
 

 

 

 

 
Algemene Ledenvergadering maandag 27 februari 2020 

 
Café de Buurman. Aanvang 20.00 uur 

 

 

(Concept) Notulen 27 februari  2020 

 

 

Aanwezig bestuur: P. Kloen (voorzitter) 

   U. Hofsté (secretaris) 

B. Weitering (penningmeester) 

  F. Ottens (adviseur) 

R. Ottens (adviseur) 

  M.k.a. M. Wijbenga 

 

Naast het bestuur waren er 21 leden aanwezig. 

 

1. Opening en vaststellen van de agenda                                                    

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

Hij geeft aan dat het bestuur op de ALV verantwoording aflegt voor het afgelopen jaar en een vooruitblik 

werpt op het nieuwe jaar. 

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 15 leden officieel bericht van verhindering is ontvangen. 

- Procedure erelidmaatschap: er ontstaat enige discussie waarom dit nodig is. Het is nog lang niet aan de 

orde. Volgens Geert S. is het ook niet nodig. Het antwoord is dat het voor het bestuur, mocht het t.z.t. 

nodig zijn, een leidraad is. 

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

        consumptie voor rekening komt van de vereniging en dat CGE een traktatie zal   

        aanbieden bij de koffie. 

 

3. Notulen vorige ALV 11 februari 2019 

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

- Trudy vraagt waarom het zo kort voor de vergadering wordt toegezonden. De voorzitter geeft aan, dat 

mochten er problemen zijn, dit eigenlijk direct na de ALV met de betrokkene(n) wordt opgenomen. 

Afspraak is nu dat de concept notulen, zodra deze gereed is, door Ferdy op de website gezet zal worden. 

 

4. Verslag secretaris 

De secretaris leest zijn jaarverslag voor aan de vergadering. Er zijn geen vragen. De secretaris wordt onder 

applaus van de vergadering bedankt. 

 

5. Verslag penningmeester   

De penningmeester deelt de financiële overzichten uit en geeft uitleg over het financiële jaaroverzicht 2019 

en de begroting 2020. Hij geeft aan dat er nu, weliswaar klein, maar toch een positief resultaat is.  

Het houdt niet veel over, maar het is de vraag of je een ‘spaarvereniging’ wilt zijn.  

Vanuit de vergadering zijn er verder geen vragen/opmerkingen. 

De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn inspanningen. 

Dit wordt met applaus begroet vanuit de vergadering. 

 

6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 

De voorzitter geeft aan dat de kascommissie bestaat uit de leden Kees Wiegman, Martin Abrahams en Trudy 

van der Meij. Kees neemt het woord namens de kascommissie en geeft aan dat bij de kascontrole er geen 

misstanden of gekke uitgaven zijn geconstateerd.  Wel adviseert de kascommissie een kleine 

contributieverhoging door te laten voeren om meer spek op de ribben te hebben. 

Rikus geeft aan dat er een post onvoorzien is van €1.235,-  In principe is dit genoeg. 



De kascommissie stelt hierna de vergadering voor om het bestuur decharge te verlenen. 

De vergadering verleent onder applaus het bestuur decharge. 

Benoeming kascommissieleden 

- Roel Kwant meldt zich aan als kascommissielid. Dit wordt vanuit de vergadering met applaus begroet.  

- De kascommissieleden voor de ALV 2021 bestaan nu uit Kees Wiegman (2e jaars) en Martin Abrahams 

(2e jaars) en Roel Kwant als reserve lid. 

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

 

7. Evaluatie Activiteiten 2018 en presentatie activiteiten 2019 

Jannie neemt het woord en geeft aan dat Marcel zich vanmiddag ziek heeft afgemeld. Er is geen PowerPoint 

presentatie.  

Jannie geeft kort uitleg omtrent alle activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.  

- In 2019 is besloten om minder activiteiten op de agenda te zetten en te kiezen voor meer spontane 

activiteiten. Het blijkt dat daar mee animo voor is.  

- Nachtgolf is niet doorgegaan vanwege het slechte weer.  

- M.b.t de uitwisseling is Erven Braakman afgehaakt i.v.m. een dispuut  tussen Erven Braakman en 

Boekelo. De afspraak is nu gemaakt dat Boekelo de ‘Ees Open’ op hun agenda zet en Ees zet de 

‘Boekelo Open’ op de agenda. 

- Er zijn een aantal leden naar Delden geweest voor een weekend golfen. Dit was zeer gezellig. 

 

Daarna neemt Jannie de activiteiten voor het komend jaar door. 

- Er is weer een Activiteitenagenda. Nog niet alle dagen zijn ingepland.  

- De Par3 Challenge staat ook weer op de agenda alsmede de Open Dag. 

- Texas Scramble: hiervoor kan men zich niet inschrijven via E-Golf4U. Dit kan middels een 

inschrijfformulier in de Buurman. 

- De lange baan is dit jaar niet meer op de 1e maandag van de maand. Er wordt een jaar overgeslagen. De 

maandag blijft wel voor het verenigingsmoment.  

Nadat er geen vragen meer zijn worden Jannie, Marcel en Eric bedankt voor hun inspanningen. 

 

8. Ontwikkelingen 2020 

- Eric geeft een vooruitzicht voor 2021 omtrent het World Handicap System (WHS). 

Hij heeft een enquête gemaakt. Deze zou al eerder verstuurd moeten zijn, echter hij heeft problemen 

gekregen met het versturen. Hopelijk lukt het de komende weken wel.  

Het idee is dat met het WHS systeem je overal in de wereld met hetzelfde handicap speelt.  

Volgende maand gaat Eric naar een symposium om meer uitleg te krijgen omtrent dit systeem.  

Er is een vraag of dit ook geldt voor het Short Golf. Waarschijnlijk komt er wel een aanpassing doch dit 

is nog niet helemaal bekend.  

De bedoeling is dat de H&R cie. nog een aantal keren uitleg gaat geven als er meer bekend is. 

Mochten er vragen zijn dan kun je altijd terecht bij Eric, Rikus en/of Jannie. Indien er nog iemand is die 

het leuk vindt om ook voor Baancommissaris op te gaan, laat het weten. 

 

9. Bestuurssamenstelling 

- Poppe, Uilko en Bennie stoppen als respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester. 
Henk IJlenhave geeft aan dat hij het vreemd vind dat het Dagelijks Bestuur in één keer aftreed. Is er wat 

aan de hand? Poppe geeft uitleg dat er niets aan de hand is en dat het bestuur de afgelopen jaren altijd 

goed met elkaar om is gegaan en dat het nog zo is. Alleen Bennie is gestopt volgens het rooster (2 keer 

3 jaar) en Poppe geeft aan dat hij zichzelf niet echt als een verbinder ziet en graag een opvolger heeft 

die dit wel in zich heeft. Uilko geeft aan dat hij privé ook andere zaken heeft en hij daarom stopt. Beide 

hebben 5 jaar in het bestuur gezeten.  

Dit alles is reeds meer dan een jaar bekend. Ondanks verzoeken om nieuwe bestuursleden te 

enthousiasmeren hebben alleen Henk Warris en Jelle Zwanenburg zich opgeworpen als nieuwe 

bestuursleden.  

Trudy oppert het idee dat er een rooster komt volgens het kascommissie model. Dit zou echter geen 

ander beeld geven.  

Henk Warris geeft hieromtrent nog uitleg.  

Rikus neemt hierna het woord en bedankt de afgetreden bestuursleden voor hun goede werk voor de 

vereniging. Dit is altijd met veel enthousiasme gedaan. 

Nadat de vergadering akkoord is gegaan met Henk Warris als nieuwe voorzitter, Jelle Zwanenburg als 

nieuwe penningmeester en Jannie Ottens als tijdelijk secretaris volgt een applaus vanuit de vergadering. 

Rikus en Ferdy overhandigen hierna een mooi boeket aan Poppe, Uilko en Bennie. 

Poppe, Uilko en Bennie houden hierna nog een bedankwoord. 



Henk Warris geeft aan dat ook Marcel zich als aanspreekpunt heeft teruggetrokken uit de Activiteiten 

commissie. Hij ontvangt de volgende bestuursvergadering nog een bloemetje voor zijn inzet, aangezien 

hij ziek thuis is. 

Hij bedankt ook Jannie dat zij tijdelijk inzetbaar is als secretaris totdat er een nieuwe komt. 

Jelle is helaas ook niet aanwezig vanwege een ongeluk. Het gaat gelukkig goed met hem. 

 

10. Rondvraag 

- Jannie vraagt of er bij de leden ook behoefte is om buiten de verenigingsmoment voor de kaart te lopen. 

Geesje vindt dit jammer. Jannie geeft aan dat er leden zijn die veel buiten het verenigingsmoment om 

golfen en daarom hun EGA handicap niet verhogen. Hierdoor loop je de kans dat leden een hoge 

handicap hebben, terwijl hun handicap eigenlijk lager ligt. 

De Activiteiten Cie. neemt dit punt mee in hun overleg. 

- Henk IJlenhave geeft aan dat hij nog steeds een onbehaaglijk gevoel heeft omtrent de scorekaarten. Hij 

had vanuit het bestuur verwacht dat zij contact met hem zouden opnemen. Hij is het er niet mee eens 

zoals het nu gaat en daar wil hij het bij laten. 

- Trudy vraagt of er in het SGJ een rubriek ‘Te koop’ kan komen. 

Het antwoord is dat er wellicht een andere optie is. Trudy heeft hierover overleg met Ferdy. 

 

11. Sluiting  

Met dank aan de inbreng van de aanwezige leden sluit de voorzitter om 21.15  uur de vergadering en wenst 

een ieder wel thuis. 

  

 

 

  
 


