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 24 maart 2018 

 
Notulen van de 31ste Algemene Ledenvergadering van Golfclub Welderen 
gehouden op 6 maart 2018 
 
 
Aanwezig: 74 leden (presentielijst beschikbaar bij de secretaris) 
 
1. Opening en vaststellen van de agenda 

De voorzitter (Kitty Bos) heet namens alle bestuursleden de aanwezigen van harte welkom op 

de Algemene Ledenvergadering van 2018, de 31e  alweer voor de golfclub. Bijzonder welkom 

voor de oud voorzitters Alex Cornelissen en Gérard Vreman, de ereleden Dick Groenendaal 

en Pieter Lems en de vertegenwoordiging van de exploitant Kim Arns en Dirk Jan Vink. 

    

Bericht van verhindering is ontvangen van: Haye Galama; Hermien Swarts; Frans van Aart; 

Rob Weghorst; Wim en Ans van Elk; Anton Teunissen; Corrie de Vet; Bert Bergsma; Wil en 

Steph Grotens en Eric van der Klei. 

 

De voorliggende agenda zal worden gevolgd. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Het bestuur heeft ingekomen stukken ontvangen van Johan de Vet en Corrie de Vet. De in 

deze stukken gestelde vragen worden bij de desbetreffende agendapunten of de rondvraag  

behandeld.  

 

Mededelingen 

Onlangs heeft het bericht ons bereikt, dat de exploitant voornemens heeft om in het 

clubgebouw uitvaartceremonies te organiseren. Hierover is het bestuur in overleg getreden en 

wij zijn blij te kunnen berichten dat op aandringen van het bestuur, af wordt gezien van de 

uitvaartceremonies en plechtigheden. De marketing en acquisitie hiervoor is inmiddels al 

stopgezet.  

 

3. Vaststelling notulen van de ALV van 7 maart 2017 

De notulen worden vastgesteld. Met dank aan Ad Braam voor het opmaken van de notulen.  

 

4. Jaarverslag 2017 en jaarplannen 2018 

Het jaarverslag van 2017 is samengesteld door de secretaris met de verslagen van het bestuur 

en de commissies die de vereniging rijk is. Vorig jaar tijdens de ALV zijn er vragen gesteld 

over het beleidsplan en de actiepunten voor het komende jaar. Hiervoor zijn de jaarplannen 

opgesteld. De jaarplannen vinden aansluiting op het beleidsplan 2016-2020 en de begroting 

voor het komende jaar. Ook de jaarplannen zijn in samenspraak met de commissies en het 

bestuur tot stand gekomen.  

 

De voorzitter licht een paar onderwerpen uit het jaarverslag en de jaarplannen toe: 
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- In 2017 is het ledenaantal gestegen naar 986 leden. Hiermee zitten we licht boven het 

niveau van 2016. Dat is goed nieuws. Opvallend is dat de leeftijdscategorie tussen de 51 

en 65 jaar de meeste nieuwe leden heeft.  

- In de stukken kunt u ook lezen over de Vertrouwenscontactpersoon (VCP). De NGF heeft 

in lijn met de verplichtingen zoals opgelegd door de NOC *NSF, het initiatief genomen om 

grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Hiertoe is bij Golfclub Welderen een VCP 

aangesteld, te weten Nicole Retera. De diverse commissies, alsmede de exploitant worden 

betrokken bij het maken, het uitvoeren en het uitdragen van dit beleid. De diverse stappen 

voor dit beleid zijn of worden uitgevoerd. Vervolgens zal het NGF reglement hiervoor 

worden voorgelegd aan de ALV voor goedkeuring, waarna dit bindend is. Dit kunt u 

volgend jaar op de agenda van de ALV verwachten. 

- Wat niet in het jaarverslag staat en niet in de jaarplannen gemeld wordt, is hoe wij als 

golfclub omgaan met de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De 

verantwoordelijkheid van organisaties wordt groter en expliciete toestemming van 

betrokkenen is nodig om hun gegevens te verwerken. De golfclub bereidt zich hierop voor 

en zal mede aan de hand van een stappenplan van de NGF, deze regelgeving volgen. 

Weet dat dit een aandachtspunt is van de golfclub. Wordt binnenkort vervolgd. 

- Noemenswaardig zijn ook de plannen van de Nieuwe Ledencommissie. Voor 2018 is een 

nieuw plan opgesteld, te weten een “Warm Welkom voor Nieuwe Leden”. Nieuwe leden 

worden persoonlijk benaderd en uitgenodigd door een van de leden van de commissie 

voor een kop koffie of een rondje golf, waarbij meer verteld wordt van de baan, de 

faciliteiten, de vereniging, maar ook bijv. hoe schrijf ik mij in voor een wedstrijd. Wij hopen 

dat de nieuwe leden in het vervolg beter geïnformeerd zijn en zich welkom en thuis voelen 

bij onze club. 

- Het bestuur is van plan om het zogenaamde Sportief Beleid op te zetten. Sportief Beleid 

houdt in: zorgen dat leden meer plezier in hun spel krijgen, aanmoedigen van leden om 

meer te lessen, het spelniveau omhoog te brengen en dat hierdoor leden langer lid blijven. 

Nadere uitwerking volgt.    

- Tevens brengt de voorzitter de jaarplannen van de jeugdcommissie en de flora en fauna 

commissie onder de aandacht. Deze commissies hebben goede ideeën en breiden hun 

activiteiten uit.  

- Tot slot: in 2019 vindt het 25 jarig lustrum plaats. De evenementencommissie, aangevuld 

met een delegatie vanuit de commissies, is al onderweg om de plannen hiervoor te smeden.  

 

Er zijn geen vragen en hiermee wordt het jaarverslag 2017 en de jaarplannen 2018 

vastgesteld. 

 

5. Financieel jaarverslag 2017 

De penningmeester geeft een toelichting op het financieel jaarverslag: 

- Het boekjaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat; 

- Per saldo zijn de inkomsten in 2017 ten opzichte van 2016 iets gestegen door het 

toegenomen leden aantal; 

- De kosten zijn ten opzichte van 2016 licht gedaald in aanmerking genomen dat er reeds 

voorzieningen genomen voor het lustrum van 2019, aanschaf van nieuwe 

kampioenschap borden en twee nieuwe PC’s; 

- De algemene kosten zijn gedaald door hergroepering van de bestuurskosten. 
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Vraag van Johan de Vet:  

Volgens het financieel jaarverslag is een aantal begrote posten in 2017 fors overschreden. 

Bijvoorbeeld de commissie nieuwe leden met 108 % en de bestuurskosten met 125 %. Kan 

het bestuur die overschrijdingen nader specificeren en is het bestuur bereid om in het vervolg 

een overschrijding van meer dan 50 % of in absolute zin meer dan € 1500 standaard in het 

jaarverslag toe te lichten? Nick Paanakker ondersteunt de vraag van Johan de Vet. 

Antwoord op deze vraag:  

omdat we in 2017 een aantal kosten aan andere posten hebben toegekend, zoals een 

verschuiving van de algemene kosten naar bestuurskosten, lijkt of er overschrijdingen zijn 

opgetreden, die er in werkelijkheid niet zijn geweest. Tevens zijn er in het loop van het jaar 

altijd afwijkingen die van te voren niet te voorzien zijn. Substantiële overschrijdingen t.o.v. de 

begroting zullen in het vervolg worden toegelicht in het financieel jaarverslag.  

Het bestuur beraadt zich over een eventuele bestemming van het eigen vermogen.  
 

Verslag van de kascommissie 

Op verzoek van de penningmeester heeft de kascommissie de verantwoording over het 

boekjaar 2017 gecontroleerd. De uitgevoerde kascontrole betreft de jaarrekening 2017, de 

financiële administratie en de balansposities. De voorzitter van de kascommissie (Paul 

Hardeman) meldt dat naar het oordeel van de kascommissie de jaarrekening 2017 een 

getrouw beeld geeft en alles terug te vinden is in de financiële administratie.  

 

Namens de kascommissie verzoekt Paul de vergadering de penningmeester (en het bestuur) 

décharge te verlenen van het gevoerde financiële beleid. Dit voorstel wordt door de 

vergadering met applaus begroet.  Hiermee wordt de jaarrekening van 2017 vastgesteld. Met 

dank aan de kascommissie, Paul Hardeman, Eric van der Klei en Jan Greve, maar ook aan 

de penningmeester voor alle inspanningen. 

 

Benoeming leden kascommissie 

Eric van der Klei treedt af. Paul Hardeman stelt Ton Kock voor als kandidaat voor de 

kascommissie. Dit voorstel wordt met applaus begroet. Ton wordt gefeliciteerd en Eric bedankt 

voor zijn inspanningen.  

 

Begroting 2018 

De Penningmeester (Ad Stoop) geeft een toelichting op de begroting 2018. De diverse 

commissies zijn vroegtijdig gevraagd naar hun plannen voor 2018 met de daaraan gekoppelde 

financiële wensen. Dit is grotendeels uitgangspunt voor de begroting geweest en geeft een 

betere grip op de begroting en een betere budget bewaking. Opvallende punten in de begroting 

van 2018 zijn: 

- De communicatiecommissie neemt het initiatief om een nieuwe website te bouwen. 

Hiervoor is extra budget vrijgemaakt.  

- Nieuwe leden commissie verwachte hogere kosten door ‘warm welkom’ -  project; 

- Flora en Fauna commissie maakt een inhaalslag van de geplande werkzaamheden, 

waardoor het budget naar boven is bijgesteld.  

- Jeugd commissie heeft veel nieuwe initiatieven en hierdoor een hoger budget toegekend 

gekregen; 

- Voor het jubileum in 2019 wordt opnieuw een voorziening als in 2017 getroffen; 
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Grosso modo is het de bedoeling om een dekkende begroting te hebben. 

  

De volgende vragen worden gesteld: 

Paul Hardeman: hoe zit het met de defibrillators. De voorzitter legt uit dat er op de golfbaan 

twee defibrillators (AED) zijn. Eén destijds aangeschaft door de golfbaan (hangt in het clubhuis) 

en één door de golfclub (in de marshall kar). De golfclub heeft onlangs een nieuwe AED 

aangeschaft voor in de marshall kar. 

 

Leo Verkaik vraagt of het een goed idee is om een post onvoorzien in de begroting op te 

nemen om onvoorziene zaken in de loop van het jaar aan te schaffen?  De voorzitter geeft 

antwoord dat wanneer er goede argumenten zijn om een deel van de reserves uit te geven, 

we dat zeker zullen doen. De penningmeester is geen voorstander van zo’n post en stelt voor 

om de voorgestelde begroting te handhaven. 

 

Eef Weenink geeft als lid van de Flora & Fauna commissie aan dat er afgelopen jaar veel is 

gedaan door de commissie. Bijvoorbeeld gekeken naar relatie insecten, bloemen en struiken 

en dat de resultaten heel positief zijn. Er zijn bijvoorbeeld plannen om bij hole 10 een strook 

bloemen te zaaien (zaaigoed EUR 300.-). Helaas is het programma van “committed to birds” 

achtergebleven. De voorzitter verzoekt aan de F&F cie. om aan haar werkzaamheden meer 

bekendheid te geven, bijvoorbeeld door publicaties op de website en in de nieuwsbrief.   

 

Balt Uilenreef maakt de opmerking dat de verantwoordelijkheid voor de baan bij de exploitant 

zou moeten liggen en de exploitant ook de kosten voor bijvoorbeeld zaaigoed zou moeten 

betalen en niet de golfclub. Door deze opmerking ontstaat een discussie wie waar voor 

verantwoordelijk is. Dirk-Jan legt uit dat de exploitant verantwoordelijk is voor het onderhoud 

van de baan, hier valt ook duurzaamheid onder, waarbij de baan op dit gebied al erg goed 

scoort. Wel moet  in 2020 alles zonder pesticiden gedaan worden, wat een hele uitdaging zal 

zijn. De Baan- en Flora & Fauna-commissie controleren en adviseren de exploitant 

respectievelijk op het gebied van onderhoud en duurzaamheid van de baan. Het kopen en 

gebruiken van zaaigoed door F&F commissie moet gezien worden als eigen bijdrage van de 

club aan de leefomgeving van insecten en vogels en geen sponsoring van de exploitant.   

 

Erik Keune vraagt of het budget voor de nieuwe leden commissie niet erg hoog is voor 25 

nieuwe leden per jaar. De voorzitter geeft antwoord dat per jaar circa 10% van de leden 

opzeggen en er 10% nieuwe leden bijkomen. Dus het gaat over circa 100 leden nieuwe leden 

per jaar. Tevens is de afspraak dat de kosten voor ‘warm welkom’ - nieuwe leden gedeeld 

worden met de exploitant. 

 

Balt Uilenreef  vraagt waarom het budget hard- en software en website zo hoog is. De 

penningmeester legt uit dat een groot deel circa EUR 5000.- de jaarlijkse kosten voor E-golf4U 

zijn. 

 

Het verzoek aan de vergadering om in te stemmen met deze begroting wordt met applaus 

begroet. 
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Vaststellen van de contributie 2018 

Gelet op de zojuist vastgestelde begroting stelt het bestuur voor de contributie voor 2018 niet 

te verhogen en dus op hetzelfde niveau te houden als in 2017, te weten 75 euro. De 

vergadering stemt met applaus in. 

 

6. Presentatie Resultaten Players 1st  

De exploitant en de golfclub hebben besloten om deel te nemen aan Players 1st. Dit is een 

initiatief van de PGA, NGF en NVG. Het uitgangspunt van Players 1st is luisteren naar de 

golfers, zodat het product en de diensten beter aangepast kunnen worden aan hun wensen. 

Tevreden golfclubleden zorgen voor een gezonde golfbaan en een gezellige, maar ook 

gezonde golfclub.  

Dolf De Bruin geeft een presentatie met daarin de belangrijkste resultaten van de enquête van 

het afgelopen jaar. 56 Nederlandse clubs hebben het afgelopen jaar deelgenomen. Bij 

Welderen zijn 800 uitnodigingen, verdeeld over drie keer, verstuurd. Hierbij hebben 51% van 

de leden de enquête ingevuld. Dit is een hoge score.  

Dolf geeft een inkijk in de resultaten: 

- Net Promotor Score (NPS) geeft aan hoe waarschijnlijk je de club aanbeveelt.                 NPS 

= promotors (9 of 10 gevers ) minus criticasters (1 t/m 6 gevers). Welderen scoort een NPS 

van -8 (22% gaf 1 t/m 6 en 14% gaf 9 of 10). 

- Baan 6.3:  Gevarieerdheid van de baan scoort hoog en bunkers en greens scoren laag; 

- Verenigingsleven 7.2 Sfeer scoort hoog en trots op de club laag; 

- Horeca 7.2 Bediening scoort hoog en faciliteiten (toiletten) en prijsstelling van de 

consumpties scoren laag; 

- Oefenfaciliteiten 6.9 Kwaliteit ballen en matten scoren slecht; 

- Golfschool 7.8 Pro’s scoren hoog; weinig gebruik van lessen, willen we bevorderen. 

Vragen naar aanleiding van de presentatie:  

Pieter van Westeneng vraagt zich af of 51% respons op de enquête wel een goede score is 

en er misschien een groot aantal leden zullen zijn die niet tevreden zijn ook niet reageren. 

Hierop wordt geantwoord door de voorzitter dat 51% een prima score is en representatief voor 

het resultaat zal zijn. Tevens geeft de enquête argumenten om in gesprek met de exploitant 

te gaan.     

Na de presentatie van Dolf krijgt Dirk Jan het woord en hij geeft een toelichting op de 

actiepunten die zijn of nog worden genomen: 

1. Wasplaats wordt vernieuwd met nieuwe kranen en borstels; 

2. Trolley wasplaats richting perslucht ruimte; 

3. Persluchtruimte wordt anders ingedeeld en gelijkvloers gemaakt met mooie persslangen; 

4. Nieuwe paden in de baan aangelegd met nieuw materiaal, eind maart moet alles gereed 

zijn. Alleen opdooi is niet goed voor de paden, paden worden tijdelijk zachter; 

5. De greens en tees zullen intensiever worden onderhouden; onder andere beter 

beluchtingsprogramma. De tees zullen niet worden worden gerenoveerd. Volgens Dirk-

Jan zijn deze in 2017 al veel beter dan ten opzichte van 2016. 
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6. Bunkers zijn opgeknapt met door de leden gekozen zand. Echter 5 bunkers zijn niet goed 

en hier zal nog aan gewerkt worden. Tevens zullen de bunkers 1 keer  vaker  per week 

geharkt worden. 

7. Bunkers van de par 3/4 worden dit jaar vernieuwd (zand en drainage). Dit zal een voor een 

gebeuren, zodat gewoon doorgespeeld kan worden; 

8. De baan wordt weer bezand in tegenstelling tot afgelopen 2 jaar; 

9. Drainage heeft maar op enkele plaatsen zin omdat we te maken hebben met oppervlakte 

water afvoer; 

10. Met greenkeeping zijn de resultaten van de enquête bekeken. Hier kwam onder andere 

naar voren dat de baan er slordig bij ligt. Afgesproken met greenkeeping dat hier aan 

gewerkt zal worden: recht zetten van paaltjes; verwijderen paardenbloemen; enz. 

11. De douches en toiletten zijn aangepast en geschilderd en van nieuwe kranen voorzien. 

Meer aandacht zal worden besteed aan het schoonhouden van de toiletten en faciliteiten; 

12. Nieuwe leden worden sneller betrokken bij de organisatie, de golfschool wordt hier ook bij 

betrokken. Is 6 persoons buggy aangeschaft om rondleiding over de baan te geven. 

13. Tot slot bij de ledenlabel uitdeeldag zal een proeverij zijn waarbij leden een ‘special’ mogen 

bepalen.  

Wordt gevraagd (Paul Hardeman) of de paden niets iets breder hadden moeten zijn (nu rijden 

de wielen van de buggy’s aan buitenkant over de paden met kans op beschadiging)? Dirk-Jan 

antwoordt dat de paden alleen wat uitlopen.   

Hans v.d. Bosch stelt voor om elke greenkeeper verantwoordelijk te maken voor een paar 

holes. Lijkt een goed idee. Dirk-Jan zal dit meenemen. 

Wordt gevraagd of het mogelijk is om een bak aan te leggen waar je met de wielen van de 

trolley door kunt rijden om deze schoon te maken. Dirk-Jan zal bekijken of dit mogelijk is.   

Ruud de Wit (als de ervaringsdeskundige) meldt dat de waterdruk zowel bij de heren- als 

damesdouches zeer slecht is en vraagt of hier iets aan gedaan kan worden. Dirk-Jan geeft 

aan dat er vorig jaar reeds nieuwe boilers zijn geïnstalleerd. 

Wordt gevraagd of het mogelijk is om de resultaten van de enquête op de website te zetten. 

Het bestuur beraadt zich hierover. De website is openbaar en met de nieuwe website is er een 

voor leden afgeschermd deel. 

Wordt gevraagd of de wintergreens verbeterd kunnen worden door eerder te maaien. Dirk-Jan 

geeft aan dat het een bewuste keus om hier niet veel aan te doen. Uitgangspunt is om zoveel 

mogelijk de zomergreens te gebruiken (alleen dit jaar door vorst langere periodes met 

wintergreens gehad).     

De voorzitter bedankt Dolf en Dirk Jan voor de presentatie en uitleg.  

7. Bestuursmutaties 

Dolf de Bruin (voorzitter Regel & Handicap commissie), Johan de Bruin (vice voorzitter) en 

Kitty Bos (voorzitter) zijn statutair aftredend. Alle drie hebben zij zich herkiesbaar gesteld en 

het bestuur stelt voor deze bestuursleden te herbenoemen. Dit voorstel wordt door de 

vergadering met applaus goedgekeurd. 
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Zoals aangekondigd legt Ad Braam, na 3 jaar, zijn functie neer als secretaris van de golfclub. 

Wij willen Ad hartelijk bedanken voor zijn inzet en enthousiasme. Het bestuur is op zoek 

gegaan naar een nieuwe kandidaat. In dit kader heeft zij Andrea Hiddink voorgesteld aan de 

leden. Andrea werkt als praktijk coördinator in een huisartspraktijk in Bemmel, welke zij met 

haar man voert. Andrea is bijna 3 jaar lid van Golfclub Welderen en is een recreatief, maar wel 

een fanatiek golfster. 

 

De leden hebben de gelegenheid gehad een voordracht te doen van een kandidaat voor de 

vacante bestuursfunctie. Hierop zijn geen reacties gekomen.  

 

Het bestuur is van mening dat Andrea een zeer geschikte kandidaat is en een positieve 

bijdrage zal leveren aan de golfclub en het bestuur. Hierbij vraagt het bestuur aan de 

vergadering om akkoord te gaan met de benoeming van Andrea. Het akkoord wordt door de 

vergadering bevestigd door middel van applaus en Andrea wordt gefeliciteerd met haar 

benoeming. Andrea geeft een korte persoonlijke toelichting en wenst zichzelf succes. 

 

8. Datum Algemene Ledenvergadering in 2019 

Dinsdag 12 maart 2019 

 

9. Rondvraag 

Corrie de Vet heeft een mail gestuurd met een tweetal vragen met betrekking tot de 

clubwedstrijden:  

1. Sinds 1 januari 2016 is de EGA handicap opgehoogd van 36 naar 54 om aan wedstrijden 

mee te doen. Corrie speelt van handicap 44 en dat betekent dat zij bij clubwedstrijden van 

handicap 36 speelt. Corrie vraagt zich af waarom zij 8 slagen moet inleveren, waardoor er 

voor haar weinig fun aan een funwedstrijd is te beleven. Waarom wordt deze maatregel 

gehanteerd en als de grens te rechtvaardigen is, waarom ligt deze niet op 25 of 45? 

Antwoord van Rini de Vet: In het wedstrijdboekje van 2017 staat helaas niet de regel “Spelers 

met een handicap >36-54 starten met een wedstrijdhandicap van 36.”. Door een foutje is deze 

alinea in het boekje van 2017 verwijderd, maar deze regel is net als in 2016 en voorgaande 

jaren wel toegepast. In het boekje van 2018 is deze regel dus ook weer opgenomen. De grens 

van 36 is een grens welke wij in het verleden toegepast hebben, maar ook nog steeds door 

de NGF gehanteerd wordt. Bijvoorbeeld handicapverhogingen worden alleen onder een hcp 

van 36 toegepast. En met een hcp tussen 54 en 36  kun je je hcp alleen verbeteren niet 

verslechteren. 

De reden dat de wedstrijdcommissie (WeCo) deze regel toepast is a. ook een historische maar 

b. naar mening van de WeCo ook een terechte.  De meeste golfers met een hcp tussen 54 en 

36 zijn vaak intensief bezig met het stappenplan en volgen veel lessen. In het verleden is 

gebleken dat deze golfers dan in veel voorkomende gevallen in de prijzen vielen en de lagere 

handicappers geen kans op een prijs hadden. Dat dit in uw geval wellicht niet terecht is 

begrijpen wij maar over het algemeen gaat deze stelling naar mening van de WeCo wel op. 

Corrie heeft tevens de volgende vraag: 

2. In het beleidsplan 2016-2020 worden de uitgangspunten van de club genoemd, te weten 

het bieden van golfplezier aan alle leden en het bevorderen van vriendschap en 

verbondenheid. Hoe verhoudt zich deze grens tot deze uitgangspunten? 
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Antwoord van Rini de Vet: Dat de regel in strijd is met het beleid van de Golfclub, zoals gesteld 

wordt, is ten dele waar maar daarnaast biedt de WeCo ook voor de handicappers  tussen 36 

en 54 voldoende wedstrijden om je handicap te kunnen spelen c.q. te verbeteren. 

Wij zien in deze grens dan ook geen belemmering in het bieden van golfplezier aan alle leden.  

 

Johan de Vet heeft een mail gestuurd met de volgende vraag: 

- Landgoed Welderen beschikt over een 18 holes baan, maar ook over een volwaardige par 

3/4 baan en een pitch en putt baan. Volgens het hoofd van de golfschool is de par 3/4  

baan en zeker de pitch en putt baan belangrijker om goed te leren golfen dan het alleen 

maar spelen van de champions course. In dat kader: is het bestuur bereid de 

(on)mogelijkheden te onderzoeken van een clubkampioenschap op de par ¾ baan en de 

pitch en putt baan? 

Hierover hebben wij binnen het bestuur overlegd en zijn tot de slotsom gekomen, dat de 

wedstrijdcommissie gaat onderzoeken wat de mogelijkheden hiervoor zijn en of hier voldoende 

animo voor bestaat. Hierover kunt u dus een terugkoppeling verwachten. 

 

Geert Haarhuis maakt zich grote zorgen omdat de teesluitingen voor de wedstrijden zijn komen 

te vervallen. De voorzitter geeft aan dat dit tijdelijk geprobeerd zal worden en wordt bezien of 

dit veel problemen gaat geven. 

 

Jan Greve geeft aan dat een rendementsverbetering van de reserves risicoverhogend kan 

werken. Het bestuur antwoordt dat zij een zekere bewegingsvrijheid hebben maar zij geen 

onverantwoorde risico’s zullen nemen. 

 

Ruud de Wit merkt op dat de website voor gasten (NGF spelers) op dit moment onvoldoende 

informatie biedt. Dit wordt veroorzaakt doordat de website gerenoveerd wordt. 

 

Truus Hendriks heeft een vraag over het betaalde entreegeld. Ze heeft begrepen dat wanneer 

iemand overlijdt het betaalde bedrag niet wordt terugbetaald aan de nabestaanden. 

Dirk-Jan legt uit dat in het verleden is gekozen voor een rentedragende lening waarbij in de 

voorwaarden is vastgelegd dat wanneer het maximaal aantal leden is bereikt de lening zal 

worden terugbetaald. Wanneer iemand overlijdt kan de lening ook worden overgenomen door 

iemand anders.  

Jan Greve appelleert dat er ook wel een ethisch standpunt is om rekening mee te houden. 

 

Henk Buurman vraagt nog of er iets gedaan kan worden aan de kraaien bij hole 5. Ze eten 

steeds zijn lunch op. Hij krijgt het advies om een broodtrommel mee te nemen. 

 

Paul Hardeman vraagt wat het bestuur gaat doen met de enquête. Het bestuur geeft aan dat 

de resultaten al geleid hebben tot argumenten die gebruik zijn met het overleg met de 

exploitant en er zal verder beleid worden ontwikkeld.    

 

10. Sluiting 

De aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en bijdrage. En natuurlijk is 

iedereen uitgenodigd voor een drankje om nog even gezellig na te praten. 

De vergadering wordt gesloten om 22.17 uur. 


