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Jaarverslag  Golfclub Welderen over het jaar 2018 

 
 
Inleiding 
 
Deze  afgelopen zomer van het jaar 2018 gaat de boeken in als de droogste en warmste zomer 
sinds de roemruchte zomer van 1976. We beleven een eindeloze zomer, met prachtige 
golfdagen,  enorme droogte, dientengevolge enorme scheuren in de baan.  Maar dit mocht 
de golf-pret niet drukken. 
Dankzij de verbeteringen in de baan hebben we tot diep in de herfst veel plezier kunnen 
beleven aan het golfspel. 
 
Het ledenaantal is ook gestegen tot 1007 leden (eindstand per 31-12-2018) 
In de onderstaande tabellen is het aantal leden in leeftijdsspreiding en  in soorten 
lidmaatschap weergegeven. 
 

 
 

 
(bron: E-golf4U 2018) 
 
In het jaarverslag van de golfclub wordt, naast het jaarverslag van het bestuur ook de 
jaarverslagen van de diverse commissies weergegeven. 
De jaarverslagen zijn door de commissies zelf samengesteld en in dit jaarverslag ingevoegd. 
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Jaarverslag van het bestuur 
 
Financiële samenvatting 
 
Het boekjaar 2018 is afgesloten met een negatief resultaat van € 3.524,- .Dit wordt ten laste  
van de Algemene Reserve wordt gebracht. Door het toegenomen ledenaantal zijn de  
inkomsten in 2018  ten opzichte van 2017  met € 1.213,- gestegen.  De kosten zijn ten opzichte 
van 2017 met € 6.812,- toegenomen. Deze verhoging, die budgettair voor een groot deel al 
werd voorzien, is toe te schrijven aan onder meer hoger dan voorziene uitgaven voor de 
nieuwe website  (€ 1.200,-) , clubkleding voor een aantal commissies (€ 1.250,-)  en vervanging 
van een niet meer functionerende AED (€ 1.750,-). De vrijwilligersdag viel ook duurder uit dan 
verwacht (€ 1.000,-). De bestuurskosten namen ook  meer toe dan begroot (€1.700,-). Deze 
toename is  onder meer te verklaren door niet begrote kosten i.v.m.  intensivering van 
activiteiten en extra bijeenkomsten. Tenslotte, de algemene kosten zijn t.o.v. 2017 gedaald 
(Kampioensborden in 2017 ca. €2.000,-). 
   
In verband met opmerkingen  tijdens de ALV van 2018 heeft het bestuur  nader onderzocht of 
het beheer van het clubvermogen aanpassing behoeft. Nadere beschouwing  heeft 
uitgewezen dat het, gelet op de inherente risico’s, niet verstandig zou zijn de financiële 
middelen anders aan te houden dan zoals op dit moment geschiedt. 
 
Voor verdere meer gedetailleerde financiële informatie wordt verwezen naar de jaarrekening 
2018. 
 
 
Commissies en vrijwilligers 
De communicatie tussen de diverse commissies en het bestuur wordt door het bestuur als 
zeer belangrijk ervaren. Elk bestuurslid treedt op als contactpersoon van één of meerdere 
commissies. Het is een effectieve maatregel gebleken, waarbij het bestuur goed op de hoogte 
is van activiteiten en plannen van de commissies.  
Afgelopen jaar zijn de jaarplannen van de commissies voor het komende jaar geïntroduceerd. 
De plannen geven, naast de te verwachte kosten, een goed beeld van activiteiten voor het 
komende jaar. Het bestuur vindt dat het een verhoging van kwaliteit en inzichtelijkheid in de 
commissies en bestuur biedt.  
 
Het bestuur hecht tevens veel waarde aan een goede informatieverstrekking naar de leden 
toe en heeft in samenwerking met de communicatiecommissie besloten tot het ontwikkelen 
van een nieuwe website.  
 
Ieder jaar wordt de vrijwilligersdag georganiseerd, als dank aan de leden voor alle 
inspanningen voor de golfclub. Ook dit jaar mochten we op een hoge opkomst rekenen. Het 
was  een leuke en gezellige dag, waarbij de vele vrijwilligers van de club in het zonnetje zijn 
gezet.  
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Ledenweek 2018 
De ledenweek van 2018 is prima verlopen met evenals vorig jaar een vroege vogelwedstrijd 
op zondag, seniorenwedstrijd en vriend(inn)endag en een gezellige slotwedstrijd op zaterdag 
met afsluitende feestavond. De diverse wedstrijden en de ledenavond zijn heel goed bezocht. 
We kunnen spreken van een zeer geslaagde week.  De evenementencommissie neemt de 
organisatie hiervan voor haar rekening.  
 
AVG wetgeving 
In 2018 werd van overheidswege de wetgeving betreffende omgang met persoonsgegevens 
aangescherpt. Twee bestuursleden in de persoon van Dolf de Bruin en Ad Stoop hebben het 
traject AVG voor sportclubs, zoals aangeboden door de NGF, doorlopen en toegepast ten 
behoeve van de vereniging. Er zijn passende maatregelen getroffen die de leden, naar het 
inzicht van het bestuur adequate  “gegevens”bescherming bieden. Dit is nu verwoord in de 
privacy policy zoals nu op de website is gepubliceerd.  
 
Nieuwe website 
Afgelopen jaar heeft de communicatiecommissie een nieuwe website ontwikkeld die recent 
tijdens de Nieuwjaarsreceptie live is gegaan.  
De nieuwe website biedt de leden een persoonlijke inlogmogelijkheid, waardoor  informatie, 
specifiek voor de club en de clubleden  achter een zogenoemd besloten deel van  de site 
gepubliceerd wordt. 
 
Players 1st enquête 
In 2018 is er voor de eerste maal een digitale enquête onder de leden gehouden. Deze Players 
1st enquête  werd door de club en de exploitant golfbaan Welderen aangeboden. 
De uitslag van deze Players 1st enquête gaf reden tot verbetering van een aantal 
voorzieningen op de baan en de club. 
De exploitant heeft de aanbevelingen ter harte genomen en al een aantal verbeteringen op 
en rondom de baan doorgevoerd. 
 
Aanpassing verkeerssituatie inrit Welderen 
Afgelopen jaar heeft het bestuur overleg gehad de gemeente Overbetuwe over de onveilige 
verkeerssituatie rondom de inrit van de golfbaan, nadat de exploitant al regelmatig dit 
onderwerp bij de gemeente aan de orde heeft gesteld. 
Na het gesprek met het bestuur heeft B&W Overbetuwe besloten de weginrichting ter plaatse 
aan te passen naar een 60 km zone. Begin 2019 worden de te verwachten werkzaamheden 
uitgevoerd. 
 
Actualisering individuele speelrechtovereenkomst 
Het bestuur is met de exploitant in overleg  om de bestaande overeenkomst aan te passen 
aan de gewijzigde omstandigheden en de huidige tijd. Deze overeenkomst zal in eerste aanleg 
gaan gelden voor nieuwe leden. Eventuele overgang naar deze nieuwe overeenkomst voor de 
bestaande leden zal onderwerp van verder overleg zijn. 
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Sponsorcommissie 
Zoals in de aangekondigde plannen voor 2018 stond aangegeven is er een sponsorcommissie 
gevormd. De commissie is enthousiast van start gegaan  en heeft een aantal gesprekken 
gevoerd met beoogde partijen. Inmiddels is een sponsorcontract gesloten voor de 
Maandbeker A en B. 
 
Sportief Beleid 
In aansluiting op het beleidsplan 2016-2020 is een projectgroep Sportief Beleid gevormd. De 
leden van deze projectgroep hebben met behulp van een programma en  informatie, geboden 
door de NGF, een plan genaamd sportief beleid voor de leden van de golfclub opgesteld. 
Het resultaat is inmiddels aangeboden en besproken in het bestuur. In 2019 worden de 
resultaten van het plan met de commissies besproken en worden in samenspraak met de 
commissies mogelijke aanbevelingen doorgevoerd. 
 
Bestuursmutaties 
In het bestuur gaat er met ingang van dit nieuwe verenigingsjaar  een bestuurswisseling 
tijdens de ALV plaatsvinden. Rini de Vet zal aftreden als bestuurslid en zal tevens aftreden als 
voorzitter  van de wedstrijdcommissie. Het bestuur draagt Erwin Zuuring voor als opvolger van 
Rini.  
Johan de Bruin treedt af als vice-voorzitter; het bestuur draagt Nick Paanakker voor als nieuw 
bestuurslid. 
Overige bestuursleden zijn: Kitty Bos (voorzitter), Andrea Hiddink (secretaris),)  en Dolf de 
Bruin (bestuurslid, en voorzitter  R&H). Ad Stoop, (penningmeester) is herkiesbaar. 
 
Het bestuur vergadert minimaal een keer per maand. Tijdens deze vergadering komen de 
actuele zaken aan bod. Daarnaast vindt twee keer per jaar het voorzittersoverleg plaats, in 
februari en in september. In dit overleg tussen het bestuur en de voorzitters van alle 
commissies worden naast de actualiteiten allerlei zaken besproken omtrent de activiteiten 
van de commissie en ideeën uitgewisseld. 
 
Overleg met de exploitant 
Het bestuur vindt het belangrijk dat er een regelmatige en goede communicatie is tussen de 
exploitant en de golfclub. Afgelopen jaar zijn er 6 beleidsoverlegvergaderingen geweest 
waarbij constructief en soms ook intensief met elkaar gesproken is. Hierbij proberen beide 
partijen begrip voor elkaars standpunten te hebben, maar waarbij voor het bestuur het belang 
van de golfclub voorop staat. De volgende onderwerpen zijn onder andere in dit overleg aan 
de orde geweest: 
 
De uitslag van de Players 1st enquête.  
Tijdens de ALV van 2018 zijn de resultaten van de enquête van 2017 gepresenteerd. 
De leden gaven aan dat er een aantal verbeteringen of veranderingen op de baan, en in het 
clubhuis gewenst waren. 
De exploitant heeft deze opmerkingen ter harte genomen en zich ingespannen om de 
verbeteringen door te voeren. De uitslag van de enquête in 2018 was dan ook substantieel 
beter, waarbij er natuurlijk altijd verbeterpunten genoemd blijven worden. 
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Tijdens de vergadering staan ook actuele zaken van de diverse commissies op de agenda. Het 
bestuur probeert op constructieve wijze een spreekbuis te zijn  voor de diverse commissies en 
hun wensen. Hierbij proberen we een voor iedereen optimale situatie te bereiken, zonder de 
gemaakte afspraken met de exploitant tekort te doen. 
 
Vertrouwenscontactpersoon 
Het bestuur heeft al eerder aangekondigd een vertrouwenscontactpersoon aan te stellen. Zij 
is met de exploitant in overleg gegaan hierover. Nicole Retera is bereid gevonden om vanaf 1 
januari 2018 deze taak op zicht te nemen. Een en ander zal tijdens de ALV worden bekrachtigd.   
 
 

Jaarverslagen commissies 2018 
 
Jaarverslag Evenementencommissie 2018 
 
De Evenementencommissie bestaat uit: 

- Ghislaine de Lange (voorzitter),  
- Jacques Schuiling (penningmeester) en  
- Anja van Schilt (secretaris).  

 
Ook in 2018 heeft de Evenementencommissie als primair doel:  de leden van de golfclub met 
elkaar in contact te brengen en te verbinden met golfclub Welderen. Want lid zijn van een 
vereniging is meer dan alleen golf kunnen spelen. De activiteiten rondom de golfbaan bepalen 
eveneens voor een belangrijk deel hoe gezellig golfclub Welderen ervaren wordt door de 
leden. 
 
De nadruk van de werkzaamheden van de commissie ligt ieder jaar op de Ledenweek in juni, 
zo ook in 2018. Start van de ledenweek was, zoals ieder jaar, de Masters op zaterdag. Wegens 
het succes in de vorige jaren was er dit jaar ook weer een Vroege Vogels wedstrijd op zondag.  
En natuurlijk gedurende de ledenweek de Seniorenwedstrijd en Vrienden- en Vriendinnendag, 
die goed tot heel goed bezocht werden. Het tijdstip voor de Jeugddag bleek achteraf 
ongelukkig gekozen en deze moest afgezegd worden.  
Nieuw dit jaar was de nachtwedstrijd op vrijdagavond, met lichtgevende ballen op de pitch- 
en putbaan. Een groot succes en voor herhaling vatbaar. 
De week eindigde met de traditionele Ledendag en -avond op de afsluitende zaterdag. 
 
Andere overige activiteiten van de commissie waren in 2018: 

- de Nieuwjaarsreceptie in januari; 
- de Algemene Ledenvergadering in april; 
- de Vrijwilligersdag in augustus, en 
- de Slotwedstrijd in oktober. 

 
Parallel aan bovengenoemde activiteiten in 2018 zijn er ook voorbereidingen getroffen voor 
het Jubileumjaar 2019. De Evenementencommissie is daartoe uitgebreid met een 
vertegenwoordiger van bijna iedere commissie van de golfclub. Samen vormen zij de 
Jubileumcommissie 2019.  
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In goed overleg en samenwerking met zowel bestuur van de golfclub als BV is een concept-
programma samengesteld voor het jubileumjaar. 
2019 belooft een spraakmakend jaar te worden. Waarbij leden nog meer met elkaar in contact 
gebracht worden en zich verbonden zullen voelen aan golfclub Welderen.  
En laat dat nu net onze doelstelling zijn ….. We zien elkaar in het jubileumjaar 2019 !!! 
 
 
Jaarverslag 2018 van de Regel- & Handicapcommissie GC Welderen 
 
Samenstelling 
De commissie bestond op 31 december 2018 uit de volgende leden: 

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

In 2018 hebben zowel Gerda Meems als Bert Bax de commissie verlaten.  
 
Activiteiten 
Vergaderingen 
De commissie is in het verenigingsjaar 7 keer bijeen geweest. Naast onderling overleg heeft 
er ook overleg plaatsgevonden met de ledenadministratie van de golfbaanexploitant. Ook 
hebben de referees een aantal avonden besteed om de regelavonden in december voor te 
bereiden.  
 
Regelavonden 
In verband met de grote regelwijzigingen per 1 januari 2018 heeft de commissie in december 
een aantal regelavonden georganiseerd. De belangstelling voor deze avonden was zeer groot.  
 
Handicapping 
Ook dit jaar bestond het overgrote deel van het werk van de commissie uit het verwerken van 
honderden mutaties in het ledenbestand, zoals opvoer nieuwe leden, verwerken jaarrevisie, 
toekennen golfbaanpermissie en behalen regelexamen en het verwerken van 
qualifyingkaarten. 
 
Referees 
De commissie zorgt er ieder jaar ook weer voor dat bij de clubkampioenschappen en op de 
NGF-competitiedagen een of meerdere referees aanwezig zijn. Ook dit jaar zijn Dick 
Groenendaal, Bert van Isselt en Dolf de Bruin weer actief geweest. Zij werden dit jaar geholpen 
door Nick Paanakker, die begonnen is aan de opleiding tot clubreferee. 
 
Baaninrichting 
In samenwerking met de Baancommissie heeft ook dit jaar weer een inspectie op de 
markeringen van de waterhindernissen van de Championship Course en de par 3/4-baan 
plaatsgevonden en waar nodig zijn deze markeringen aangepast.  
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Examens 
De commissie heeft in het verslagjaar bij tientallen leden en niet-leden het Golfregelexamen 
afgenomen. 
Cursussen 
Nick Paanakker heeft de cursus tot Regelcommissaris gevolgd. Helaas heeft hij door 
familieomstandigheden geen examen kunnen doen. Dit zal alsnog in 2019 plaatsvinden. 
Alle referees hebben in november een symposium van de NGF bijgewoond over de nieuwe 
golfregels per 1 januari 2019. 
 

 
Jaarverslag 2018 Nieuwe Leden Commissie (NLC) 
 

Ons doel is om de integratie van de nieuwe leden binnen onze golfclub zo optimaal mogelijk 
te laten verlopen, wij zijn dan ook blij dat de deelnemers bij onze wedstrijden ook veelvuldig 
deelnemen en “doorstromen” naar de overige clubwedstrijden zoals: de maandag 
middagwedstrijd, Maandbeker B, de Welderns, de Bitterballen/Snert- en fun wedstrijden.  
 
De activiteiten van de Nieuwe Leden Commissie zijn de laatste jaren steeds verder uitgebreid 
met meer wedstrijden en gelukkig ook met meer deelnemers. De door onze commissie 
georganiseerde wedstrijden (in totaal 11) zijn met name geschikt voor de beginnende golfers. 
De meeste wedstrijden (8) vinden dan ook plaats op de Par 3 /4 baan, aangevuld met 3 
wedstrijden op de grote baan.  
 
In 2018 is de commissie gestart met het “Warm Welkom” heten van nieuwe leden. 
De nieuwe leden worden op een “klantvriendelijke manier” welkom geheten. Elk nieuw senior 
lid wordt persoonlijk uitgenodigd voor een kennismakingsrondje op de Par 3/4 baan met één 
van de commissieleden. Op deze manier kunnen de nieuwe leden op een persoonlijke manier 
kennismaken met onze vereniging en wordt er veel informatie verstrekt over onze 
golfvereniging. 
De reacties op dit nieuwe initiatief zijn zeer positief, deze activiteit zal daarom weer in 2019 
plaatsvinden en wij als commissie hopen op deze wijze veel nieuwe leden te mogen 
verwelkomen.    
 
De commissieleden zijn: 
Nicole Retera     Jaap van ’t Hul 
Ad Braam     Erik Keune 
Erik Pals     Jan van der Velde 
Arno Jansen      John Hardeman 
Paul Michiels      Sjoerd Croqué 
Ronald Vermeer    Frans v/d Broeck (Voorzitter) 
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Jaarverslag 2018 competitiecommissie 
 
De commissie is dit jaar veranderd van samenstelling. Jos Janssens is gestopt en Johan de Vet 
heeft Theo Melchers, die wel commissielid is gebleven, opgevolgd als voorzitter van de 
commissie. Daarnaast is Boudewijn Haccou toegetreden.  
 
De taakverdeling is op hoofdlijnen als volgt: Johan is NGF-contactpersoon, competitieleider 
en aanspreekpunt voor het bestuur, Theo is coördinator selectiebeleid en teamtrainingen, 
Boudewijn is coördinator wedstrijdzaken en Yvon doet de financiën en de communicatie. De 
overige taken en activiteiten worden in onderling overleg geregeld. 
De doelstelling is dat alle competitiespelers veel plezier beleven aan het spelen van het 
golfspel in competitieverband en dit zo doen dat ze met gepaste trots, in goed gedrag en 
resultaten onze mooie club vertegenwoordigen. Als we terug kijken dan zijn we van mening 
dat voor veel teams geldt dat de doelstelling is gehaald, maar dat een aantal teams qua 
resultaten is achtergebleven: 
 

Team  Afdeling Klasse 2018 Speeldag Opmerking 

1 

Dames 

Dames 1 36-holes 1 Zondag Klassebehoud 

2 Dames 1 27-holes 2 Zondag Laatste plaats, maar klassebehoud 

3 Dames 1 27-holes 1 Dinsdag 2
de

 plaats 

4 

Heren 

Heren 1 36-holes 2 Zondag Gepromoveerd naar 1ste klasse 

5 Heren 2 36-holes 1 Zondag Klassebehoud 

6 Heren 3 36-holes 3 Zondag 2
de

 plaats, gepromoveerd 

7 Heren 1 27-holes 3 Zondag Gedegradeerd 

8 Heren 2 27-holes 4 Zondag Gedegradeerd 

9 Heren 3 27-holes 4 Zondag Gedegradeerd 

10 Heren 4 27-holes 5 Zondag Klassebehoud 

11 Heren Senioren 1 27-holes 5 Vrijdag 2
de

 plaats, gepromoveerd 

12 Jeugd 18-holes 1 Zondag Klassebehoud 

 

Erg positief is het kampioenschap van Heren 1 (standaard 36 holes), waardoor zij naar de 1ste 
klasse zijn gepromoveerd. Alle overige 36 holes teams hebben ook goed gepresteerd, waarbij 
Heren 3 (reserve 36 holes) zelfs even uitzicht had op directe promotie, maar in 2019 toch 
uitkomt in de 2de klasse! Dames 1 dinsdag (27 holes) en Heren Senioren 1 (27 holes) scoorden 
eveneens een prachtige 2de plaats, waarbij de heren senioren zo goed scoorden dat zij in 2019 
in de 4de klasse gaan spelen. Helaas waren de andere 5 teams niet op tik waardoor voor hen 
de laagste klasse in 2019 het strijdtoneel wordt of blijft. Maar onze jeugd heeft het weer goed 
gedaan door na twee opeenvolgende promoties klassebehoud veilig te stellen. 
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Jaarverslag Wedstrijdcommissie Golfclub Welderen 2018 
 
Wedstrijden 
De wedstrijdcommissie heeft in 2018 de volgende wedstrijden georganiseerd:  
7 clubkampioenschappen (inclusief de Masters) 
 
3 x 7 maandbeker wedstrijden voor de klassen: A, B-18 en B-9 
Naast deze standaard Qualifying wedstrijden heeft de Wedstrijdcommissie nog 7 Fun- en 
andere wedstrijden georganiseerd. In totaal hebben 8247 mensen aan de diverse wedstrijden 
meegedaan.  
 
Het grote succes van 2017, de invoering van de Best of the rest wedstrijden tijdens de 
finaledag van de diverse Matchplaykampioenschappen is gecontinueerd. Hierdoor is  er 
tijdens en na de finale duidelijk meer reuring op het terras en werden de finalisten door een 
grote groep spelers op Hole 18 binnen gehaald. 
 
In 2017 hebben we de maandbeker C vervangen door een maandbeker B 9 holes voor alle 
handicappers tussen 18.5 en 54. Dit om de spelers die moeite hebben met 18 holes ook een 
9 holes wedstrijd te bieden. Ondanks het gering aantal deelnemers in 2018 voorziet het wel 
in de behoefte en zal ook dit gecontinueerd worden in 2019 
 
Naast de wedstrijdleiding bij de reguliere clubwedstrijden is de Wedstrijdcommissie ook 
betrokken bij de Maandagwedstrijd en (deels) bij de Welderns. De spelvormen hebben een 
afwisselend karakter. De aangepaste starttijden werkten in 2018 goed, het inkorten van 
de  teesluiting naar 10 minuten voor een wedstrijd heeft geen noemenswaardige problemen 
opgeleverd. 
 
De wintercompetitie 2017/2018 is goed verlopen.  
Inmiddels is de wintercompetitie voor de winter van 2018/2019 alweer in volle gang. 
 
E-Golf4u functioneert prima en is voor de wedstrijdcommissie een goede zaak. Met name dat 
iedereen z’n eigen scores na afloop van een wedstrijd via de app invoert, is een taakverlichting 
voor de wedstrijdleiding. Alleen bij de diverse matchplaywedstrijden zou het systeem 
verbeterd kunnen worden. Dit is door Rini de Vet als masterbeheerder van de club bij E-golf4u 
al aangekaart. 
 
Commissieleden 
De Wedstrijdcommissie is halverwege het seizoen versterkt met Aron van t Hul.  
De volgende leden hebben aangegeven per einde seizoen 2018 te stoppen: Erik Vlek Hiervoor 
zal René van Brandenburg  met ingang van het nieuwe seizoen tot de commissie toetreden. 
 
Rini de Vet heeft zijn periode van 6 jaar erop zitten en treedt bij de ALV in maart 2019 
reglementair af. Hij blijft als vraagbaak  voor de Weco natuurlijk beschikbaar. Daarnaast blijft 
hij voorlopig het Masterbeheer van E-golf4u op verzoek van het bestuur behartigen. 
 
Rini bedankt voor al het vele goede werk. ( geschreven door leden weco ) 
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Erwin Zuuring zal zijn taak overnemen als voorzitter. 
 
De commissie bestond eind 2018 uit de volgende leden: 
 
Rini de Vet (Voorzitter)   Leny Versteeg (externe penningmeester) 
Gerda Meems     Frans van Aart 
Karin Vink     Boudewijn Haccou 
Geert Versteeg ( secretaris )   Erwin Zuuring 
Erik Vlek      Hemmie Weijman 
Emiel de Bruin     Rene Zwiebel  
Aron van t Hul 
 
Jaarverslag Communicatiecommissie  
Algemeen  
In 2018 hebben zich op communicatievlak geen bijzonderheden voorgedaan. Het doel van 
informeren van de leden van de vereniging is onveranderd: 

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

• Informeren van gasten en potentiële nieuwe leden 
 

In 2018 is in het kader van de nieuwe privacy-wetgeving gekeken naar de communicatie van 
de vereniging. In het privacy-statement zijn voorwaarden opgenomen over gebruik van 
communicatiemateriaal. Hiermee voldoen we aan de nieuwe wetgeving. 
 
In 2018 is met de verschillende commissies gewerkt aan het actief en continu informeren van 
de leden. Het is gelukt van de meeste clubwedstrijden een verslag met foto te plaatsen.  
 
Ontwikkeling website 
2018 was een consolidatiejaar waarbij hard gewerkt is aan het realiseren van een nieuwe 
website. Aan de bestaande site is alleen onderhoud gepleegd. 
 
De nieuwe site zal tijdens de nieuwjaarsreceptie worden gelanceerd. Niet alleen het uiterlijk 
is vernieuwd, ook zal het ledendeel achter een wachtwoord geplaatst worden. Dit betekent 
dat in de communicatie meer mogelijk is (gecontroleerde gebruikerscommunity) en er ook 
onder de privacy-wetgeving meer ruimte voor onderling informeren van leden zal zijn. 
 
Bezoek van de site  
De site is goed bezocht. Er zijn ruim 58.900 bezoeken aan de website gebracht waarbij bijna 
150.000 pagina’s zijn bekeken, een gemiddelde van 2.5 pagina per bezoek. Meer dan de helft 
van de bezoeken op tablet en telefoon. 
 
Het gemiddelde aantal unieke bezoekers is bijna 2000 per maand. Dat is meer dan 2x het 
aantal leden van de vereniging.  
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De meest bezochte pagina’s zijn de homepage, de e_Golf4U-pagina, de baanstatus en de 
teesluitingen. De pagina over lidmaatschap is ruim 3000 keer bezocht. 
 
Het bezoek met een mobiel apparaat is verder gestegen. Het is nu ruim de helft. Opvallend 
veel bezoekers gebruiken een iPad.  
 
Nieuwsbrieven  
De communicatiecommissie heeft in 2018 7 nieuwsbrieven aan de leden gestuurd. Uit reacties 
van leden blijkt dat de inhoud en frequentie van de nieuwsbrief wordt gewaardeerd. 
 
 
Jaarverslag 2018 - Baancommissie 
 
De leden van de baancommissie zijn:  
Paul Michiels (voorzitter) 
Henk van Lith (lid) 
Paul Kerckhoffs (lid) 
Ronald van Os (hoofd greenkeeper)  
Dirk-Jan Vink (directeur Landgoed Welderen) 
 
Afgelopen jaar hebben we geen start gehad met grote projecten zoals de renovatie van hole 
18 en het terras. 
De focus van de baancommissie en de greenkeepers kon daarom volledig gericht zijn op het 
onderhoud van de baan.  

• Er is in de aanloop naar het nieuwe golfseizoen dan ook veel aandacht geweest voor 
snoeiwerk op de plekken daar waar het nodig was.  

• Er is een tweede kudde schapen toegevoegd waardoor dit seizoen ook de bossages 
nog beter open konden blijven.  

• Zoals gebruikelijk heeft de baancommissie nu ook weer voor aanvang van de NGF 
competitie samen met de regel & handicap commissie alle witte, gele en rode paaltjes 
weer goed nagelopen en waar nodig nieuwe neergezet. 

•  Daarnaast zijn dit jaar door ons alle witte palen van een nieuwe lik verf voorzien zodat 
ze weer duidelijk zichtbaar zijn. 

Maar daarnaast het was ook een bijzonder jaar voor de baancommissie. Want wat iedereen 
voorlopig zal bijblijven van het jaar 2018 is dat het eigenlijk het hele jaar zomer is geweest. En 
de droogte heeft dan ook wel veel impact gehad op de baan. Er zijn hele grote scheuren 
ontstaan door de gehele baan, die als het te erg werd moesten worden opgevuld met zand. 
De greenkeeping staf heeft daarnaast ook veel extra aandacht moeten geven aan de tee boxen 
en de greens. Sproeiers zijn meerdere malen in het jaar nagelopen om ervoor te zorgen dat 
tees en greens voldoende water kregen en niet zouden uitdrogen. Zelfs de bunkers hadden 
ook last van de scheuren en het zand verdween erin. De bunker hadden zowiezo al meer 
aandacht gekregen, want er is een dag toegevoegd aan het wekelijkse onderhoud en worden 
nu in het weekend ook een keer “aangeharkt”. Het is dus nu zaak dat we zelf als golfers er ook 
nog voor zorg dragen dat ze mooi blijven. En terwijl vorig jaar de bunkers in de Championship 
course aan de beurt waren voor renovatie, dit jaar zijn de bunkers van de par 3-4 baan  
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aangepakt. Er zijn zandpalen aangelegd voor een verbeterde afwatering en ze zijn weer met 
nieuw zand opgevuld.   
Samengevat zijn we als baancommissie tevreden over de ontwikkelingen van het afgelopen 
jaar. Er is hard gewerkt door de greenkeepers en we krijgen gelukkig ook steeds meer input 
van de mensen die in de baan iets hebben gezien.  
Het werkt het meest constructief als er een e-mail, liefst met een foto, wordt gestuurd naar 
de baancommissie die we door kunnen zetten naar Ronald en zijn collega’s.  
 
 
Jaarverslag Welderns 2018 
    

Aan de wedstrijden van de Welderns in 2018 hebben opnieuw veel senioren (m/v) 
deelgenomen. Het gemiddeld aantal deelnemers  aan de zomerwedstrijden op woensdagen 
over 9 en 18 holes is ca 80 even veel als in 2017. Met een totaal van 165 ingeschreven 
potentieel aan deelnemers betekent dat gemiddeld 50% van het potentieel deelneemt aan de 
wedstrijden. Het weer heeft de afgelopen zomer enorm meegezeten. Zelden was het zo lang 
zonnig, warm en droog. 
Het aantal flights dat binnen de teesluiting kan worden geplaatst is nu maximaal 102 
deelnemers (34 flights). Dat aantal is twee keer bijna gehaald. Voorlopig lijkt de beschikbare 
tijd voldoende te zijn om de groep belangstellenden te kunnen plaatsen. Verdere groei op de 
woensdag is ook niet goed meer mogelijk zonder drastische ingrepen. De commissie van de 
Welderns neemt dan ook geen verdere initiatieven op dit vlak. 
De teesluiting in de winterperiode ligt tussen 9.00- 12.00 uur. We zien ook voor de 
winterperiode een gestage groei van het aantal deelnemers naar 70-80 in november en maart. 
Met  28 flights in de baan is het volle bak geweest in november. Zo lang de 
weersomstandigheden redelijk zijn en de baan bespeelbaar is, blijft de belangstelling om deel 
te nemen groot. Voor de echte wintermaanden is het aantal deelnemers rond de 40.  
De Welderns voorzien in de behoefte van veel gepensioneerde golfers die sportief en  vooral 
recreatief willen golfen. Zij stellen prijs op de gezelligheid en het sociale aspect van het golfspel 
en dat is wat de Welderns op de woensdagen te bieden hebben. Het is plezierig om te mogen 
constateren dat de vereniging en de B.V. er ook zo over denken. Het succes van de Welderns 
zit in dit concept besloten. 
Inmiddels manifesteren zich ook senioren van de Welderns in de NGF competitie. Er was in 
april 1 seniorenteam actief. Inmiddels zijn er meerdere teams gevormd, zowel van dames als 
van heren, die zich opmaken voor de competitie in 2019. 
Om iedere woensdag twee wedstrijden tegelijk te kunnen organiseren voor in totaal 70-95 
deelnemers, is een actieve commissie vereist. De commissie van de Welderns is zo’n 
commissie. Natuurlijk zijn er wisselingen, zoals ook dit jaar met het afscheid van Frans 
Meuleman begin 2018 als de externe penningmeester van de commissie sinds 2013. Ook 
Hieke de Boer vertrok in oktober aan het eind van het zomerseizoen. Hieke was sinds eind 
2010 actief in de commissie. Wij hebben in Harrie Besselink en Evaline Hendriks  prima 
opvolgers voor hen gevonden. De samenstelling van de commissie is verder hetzelfde 
gebleven. 
Vermeldenswaard is nog dat de jaarlijkse herhalingscursus voor Reanimatie en AED bediening 
voor de Welderns deelnemers wederom door het bestuur van de golfclub wordt aangeboden 
aan en financieel ondersteund voor alle leden van de golfclub.  Het aantal deelnemers aan de  



 

13 
 

 
cursussen beliep in het afgelopen jaar ca 50. Dat is een mooi resultaat. De cursussen worden 
in januari en februari 2019 opnieuw gegeven door instructeurs van de EHBO vereniging Elst.  
 
 
Jaarverslag van de commissie Flora en Fauna 2018 
 
Voorzitter: Anton Kersten 
Leden: Wim van Hulzen, Eef Weenink, Harrie Besselink, Hermien Swarts, Ad de Wit 
 
Ook in 2018 heeft de commissie zich bezig gehouden met  inventarisatie van de aanwezige 
Flora en Fauna. Dit om samen met de greenkeeping een beleidsplan voor de toekomst te 
kunnen maken. Hierbij is het streven om de terreinomstandigheden optimaal te maken, 
teneinde een flora en fauna samenstelling te bevorderen, waarbij er gegolfd wordt  op 
Welderen in een prachtige natuur  met een variatie, die hoort bij de Betuwe. 
In de afgelopen jaren heeft de commissie rapporten samengesteld over vissen, vleermuizen 
op de golfbaan. Ook de flora is in algemene termen geïnventariseerd.  Met de jaarlijkse 
vogeltelling is er ook een aardig beeld ontstaan over welke vogels op golfbaan Welderen thuis 
zijn. 
In 2018 heeft de commissie uiteraard de standaard activiteiten ondernomen die jaarlijks 
terugkeren. 
Nestkasten schoonmaken en vervangen. Extra nieuwe kasten plaatsen, waaronder speciale 
spreeuwenkasten. Overigens heeft de greenkeeping op eigen initiatief ook spreeuwenkasten 
geplaatst, tevens ook insectenhotels hersteld en nieuwe geplaatst. 
Vogeltelling in 2018 resulteerde in 47 verschillende soorten vogels, waaronder voor het eerste 
de Roodkeelpieper. Voor de totale informatie kijk op https://www.birdwatchingday.nl/. Hier 
kan je ook de tellingen vanaf 2006 terugvinden. 
In overleg met de Greenkeeping zijn we begonnen met het aanleggen van een 
bloemen,vlinderweidje waar de omgeving insectenvriendelijk moet worden. In de lente 2019 
verwachten we de eerste keer in te zaaien. 
Ook zijn we in samenwerking met Betuwe Groen (afd. van IVN in Elst) bezig om de 
wandelroute over Welderen via een betere en veilige route te laten lopen en de informatie 
hierover via verschillende kanalen goed te publiceren. 
In oktober is een aantal commissieleden naar een voorlichtingsbijeenkomst geweest van de 
NGF betreffende “Committed to Birds”. De commissie heeft besloten in de komende jaren, 
via deelname aan dit project, de leefomstandigheden van de vogels op Welderen te 
optimaliseren. Bijv. zou de commissie het fantastisch vinden dat het waterhoentje als vaste 
broedende vogel gehandhaafd kan blijven. Een nestlocatie voor de ijsvogel met als bijvangst 
de oeverzwaluw willen we ook realiseren. 
 
 

Jaarverslag sponsorcommissie 2018   
 
In september 2018 is op initiatief van het Bestuur de sponsorcommissie nieuw leven 
ingeblazen. De commissie is vervolgens gestart met het inventariseren van de mogelijkheden 
van onze vereniging om met sponsormiddelen activiteiten te ondersteunen. De eerste focus  
 

https://www.birdwatchingday.nl/


 

14 
 

 
voor de sponsorcommissie ligt bij het financieel ondersteunen van plannen van de 
Jubileumcommissie in 2019, ons lustrumjaar. Daarnaast zoeken we actief naar sponsoren om 
naamdrager te worden van reguliere activiteiten van de golfclub, zoals de ledenweek, maar 
ook  de Maandbeker of de Maandagwedstrijden. De activiteiten van onze golfclub worden 
goed met de BV van Golfbaan Welderen afgestemd. 
 
Begin december 2018 zijn de eerste brieven naar leden-met-een-bedrijf uitgegaan. In deze 
maand zullen ook andere aspirant sponsoren worden benaderd.  
De commissie heeft helaas nog te weinig ‘handjes’ om haar ambities voor onze vereniging 
waar te kunnen maken. Daarom zijn we nog op zoek naar uitbreiding van de 
sponsorcommissie 
 
de sponsorcommissie bestaat uit  
Wim Roelofs,          Jan Greve,    
Han Bohlken,     Jan Rouwhorst,    
 
  

Jaarverslag Jeugdcommissie 2018 
 
Ook in het seizoen 2018 is het aantal jeugdleden toegenomen. Zoals voorgenomen zijn er 6 
wedstrijden door de jeugdcommissie georganiseerd, helaas zijn niet alle wedstrijden 
doorgegaan i.v.m. te weinig aanmeldingen. 
We zijn gestart met het spelen van competitie op de par 3-4 baan. Dat was geen succes daar 
er slechts weinig clubs zijn die een officiële par 3-4 baan hebben. Het gevolg was dat de ouders 
van de jeugdleden erg ver moesten rijden om een wedstrijd te spelen, dit bleek moeilijk te 
organiseren. Helaas hebben we dit team dan ook moeten terugtrekken uit de competitie. 
Het eerste team heeft wel gespeeld, zij hebben zich netjes in hun eigen klasse weten te 
handhaven. 
De jeugdleden die een handicap tussen de 0 en de 36 hebben, hebben deelgenomen aan de 
officiële wedstrijden, de jeugd stroke play en de match play wedstrijd. 
We hebben er dit jaar voor gekozen om deze wedstrijd aansluitend plaats te laten vinden aan 
de senioren wedstrijd, dit was zeer succesvol, de jeugd was zichtbaar voor de andere leden. 
Het GGK, een wedstrijd voor middelbare scholieren, is het afgelopen seizoen wederom 
georganiseerd door Thea, het was een zeer leuk toernooi waar maar weinig kinderen van 
Welderen aan deelnemen. Toch blijven we meedoen daar onze jeugd een gemiddelde leeftijd 
van 11 jaar bereikt waardoor steeds meer jeugd ook kan deelnemen aan deze wedstrijd. 
De jeugdcommissie heeft enkele veranderingen ondergaan, er zijn twee commissieleden 
opgestapt, gelukkig hebben we twee nieuwe leden erbij gekregen. 
Met deze groep hebben we eerst 3 vergaderingen gehad om te kijken of we met elkaar beleid 
kunnen uitzetten in het belang van de jeugd waardoor jeugd steeds beter op de kaart komt te 
staan. Het lijkt een succesvol team te zijn, een ieder is zeer gemotiveerd om van seizoen 2019 
iets moois te maken. 


