
 

 

 

 

 

Algemene Ledenvergadering  

 

 

 

Concept Notulen 23 februari  2018 

 

 

Aanwezig bestuur: P. Kloen (voorzitter) 

   U. Hofsté (secretaris) 

B. Weitering (penningmeester) 

  M. Wijbenga 

  F. Ottens (adviseur) 

R. Ottens (adviseur) 

Afwezig bestuur m.k. H. van der Heijden 

Afwezig bestuur z.k. H. J. de Vries 

 

Naast het bestuur waren er nog 15 leden aanwezig. 

 

1. Opening en vaststellen van de agenda                                                    

De voorzitter Poppe Kloen opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom. 

Hij vraagt iedereen een moment stil te blijven staan i.v.m. het overlijden vorig jaar van twee van 

onze gerespecteerde leden, n.l. dhr. Johan Beentjes en dhr. Tino Zwartzenberg.  

 

Na de vraag of iemand nog wijzigingen heeft voor de agenda wordt de agenda hierna zonder 

wijzigingen vastgesteld.  

                         

2. Ingekomen stukken en mededelingen  

- De secretaris deelt mee dat van 17 leden officieel bericht van verhindering is ontvangen. 

- Huishoudelijke mededeling: de voorzitter geeft aan dat het eerste kopje koffie en de eerste  

        consumptie voor rekening komt van de vereniging en dat de fam. Ottens een traktatie zal     

        bij de koffie aanbieden. 

- Wijziging Jaap Mantingh Bokaal: in overleg met Jansje Mantingh wordt deze naam gewijzigd 

in The Memorial. Dit is en blijft tevens de wedstrijd voor het clubkampioenschap. 

- Wijziging Huishoudelijk Regelement: de wijziging houdt in dat het type leden nu specifiek is 

benoemd in Golfbaanleden, Registratieleden, ereleden en leden van verdienste. 

Rob Blom vraagt of het mogelijk is om een differentiatie aan te brengen, bijv. gezinsleden met 

kinderen en hierbij een aparte contributie. Rikus (CGE) geeft aan dat differentiatie naar 

gezinsleden momenteel niet aan de orde is. Prijstechnisch zit CGE al aan de lage kant. Het 

bestuur neemt dit wel mee en zal dit bespreken. 

De ALV is verder unaniem akkoord met de voorgestelde wijziging. Dit zal ook worden 

vermeld op de verenigingspagina van de website. 

- Aanpassing Beleidsplan 2018-2020: de voorzitter geeft aan dat er weinig wijzigingen hebben 

plaatsgevonden. De PR commissie zal dit jaar onderwerp van bespreking zijn. 

- Ingekomen stuk van Bert Koelewijn omtrent een aanpassing van de kwartaalcompetitie. De 

Activiteiten commissie zal dit meenemen in hun overleg. 

 

3. Notulen van de vergadering 17 februari 2017 

Er zijn geen op- en/of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd onder dankzegging aan de 

notuliste Jannie Ottens. 

 

4. Verslag van de secretaris 



De secretaris leest zijn verslag voor aan de vergadering. Er zijn verder geen vragen. De secretaris 

wordt onder applaus bedankt. 

 

5. Verslag van de penningmeester   

De penningmeester deelt de financiële overzichten uit en geeft uitleg over het financiële 

jaaroverzicht 2017 en de begroting 2018. Hij geeft aan dat de vereniging momenteel weinig spek 

op de ribben heeft. 

- Huub van Vliet vraagt wat de beurs oplevert voor de vereniging. Aangegeven wordt dat het 

geen nieuwe leden heeft opgeleverd. De beurs is slecht bezocht. Mede hierdoor kunnen we dit 

jaar voor 50% van de prijs deelnemen aan de beurs welke nu in Groningen wordt gehouden. 

Zowel CGE als de vereniging hebben de helft betaald van de beursprijs. Huub geeft aan dat 

het alleen voordeel oplevert voor CGE. Rob Blom geeft aan dat je het zo niet moet zien, ook 

gezien zijn eigen ervaring. Het levert altijd bekendheid op wat misschien niet resulteert in 

direct nieuwe leden maar wellicht wel in de toekomst. 

- Trudy v.d. Meij geeft aan dat minder prijsjes bij de activiteiten wellicht nog wat oplevert. Een 

bloemetje voor de winnaar is genoeg. Marcel geeft aan dat hij ongeveer €200,- kwijt is aan 

prijsjes. Albert Flokstra geeft aan dat het reeds begroot is, dus wat is er aan de hand? De 

begroting geeft aan wat je ongeveer aan kosten hebt. Er kan tijdens het jaar wel altijd wat 

voorvallen wat niet voorzien is. Als je het echt goed wil doen moet je medio het jaar als een 

begrotingsvoorstel hebben. 

Rikus geeft aan dat het bestuur iedere maand op de hoogte wordt gebracht van de inkomsten 

en uitgaven. Belangrijke zaken moet je wel doen. Belangrijk is dat alle leden zich inzetten als 

ambassadeur voor de vereniging om nieuwe leden te werven. Gea Weitering geeft aan dat er 

ook een percentage leden is wat lekker wil golfen en niet de behoefte heeft om leden te 

werven. Jannie Ottens geeft aan we samen moet werken. Zowel CGE als de vereniging 

moeten samenwerken om bovengenoemd doel uit te voeren. 

- De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn inspanningen van het afgelopen jaar. 

 

6. Verslag van de kascommissie en benoeming van de nieuwe kascommissie 

       De Kascommissie, bestaande uit Rob Blom en Huub van der Vliet, heeft de kas gecontroleerd. 

- Rob geeft aan dat er een misverstand is geweest. I.p.v. Martin Abraham is reserve lid Huub 

van der Vliet uitgenodigd voor de controle. E.e.a. is reeds door de penningmeester met Martin 

besproken. Rob doet namens de commissie verslag. Hij geeft aan dat het resultaat 2017 a 

€82,12 te mager is. Ook het eigen vermogen van ongeveer €2400,- is te weinig. Hij geeft aan 

dat dit zou moeten groeien naar ongeveer €5000,-. Hij stelt voor om de contributie te laten 

verhogen naar €57,50 of het liefst naar €60,-. Indien meer leden actief zouden zijn bij de 

activiteiten, dan zou het resultaat negatief zijn geweest. Ook geeft Rob aan dat de rekening 

van CGE naar de vereniging gespecificeerd zou moeten zijn. Bijv. de rekening van de Open 

Dag. Hij stelt voor een totaal kostenplaatje te maken met daarbij een specificatie naar de 

vereniging.  

- Rob vraagt de vergadering verder het bestuur decharge te verlenen. De vergadering geeft 

onder applaus decharge aan het bestuur.  

- Rob vraagt de vergadering ook om het bestuur opdracht te geven voor een 

contributieverhoging. Jannie Ottens geeft aan dat de mogelijkheid dan bestaat dat er 

Registratieleden zullen weggaan. Rob geeft aan dat hoe dan ook de contributie omhoog moet 

en geeft aan dan differentiatie toe te passen. Het bestuur stelt een verhoging voor naar €57.50. 

De vergadering wordt mandaat gevraagd. Het mandaat wordt gegeven. Aangegeven wordt dat 

de verhoging niet gebaseerd moet zijn op het resultaat van €82,12 doch op de begroting van 

2019. Rob geeft nog aan dat ook de vaste lasten te hoog zijn voor deze begroting. De 

voorzitter geeft aan het advies van de kascommissie over te nemen tot een 

contributieverhoging naar max. €60,-. Hij bedankt de kascommissie voor hun inspanning.  

- De voorzitter vraagt tevens of iemand reserve kascommissielid wil worden. Trudy van der 

Meij meldt zich aan op voorwaarde dat er gespecificeerde rekeningen zullen worden overlegd. 

De voorzitter bedankt de Kascommissie voor haar diensten, waarna applaus volgt. 

De Kascommissie voor de ALV 2019 zal bestaan uit Huub van der Vliet (2e jaars) en Martin 

Abrahams (1e jaars) . 

       Trudy van der Meij is reservecommissielid. 

 



7. Evaluatie Activiteiten 2017 en presentatie activiteiten 2018 

I.v.m. de afwezigheid van Marcel Wijbenga geeft Ferdie Ottens van de Activiteiten commissie 

uitleg d.m.v. een presentatie omtrent alle activiteiten die het afgelopen jaar hebben 

plaatsgevonden. Daarnaast worden de activiteiten voor het komend jaar gepresenteerd. 

Het lange baan golfen vindt dit jaar plaats mits er minstens 10 deelnemers zijn. Opgave dient 

vooraf te geschieden. Als men niet komt graag afmelden. 

De opgave lijsten liggen beneden in hole19. Het activiteiten programma 2017 zal naar de leden 

worden verzonden. 

De voorzitter bedankt de leden van de Activiteiten Commissie voor alle inspanningen die ze 

gedaan hebben. 

        

8. Ontwikkelingen 2017 

- Bestuur 

zowel het beleidsplan 2016-2018 als het huishoudelijk reglement en de statuten zullen het 

komend jaar worden geëvalueerd. Als de statuten c.q. het Huishoudelijk Reglement aangepast 

moeten worden, wordt dit eerst voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.  

- Software golfapp 

Rikus geeft een nadere uitleg. 

Om gebruik te kunnen maken van de golfapp, ter beschikking gesteld door de NGF, zal onze 

bestaande software vervangen moeten worden omdat deze niet aansluit bij de ( leden) 

registratie van de NGF. We zoeken een “app” die ook geschikt is voor de registratie van onze 

kwartaal competitie/NGF handicap registratie en ledenadministratie.   

Er hebben een aantal software leveranciers gereageerd op onze uitnodiging om een offerte uit 

te brengen. Hiervan wordt binnenkort een leverancier uitgenodigd om een demonstratie te 

verzorgen. 

Na een zorgvuldige afweging van m.n. de mogelijkheden afgezet tegen de kosten zal het 

bestuur een afweging maken met welke leverancier  in zee wordt gegaan.   

Trudy v.d. Meij vraagt hoe leden meedoen die geen “app” ( kunnen) gebruiken. 

Rikus antwoordt dat de software gebruikt wordt t.b.v. alle leden. De “app” kan, maar hoeft 

niet. 

De software wordt alleen gebruikt door de vereniging en zal in de toekomst uitgebreid moeten 

kunnen worden met andere toepassingen. 

- Wijziging samenstelling bedrijf CGE 

Rikus deelt mee dat het bedrijf CGE een wijziging heeft ondergaan in de zin dat Ferdie Ottens 

toetreden is als vennoot van CGE. Jannie zal een stapje terug doen i.v.m. haar hernieuwde 

werkzaamheden in het onderwijs. 

 

9. Bestuurssamenstelling 

- Wijziging: Jos Brink heeft aangegeven te willen stoppen als bestuurslid. Jos maakte    
deel uit van de PR Commissie en heeft vanaf 2011 deel uitgemaakt van het bestuur. Hij is    

voorzitter, vice-voorzitter en penningmeester geweest. De voorzitter geeft aan dat hij Jos in de 

afgelopen jaren heeft meegemaakt als een kritisch, maar vooral integer bestuurslid.  
Jos is niet aanwezig. Een volgende vergadering zal van Jos op gepaste wijze afscheid worden 

genomen. De voorzitter bedankt Jos voor zijn inzet hetwelk gepaard gaat met een applaus van 

de aanwezige leden. 

- Henk de Vries is aftredend en herkiesbaar als bestuurslid. Hij blijft zich bezighouden met het 

onderhouden van de ledenlijst. Henk wordt middels applaus van de leden herkozen als 

bestuurslid. 

- Benny Weitering is aftredend en herkiesbaar in de functie van bestuurslid/penningmeester. 

Benny wordt middels applaus van de leden herkozen als bestuurslid/ penningmeester. 

- Ferdie Ottens is gestopt als commissielid van de Activiteiten Commissie. Ferdie wordt onder 

applaus van de leden middels een bloemetje door de voorzitter bedankt voor zijn inzet. 

- Voor Ferdie is een vervangster gevonden. Trudy v.d. Meij is bereid gevonden plaats te nemen 

in de Activiteiten Commissie. Trudy wordt onder applaus van de leden begroet als nieuw 

commissielid. 

- Eric Veldhuis is vorig jaar toegetreden als commissielid van de Handicap en Regelcommissie. 

Eric wordt onder applaus van de leden begroet als nieuw commissielid. 



- In het bestuur was een vacature bestuurslid belast met PR zaken, doch afgelopen dinsdag is in 

onze bestuursvergadering besloten dat deze werkzaamheden uitgevoerd gaan worden onder 

bestuurlijke verantwoordelijkheid van Henk v.d. Heiden en Jannie Ottens met aanvulling van 

Marieke v.d. Heiden zodat invulling van deze vacature voorlopig niet meer noodzakelijk is. 

 

10. Rondvraag 

- Ton Rennen vraagt hoe de hcp gewijzigd wordt. Jannie antwoordt dat er in het 

verenigingsgebouw in hole 19 een lijstje ligt waarop te zien is hoe dit werkt. Als Ton wil geeft 

ze een mondelinge toelichting.  

- Rob Blom vraagt wat de ontwikkeling is van de 18 holes qualifying en vraagt ook of er een 

soort gezinslid abonnement kan komen ( bv 2e lid goedkoper). 

Rikus antwoordt dat beide zaken op het wensenlijstje van CGE staan. M.n. waar het gaat om 

de aanpassing van de baan is het vooral i.v.m. de veiligheid nogal lastig e.e.a. te realiseren. Hij 

geeft aan dat hij er mee bezig is. 

Tenslotte geeft Rob aan dat er soms te weinig afslag-tees zijn m.n. voor linkshandigen. 

Rikus antwoordt dit altijd door te geven in hole 19 zodat deze zo snel mogelijk vervangen 

kunnen worden.   

 

11. Sluiting  

Met dank aan de inbreng van de aanwezige leden sluit de voorzitter om 21.30  uur de vergadering. 

  

 

 

  


