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13 maart 2019

Verslag van de 32ste Algemene Ledenvergadering van Golfclub Welderen
gehouden op 12 maart 2019

Aanwezig: 59 leden. Presentielijst is beschikbaar bij de secretaris.

1. Opening en vaststellen agenda.
De voorzitter, Kitty Bos, opent de vergadering en heet namens alle bestuursleden de aanwezige leden
van harte welkom op de 32ste algemene ledenvergadering van golfclub Welderen. Dit jaar is tevens het
jubileumjaar. De voorzitter noemt een speciaal welkom voor de oud voorzitters: Alex Cornelissen, Jaime
Kelly en Gérard Vreman, de ereleden Dick Groenendaal en Pieter Lems. Tevens welkom Kim Arns en
Dirk-Jan Vink, namens Landgoed golfbaan Welderen.

Bericht van verhindering is ontvangen van:
Haye Galama, Ans en Arno Janssen, Aart en Marijke Verhoeff, Ben Jansen, Gerard Homan, Henk Bulten,
Jan en Willy van Vlierden, Erik Vlek, RobWeghorst, Ellie Meurs, Peter Papegaaij, Henk Buurman, Alex
Gassowski, Randal Nelissen en Jan Greve.

De voorliggende agenda zal worden gevolgd:

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Het bestuur heeft een ingekomen brief ontvangen van Eef Weenink; deze zal in de rondvraag worden
behandeld.

3. Vaststellen notulen ALV van 6 maart 2018
De notulen worden vastgesteld. Met dank aan Ad Braam voor het opmaken van de notulen.

4. Golfclubjaarverslag 2018 en Financieel jaarverslag 2018
Het jaarverslag 2018 is samengesteld door de secretaris. Het verslag bestaat uit het jaarverslag van het
bestuur en de commissies.
De voorzitter geeft een korte samenvatting van de meest in het oog lopende zaken over 2018.
 In 2018 is het aantal leden naar 1007 leden gestegen. Dat is een goed bericht, het tij lijkt hiermee

definitief gekeerd na een aantal jaren een daling geconstateerd te hebben.
 Van overheidswege is de wetgeving rond de persoonsgegevens aangescherpt. Hiervoor zijn binnen

de club inmiddels passende maatregelen getroffen, maar dit blijft een punt van aandacht.
 Sinds 1 januari jl. heeft de golfclub een nieuwe website met een zogenoemd single sign on. Hiermee

wordt een groot gedeelte van het clubleven en informatie gedeeld achter een login voor leden. Ook
is de website ingericht met een design van deze tijd.

 In 2018 is ook de individuele speelrechtovereenkomst voor nieuwe leden aangepast aan deze tijd.
Een overgang naar deze overeenkomst voor bestaande leden, zal onderwerp voor verder overleg
zijn.
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Paul Hardeman heeft een vraag over deze speelrechtoverkomst met betrekking tot de verschillen
tussen nieuwe en huidige.
De voorzitter antwoordt dat er meer eenduidigheid in benamingen is ingevoerd. De tekst is
vereenvoudigd, veel dubbele opmerkingen zijn verwijderd. Er is echter nog geen definitieve versie.
Nieuwe leden krijgen deze nieuwe speelrechtovereenkomst. Voor bestaande leden is de eventuele
invoering van deze nieuwe speelrechtovereenkomst nog onderwerp van gesprek. Zij krijgen tijdig
bericht hierover.

 Een veel besproken onderwerp in de ALV en gedurende het jaar 2018 is de Players 1st enquête
geweest. De exploitant heeft de opmerkingen hiervan ter harte genomen en heeft een aantal zaken
aangepakt.
De net promoter score was in 2017 -8 en in 2018 0. Waar de club in 2017 bij de laatste scores
behoorden, zijn we nu op plaats 57 van 66 geëindigd, hetgeen een substantiële verbetering is.
Aandachtspunten uit de enquête zijn; de uitstraling van de parkeerplaats, de driving range en de
oefenfaciliteiten en de wisselende service. Voor nu geldt: er wordt goede vooruitgang geboekt.

 De nieuwe ledencommissie heeft goed gescoord met het “Warme Welkom”, waarbij de nieuwe
leden individueel benaderd worden voor een gesprek met uitleg over de golfbaan en de golfclub.

 De Welderns hebben wederom een goed jaar gehad, met veel animo en een goed gevulde kalender.
 De baancommissie is zeer actief geweest. Afgelopen jaar is het natuurlijk heel mooi weer geweest,

waardoor andere prioriteiten voorrang kregen. Alle inspanningen hebben geleid tot een prima en
goed bespeelbare golfbaan in 2018, wat heeft geleid tot een mooie ranking in de enquête.

De voorzitter benoemt met nadruk dat andere commissies ook zeker het benoemen waard zijn, maar
daarvoor wordt verwezen naar het jaarverslag.

De penningmeester, Ad Stoop, geeft toelichting op het financiële jaarverslag van 2018:

 In hebben we in 2018 een negatief resultaat behaald.
Inkomsten:

 De contributie inkomsten zijn stabiel tot licht stijgend door het toenemend leden aantal. Daar zijn
we blij om. Hoe meer leden hoe meer we aankunnen met name ook financieel.
De kosten:

 Het negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt door een paar onverwachte uitgaven. Per
saldo blijven we toch dichtbij het licht negatief begrote resultaat 2018.

 Gedragslijn bij uitgaven is om grote uitgaven niet te activeren maar meteen als kosten ten laste van
het resultaat te brengen. Het heeft geen zin voor onze club om ons op deze manier rijk te rekenen.

 Een onverwachte uitgave betrof de aanschaf van een nieuwe AED ter vervanging van de bestaande;
deze werd afgekeurd.

 Op advies van het bestuur heeft de Jeugdcommissie en Nieuwe Ledencommissie nieuwe clubkleding
aangeschaft. Dit komt de herkenbaarheid van de commissieleden ten goede.

 Daarnaast zijn er ook extra kosten gemaakt door het Bestuur in verband met veelvuldig extra
overleg ten behoeve van de Jeugd-, de Competitie-, en de Sponsorcommissie en de werkgroep
Sportief beleid.
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 De bouw van de nieuwe website viel duurder uit dan begroot. De inmiddels ontvangen reacties zijn
echter positief. Daarom zijn we niet al te rouwig om deze extra kostenpost.
Deze extra kostenpost verklaart meteen ook het grootste deel van de stijging van de kosten van de
commissies.

 De overige stijging van kosten zit grotendeels in de Evenementencommissie. Deze is vanwege het
25-jarig jubileum benoemt tot Jubileumcommissie. De Jubileumcommissie is heel druk geweest met
de voorbereidingen van het 25-jarig Jubileum. De betreffende kosten nemen we graag voor lief.

 de deelname aan de Vrijwilligersdag was overweldigend. We zijn wat dat betreft helemaal blij. De
club bestaat bij de gratie van hun inzet. De extra kosten vinden we als bestuur helemaal niet erg.

 Resteert een opmerking over de financiële positie: er zijn geen uitstaande vorderingen en nauwelijks
schulden. De liquiditeit is goed, gelet op de banksaldi, en het vermogen is ruim voldoende. Kortom:
een gezonde positie!

4.1 Verslag van de kascommissie
Op verzoek van de penningmeester heeft de kascommissie de verantwoording over het boekjaar 2018
gecontroleerd. De kascontrole betreft de controle op uitgaven en inkomsten, vorderingen en lopende
activa in 2018.
De voorzitter van de kascommissie, Paul Hardeman, is tevreden over de transparant en
waarheidsgetrouwe weergave van het jaarverslag.

Namens de kascommissie verzoekt Paul de vergadering de penningmeester en het bestuur décharge te
verlenen over het boekjaar 2018.
De vergadering gaat akkoord met deze décharge.
De jaarrekening 2018 wordt hiermee vastgesteld. De voorzitter bedankt de kascommissieleden, Paul
Hardeman, ton Kock en Jan Greve en tevens de penningmeester voor hun inspanningen.

4.2 Benoeming leden van de kascommissie voor het boekjaar 2019
Zowel Paul Hardeman als Jan Greve hebben de termijn van 2 jaar in de kascommissie gediend. Beiden
hebben zich bereid verklaard om de volgende termijn op zich te nemen. De voorzitter verzoekt de
vergadering akkoord te gaan met deze nieuwe termijn. De vergadering stemt hiermee in.

5. Golfclubjaarplannen 2019 en begroting 2019
De jaarplannen zijn in samenspraak met de commissies en het bestuur tot stand gekomen.
De voorzitter geeft een toelichting op een selectie van de plannen voor 2019:
- In navolging van de individuele speelrechtovereenkomst gaat er ook gesprek plaatsvinden met

betrekking tot de gebruikersovereenkomst van de club met de exploitant. Ook de bewoordingen van
deze overeenkomst passen niet meer bij deze tijd.

- Naar aanleiding van de Players 1st enquête van 2017 is een projectgroep opgericht genaamd
sportief beleid. De uitkomst van deze projectgroep is gepresenteerd aan het bestuur en hierop is
besloten om hiervoor met de diverse commissies in gesprek te gaan. De belangrijkste uitspraak
hierbij is: hoe kunnen we onze leden boeien, binden en zo ook behouden. De uitkomst hiervan is
heel divers en betreft een groot deel van de leden en de commissies. In 2019 gaan we het advies
van de projectgroep verder uitwerken.
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- De communicatie binnen de golfclub is essentieel om de diverse commissies met elkaar, het bestuur
en de leden met elkaar te verbinden. Het bestuur wil graag in 2019 hier meer aandacht aan geven.

- In verband met het invoeren van de pro-agenda voor de leden is het bestuur gesprek met de
exploitant over het koppelen van deze lesagenda aan de login van E-golf. Op dit moment is E-golf
ook via de website van de golfbaan te benaderen. Dit wordt binnenkort aangepast, waardoor dit
niet meer het geval is. Het streven is wel om de inlog van E-golf hetzelfde te houden voor de
lesagenda, maar in het kader van de AVG zal hier nog een aanpassing voor volgen of een zogeheten
verwerkingsovereenkomst voor afgesloten moeten worden met pro-agenda of met de exploitant.

- 2019 is het jubileumjaar van Golfclub Welderen, 25 jaar. Hiervoor is door de jubileumcommissie in
samenspraak met het bestuur en de exploitant een mooi programma samengesteld en dit is
gepubliceerd op de website. In de aankomende maanden wordt hier op de website en in de
nieuwsbrief aandacht aan gegeven.

- In 2019 hebben nieuwe golfregels hun intrede gemaakt. De Regel- en Handicapcommissie
organiseert hiervoor informatie avonden om de golfer hiervan op de hoogte te brengen. De nieuwe
regels hebben ook invloed op de competitie. Er worden voor de teams extra regelsessies
georganiseerd.

- De NGF competitie telt in 2019 maar liefst 17 competitieteams. Hierdoor zal zelfs 1 team uitwijken
met de ontvangstdag naar Bleijenbeek. De competitiecommissie is een nieuwe weg ingeslagen met
een nieuwe voorzitter. Een bijzonder goed georganiseerde en gestructureerde commissie zorgt voor
een mooi uitgangspunt voor de competitie. Nu is het aan de teams om de beste prestatie te laten
zien.

- De Flora- en Fauna commissie heeft voor 2019 mooie plannen met committed to birds, de realisatie
van een ijsvogelnest, het inzaaien van bloemen om vogels en insecten te trekken, en nog een aantal
nieuwe initiatieven.

- In 2018 is de sponsorcommissie gestart met wervingsactiviteiten. De eerste sponsoren hebben zich
inmiddels gemeld. De voorzitter doet een oproep aan de leden om, bij sponsorideeën, deze bij Wim
Roelofs kenbaar te maken.

- De jeugdcommissie heeft een nieuwe bezetting en wil van zich laten horen in 2019. De commissie
heeft zich als doel gesteld om de communicatie met jeugd, ouders en belanghebbenden te
verbeteren. Ze wil de betrokkenheid bevorderen en het plezier van vooral de jeugd wil verhogen.
Mede naar aanleiding van een enquête zijn een aantal actiepunten benoemd en wil de commissie
het jeugdbeleid naar een hoger plan trekken. Het bestuur zal de commissie hierbij uiteraard
ondersteunen, waar mogelijk. De commissie is nog op zoek naar actieve commissieleden.

5.1 Goedkeuring van de begroting 2019
De commissies en het bestuur hebben zich ook voor het Jubileumjaar 2019 ingespannen om een
financieel verantwoorde begroting op te stellen.
De penningmeester, Ad Stoop geeft een toelicht op de inkomsten:
Inkomsten:
 We verwachten dat het ledental licht blijft stijgen en nemen dus een lichte toename op van de

contributie opbrengsten.
 Een tweede belangrijke bron van inkomsten wordt naar wij hopen die van onze sponsoren. We

hebben we nu een bedrag opgenomen dat volgens onze sponsorcommissie haalbaar zou moeten
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zijn. We weten overigens ook dat het niet gemakkelijk is om op dit punt een start te maken maar
als bestuur zijn we blij deze stap te maken.

kosten en uitgaven van de commissies:
De belangrijkste stijging van de kosten vindt plaats bij de volgende commissies:

 De Competitiecommissie in haar nieuwe samenstelling een doortimmerd plan voorgelegd aan het
bestuur en hebben onze leden geweldige animo getoond om deel te nemen aan de NGF competitie.
Deze toename van deelname aan de competitie heeft een stijging in de kosten en een hogere post
op de begroting tot gevolg.

 De Flora-& Fauna commissie heeft voor het nieuwe jaar ommeer budget gevraagd. Ze zijn bezig
met een paar nieuwe projecten en de club betaalt daar graag aan mee.

 De Communicatie commissie heeft een ten opzichte van vorige jaren uitgebreidere begroting. Er
komt een voorstel tot uitbreiding van de website.
Dat moet nog worden uitgewerkt en door het bestuur worden geaccordeerd.

 De wedstrijdcommissie heeft extra budget nodig. De kosten zijn met name hoger doordat zij extra
prijzen gaan uitreiken in het kader van het 25j jubileum.

Overige kosten.
 Het bestuur is van mening dat het komende jubileumjaar op gepaste wijze gevierd moet worden.

Hierdoor zijn extra kosten onoverkomelijk.
Daarbij zijn met de exploitant ook diverse afspraken gemaakt over de gemeenschappelijk te maken
kosten.

 De ledenweek: Aanname dat er veel deelnemers zullen zijn aan de diverse activiteiten.
Dat bleek al tijdens de recente Nieuwjaarsreceptie, die zeer goed bezocht werd.
Dat verwachten we ook voor de deelname aan de activiteiten tijdens de ledenweek.
Er is in vergelijking met voorgaande jaren in dit feest- jaar live muziek gepland, er komt een
feesttent en er zijn verdere verrassingen.
We gaan als club ook meebetalen aan de jubileum aankleding tijdens het jaar en aan de Jubileum
receptie die we samen met de exploitant organiseren op 25 mei. Dit brengt ook forse uitgaven met
zich mee.

 Verder zijn er nog Jubileumkosten wegens geplande extra club activiteiten en bijbehorende
aankleding gedurende het jaar.
De definitieve doorgang van alle extra activiteiten stond nog niet vast op het moment dat de deze
begroting werd opgesteld en het kostenbeloop daarmee evenmin.
In de begroting is echter daarmee al wel rekening gehouden.
Het zou het verrassingseffect wegnemen als alle activiteiten nu al met naam en toenaam zouden
worden onthuld.

 Extra communicatiekosten. Daarbij moet gedacht worden aan de kosten van een jubileum logo,
jubileumdeel op de website, voorgenomen redactionele artikelen, voorgenomen boekje over de
toekomst van de club.

In het kader van deze kostenstijgingen dient opgemerkt te worden dat de club in de afgelopen 2 jaren
ook een voorziening heeft opgebouwd. Hieruit kunnen we een flink deel van de extra kosten financieren.
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Tenslotte nog enige toelichting op een aantal verdere uitgaven.
De NGF heeft een contributieverhoging doorgevoerd. Door het verwachte toegenomen ledenaantal
stijgt deze post dus extra.
De algemene kosten zijn dalend door verdere specifieke benoeming van de categorieën maar voor 2019
is rekening te houden met de uitgaven voor nieuwe regelboekjes en de kosten van het nieuwe logo op
de clubkleding.
Hard- en software kosten blijven op hetzelfde niveau. Het merendeel van de kosten heeft betrekking
op de licenties van EGolf4U.

Er zijn geen vragen over de begroting. De vergadering stemt in met de begroting voor 2019.

5.2 Vaststellen van de contributie 2019
Gelet op de zojuist vastgestelde begroting stelt het bestuur voor de contributie voor 2020 niet te
verhogen en op hetzelfde niveau te houden als in 2019 te weten € 75,-- per jaar.
De vergadering gaat akkoord met dit voorstel.

6. Vertrouwenspersoon, bekrachtigen NGF- reglementen en gedragsregels
Zoals in 2018 aangekondigd staat het onderwerp VCP oftewel Vertrouwenscontactpersoon op de
agenda. De hiervoor bestemde stukken zijn na te lezen op de website. Nicole Retera is bij Golfclub
Welderen aangesteld als vertrouwenscontactpersoon.
De voorzitter verzoekt de vergadering akkoord te gaan met het toepassen van de diverse reglementen
en gedragsregels.

7. Bestuurssamenstelling
7.1 Aftredend is Rini de Vet, bestuurslid, voorzitter wedstrijdcommissie
Rini legt na 6 jaar zijn functie neer als bestuurslid en als voorzitter van de wedstrijdcommissie.
De voorzitter, Kitty, dankt Rini in een kort dankwoord voor zijn inspanningen, zijn energie en
vastberadenheid.
Rini geeft in een toelichting aan met plezier zijn werk als bestuurslid en voorzitter WeCo te hebben
verricht, maar het nu fijn vindt om afstand te nemen.
Het bestuur is op zoek gegaan naar een kandidaat en heeft Erwin Zuuring hiervoor bereid gevonden.
Erwin is getrouwd met Monique en zij hebben wij twee kinderen, (Elian) van 21 jaar en (Renske) van 20
jaar. Beide wonen nog gezellig thuis.
Erwin woont nu 4 jaar in Elst en heeft daarvoor ruim twaalf jaar in Nijmegen-Noord gewoond. Erwin is
12 jaar vrijwilliger geweest bij de brandweer Nijmegen. Met de verhuizing naar Elst heeft hij een nieuwe
hobby gevonden in het golfen. Hij hoopt deze sport nog lang te kunnen beoefenen en wil zich graag
inzetten voor deze gezellige vereniging.
De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Erwin; de voorzitter feliciteert Erwin met zijn
benoeming.
Erwin stelt zich voor. Hij is enthousiast en heeft er zin in. Hij wil zich graag inzetten voor de
wedstrijdcommissie en het bestuur. Hij bedankt Rini voor zijn inspanningen en vooral voor de
inwerkperiode.
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7.2 Aftredend is Johan de Bruin, vice-voorzitter
De voorzitter, Kitty, geeft in een dankwoord voor Johan aan dat hij weliswaar niet de boventoon voerde
maar zijn rustige inbreng wel degelijk van invloed was op vele besluitvormingen. Zij bedankt hem voor
zijn inzet en inspanningen.
Johan in toelichting aan dat hij met plezier zijn functie als vice-voorzitter, met zijn vele subtaken heeft
vervuld.
Het bestuur is op zoek gegaan naar een kandidaat en heeft in dit kader Nick Paanakker voorgesteld aan
de leden als nieuw bestuurslid.
Nick is vanaf 2006 lid van Golfclub Welderen. Na eerst bijna 10 jaar actief te zijn geweest in de
Wedstrijdcommissie zit hij nu ongeveer een jaar in de Regel- en Handicapcommissie. Hij is werkzaam bij
Achmea op beleidsbepalend vlak voor pensioenverzekeraars en pensioenfondsen.
De vergadering wordt gevraagd akkoord te gaan met de benoeming van Nick.
De vergadering gaat akkoord. De voorzitter feliciteert Nick.
Nick stelt zich voor: Hij is blij met zijn benoeming en heeft er zin in.

De voorzitter merkt voorts op dat de aftredende bestuursleden geen prijs stelden op een cadeau. Er
heeft inmiddels een gezellig diner plaatsgevonden.

7.3 Ad Stoop, penningmeester,
is statutair aftredend en stelt zich herkiesbaar voor een volgende termijn.
De vergadering gaat akkoord met een volgende termijn voor deze penningmeester.

7.4 Afreden voorzitter
Kitty deelt mede dat dit haar laatste jaar als voorzitter zal zijn. Na de ALV van 2020 stelt zij haar functie
als voorzitter van golfclub Welderen beschikbaar voor een nieuwe kandidaat. Eigen onderneming en
andere vrijwilligerswerk hebben haar tot deze keuze doen besluiten. Het bestuur gaat op zoek naar een
nieuwe voorzitter.

8. Vaststellen datum Algemene Ledenvergadering in 2020.
Voorstel: dinsdag 3 maart 2020
De vergadering gaat akkoord met deze datum.

9. Rondvraag
Er is één vraag schriftelijk binnengekomen;
Eef Weenink stelt de vraag of er een extra overdekte driving range kan komen in verband met
toegenomen drukte op de huidige overdekte driving range.
Deze vraag wordt gesteld aan de exploitant Dirk-Jan Vink. Hij is van mening dat het gebruikelijk is dat
dergelijke vragen in het overleg tussen bestuur en exploitant besproken worden. De voorzitter zal de
vraag opvoeren op het lijstje verzoeken om investering.
Truus Hendriks vraagt waar de AED van de vereniging is die onlangs is aangeschaft. De AED van de BV
ligt achter de receptie en is kapot. Hoe is het daarmee?
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De voorzitter geeft de vraag door aan de manager Kim Arns. Zij antwoordt dat er recentelijk controle op
de AED heeft plaatsgevonden. Hierop is besloten om een nieuwe AED aan te schaffen. Tot die tijd zal de
AED van de club bij de receptie beschikbaar zijn.
Er zijn verder geen vragen.

10. Sluiting
De clubleden worden bedankt voor hun aanwezigheid en bijdrage. De voorzitter sluit de vergadering om
21.04 uur en nodigt iedereen uit voor een drankje.


