen kan tijdelijk een oplossing bieden, 
maar niet structureel. Eerder is aangegeven waarom het bestuur dit een ongewenst pad vindt. Op enig 
moment worden we dan met de noodzaak tot een nog aanzienlijkere contributieverhoging 
geconfronteerd. 

Een alternatief is ook om te bezuinigen op de activiteiten van de club en het faciliteren van de 
vrijwilligers. Ons clubleven vaart wel bij de gratie van de activiteiten. Beperking vindt het bestuur 
ongewenst. De vrijwilligers moeten worden gekoesterd. De activiteiten zijn er op hun beurt bij de 
gratie van de vrijwilligers, die soms een paar uur per maand maar vaak ook tot tientallen uren per week 
investeren voor het plezier van al onze leden. Dit neemt niet weg dat het bestuur ook stuurt op een 
efficiënte inzet van vrijwilligers en het voorkomen van te uitbundige waardering, want vrijwilligerswerk 
wordt immers ook vrijwillig gedaan. 

Contributieverhoging in breder perspectief 
Eerder is aangegeven dat de contributie bij onze club al sinds jaar en dag onveranderd is. Alleen de 
inflatie over deze periode is al veel meer dan de stijging die nu wordt voorgesteld vertaald in een 
percentage. 

Het bestuur realiseert zich dat er niet te gemakkelijk een beroep mag worden gedaan op de “beurs” 
van leden. Toch kunnen we de verhoging, maar ook de contributie op zich, ook zien in het licht van 
bijvoorbeeld de speelrechtvergoeding die aan de golfbaan moet worden betaald en de jaarlijkse 
verhoging daarvan. Wij hopen dat de leden zo veel waarde hechten aan het clubleven en de activiteiten 
dat zij de relativiteit van de voorgestelde verhoging ook zien. 

Bestuur Golfclub Welderen 
Nick Paanakker, voorzitter 
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Resultaten stemming ALV 2021 

 
Inleiding 
Van 25 februari 2021 08.00 uur tot 28 februari 2021 18.00 uur kon er door de stemgerechtigde leden 
van onze golfclub met een persoonlijke stemcode via de website van OnlineStemtool.nl worden 
gestemd op de volgens de agenda van de vergadering in stemming gebrachte onderwerpen. 

Deelname en besluitvorming 
Er is uiteindelijk door 204 leden gebruik gemaakt van de mogelijkheid. Van die 204 leden heeft niet 
iedereen bij alle onderwerpen gestemd. Er is ook regelmatig blanco gestemd. Zoals bepaald in onze 
statuten en aangegeven in de Wegwijzer worden blanco stemmen als niet uitgebracht beschouwd. 

Het aantal van 204 leden dat op deze manier aan de ALV heeft deelgenomen, mogelijk tezamen met 
leden die alleen stukken hebben gelezen, video’s hebben bekeken of vragen hebben gesteld, maakt 
dat er ruim drie keer zo veel leden betrokken zijn geweest bij deze online ALV als bij een normale 
fysieke ALV. Dit is zeker positief te noemen. Toch hadden we als bestuur vooraf gehoopt op nog 
bredere belangstelling. 

De resultaten van de stemming zijn door OnlineStemtool.nl vastgelegd in een rapportage, waarmee zij 
de uitslag objectiveren. Via de link in de mail waarmee u dit document ontvangt en de link op de 
website van de club kunt u de rapportage vinden. 

De percentages die in de rapportage zijn vermeld zijn bepaald rekening houdend met de blanco 
stemmen. Zoals aangegeven worden deze bij het bepalen van de feitelijke uitslagen buiten 
beschouwing gelaten. Verder wordt er bij de onderdelen waar voor en tegen kon worden gestemd, 
conform het daarover in de statuten bepaalde, besloten met volstrekte meerderheid der stemmen. 
Daar was bij de betreffende onderdelen steeds duidelijk sprake van. Waar het ging om verkiezingen 
van bestuursleden ging het om stemmen op de verschillende kandidaten voor telkens één vacature. 
Aangezien er per vacature maar één kandidaat was, was één stem al voldoende voor verkiezing. 

Verslagen 
De notulen van de ALV van 3 maart 2020 zijn vastgesteld (176 stemmen vóór; 0 stemmen tégen) met 
de kanttekening dat in de kop van de notulen de datum “3 maart 2019” zal worden veranderd in “3 
maart 2020”. 

Ook zijn vastgesteld: 

• het jaarverslag 2020 (171 stemmen vóór; 0 stemmen tégen); 

• de jaarrekening 2020 (167 stemmen vóór; 1 stem tégen); 

en is het bestuur decharge verleend voor het over 2020 gevoerde (financiële) beleid en bestuur 
(162 stemmen vóór en 2 stemmen tégen). 
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Kascommissie 
Graag bedankt het bestuur de kascommissie nogmaals voor de verrichte controle. 

Het voorstel van het bestuur inzake de kascommissie is eveneens aangenomen door de ALV (178 
stemmen vóór en 1 stem tégen). Dat betekent dat de kascommissie nu bestaat uit 4 personen: 

• Jan Greve herbenoemd voor een derde en laatste termijn van twee jaar; 

• Fausia Shirley Dawlat benoemd voor een eerste termijn van twee jaar; 

• Roberto Mangré benoemd voor een eerste termijn van twee jaar; 

• Ton Kock gaat het tweede jaar van zijn tweede termijn in. 

Jan, Fausia en Roberto kunnen de controle van de jaarrekeningen over 2021 en 2022 doen. Ton kan 
nog betrokken zijn bij de controle van de jaarrekening 2021. Hij kan volgend jaar eventueel nog voor 
een laatste termijn worden herbenoemd. 

Wij heten de nieuwe leden welkom in de commissie en wensen allen veel succes. 

Begroting en contributie 
De ALV heeft ook de begroting voor 2021 goedgekeurd (151 stemmen vóór en 13 stemmen tégen). 
Hoewel het aantal tegenstemmers hier ook maar 8% is, is het toch groter dan bij alle vorige punten. 
Mochten er onder de tegenstemmers leden zijn, die hun constructieve beeld met het bestuur willen 
delen, dan leren wij daar graag van. 

Het voorstel van het bestuur om na vele jaren de contributie te verhogen, heeft het niet gehaald (77 
stemmen vóór; 96 stemmen tégen). Dit betekent dat de contributie voor het jaar 2022 wederom € 75,- 
bedraagt 2. Onze overtuiging dat een gezonde contributie moet passen bij het structurele niveau aan 
verwachte inkomsten en uitgaven wordt niet door een meerderheid van de vergadering 
onderschreven. Als bestuur zullen we in de komende periode gaan nadenken wat dit betekent voor 
het idee om een deel van het eigen vermogen te bestemmen voor eenmalige uitgaven en voor de 
plannen voor 2022 en verder. 

Bestuur 
De door het bestuur voorgedragen kandidaten voor de vacatures in het bestuur zijn alle drie gekozen: 

• Ad Stoop herbenoemd voor een derde en laatste termijn van twee jaar (151 stemmen); 

• Yvonne van Zoelen benoemd voor een eerste termijn van twee jaar (150 stemmen); 

• Frans van Aart benoemd voor een eerste termijn van twee jaar(150 stemmen). 

We feliciteren Yvonne, Ad en Frans hier van harte mee en zijn erg blij met deze keuzes van de ALV. De 
samenwerking zien we met plezier en vertrouwen tegemoet. 

Dit betekent dat we ook met een geruster hart afscheid kunnen nemen van Andrea Hiddink en Erwin 
Zuuring. Als bestuur en als club zijn we beiden veel dank verschuldigd. De samenwerking was erg 
plezierig. Voor de afscheidswoorden verwijzen we graag naar de video die bij de agendastukken zat. 

  

 
2 Gereduceerde tarieven voor jeugdleden worden daarvan afgeleid. 
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Huishoudelijk reglement 
Het voorstel tot aanpassing van het huishoudelijk reglement is door de vergadering geaccepteerd. De 
aanpassing zullen we doorvoeren en het nieuwe huishoudelijk reglement beschikbaar stellen. 

Deze aanpassing betekent meteen dat het principe besluit van het bestuur om Frans van der Broeck 
nogmaals te herbenoemen tot voorzitter van de Nieuwe ledencommissie in de komende bestuurs-
vergadering naar verwachting zal worden omgezet in een definitief besluit. 

Ervaring online ALV 
Tenslotte hebben de leden kunnen aangeven hoe ze de online ALV hebben ervaren. Het volgende 
beeld is daaruit naar voren gekomen: 

• negatief, ik geef de voorkeur aan een fysieke ALV   8 

• negatief, ik vind het niet zinvol om aan een ALV deel te nemen   1 

• positief, het was een prima oplossing onder deze omstandigheden maar  
normaal geef ik de voorkeur aan een fysieke ALV 99 

• positief, het was een prima oplossing onder deze omstandigheden en ik geef 
de voorkeur aan deze vorm voor de toekomst 57 

• geen mening  27 

Het merendeel van de leden is positief over deze online ALV. Als bestuur hebben we gemeend dat de 
omstandigheden een fysieke ALV onmogelijk maakten. 

Iets meer dan de helft van de respondenten geeft normaal toch de voorkeur aan een fysieke ALV. Als 
bestuur zullen we een en ander evalueren en jullie van verdere bevindingen op de hoogte stellen. Deze 
online ALV hebben we ervaren als noodzakelijk, uitdagend, leerzaam, verhelderend en een enorme 
klus. 

Rest ons alle leden die aan deze ALV hebben deelgenomen te bedanken voor hun belangstelling, 
vragen, opmerkingen, ideeën en stemmen. 

Bestuur Golfclub Welderen 
Nick Paanakker, voorzitter 
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