Notulen 9e Algemene Ledenvergadering d.d. 29 maart 2022
Gehouden in hole 19 bij ’t Caves
Het aantal aanwezigen volgens de door Bep van Hest rondgebrachte presentielijst, is 27.
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en heet iedereen van harte welkom op deze 9e ALV.
Het is fijn dat we weer fysiek aanwezig kunnen zijn.
De ALV staat zoals gebruikelijk vooral in het teken van de verantwoording van het afgelopen jaar
2021, de begroting van 2022 en de organisatie van de vereniging.
Anders dan vorige jaren heeft het bestuur besloten alle betreffende stukken al vooraf rond te sturen
zodat iedereen het op zijn gemak kon doornemen met daarbij het verzoek om vooraf schriftelijk de
eventuele vragen in te dienen.
De beantwoording van deze vragen zal de voorzitter zoveel als mogelijk bij de betreffende
agendapunten meenemen.
Mededelingen
Er zijn twee mededelingen.
1. 2022 is een bijzonder jaar. Het is namelijk een jubileumjaar voor onze vereniging. De
vereniging is op 29 november 2012 opgericht en daar willen we graag bij stil staan. We komen
erop terug bij agendapunt 6 over de begroting van 2022.
2. Vanwege de wijziging/aanvullingen van diverse wetten, zoals o.a. de uitwerking en aanpak
van Seksuele Intimidatie zijn we wettelijk verplicht om onze statuten te wijzigen. We hadden
dat graag in deze vergadering willen voorleggen. Echter, voor deze wijzigingen willen we
zoveel mogelijk gebruik maken van het model van de NGF maar dat is nog steeds niet klaar.
E.e.a. schijnt juridisch nogal complex te zijn. Afhankelijk van wanneer de stukken gereed zijn,
kan het zijn dat er een extra vergadering wordt belegd in 2022
Verslag vorige vergadering
Het verslag van de ALV 2021 wordt goedgekeurd. Jeroen de Leeuw en Lilian van Dinther dank
daarvoor.
Financiële zaken
Het eerste financiële conceptverslag van de penningmeester blijkt per abuis ook aan Mieke Quirijnen
te zijn verzonden. Dit was niet de bedoeling, de mailinglijst is aangepast.
We zijn een financieel gezonde vereniging. We zijn geen big-spender en daarom kan de beschikbare
reserve beperkt worden gehouden.
Van de NGF ontvangen we in januari een voorschot rekening t.b.v. de contributie. De originele
factuur volgt dan in juli. Op dat moment ontvangen we ook de contributiebijdrage over het lopende
jaar van de baaneigenaar.
Bij het opmaken van de begroting 2021 werd er rekening gehouden met 650 leden. Uiteindelijk
waren dat er 100 meer.
De verklaring van de kascontrole commissie bestaande uit Jan Lodewijks en Menno Aalders wordt
door Jan voorgelezen.
De stukken werden akkoord bevonden door de commissie en al waren er wat aanbevelingen t.o.v. de
verslaglegging, overall waren ze blij met de al doorgevoerde verbeteringen. De penningmeester krijgt
complimenten van de kascommissie: “De stukken geven vertrouwen dat de penningmeester de

zaken goed op orde heeft”. Daarmee is de jaarrekening 2021 vastgesteld en kunnen we vaststellen
dat de ALV decharge verleent aan het bestuur
Met dank aan de leden van de kascommissie.
Er zijn geen vragen binnengekomen over de begroting 2022.
De penningmeester merkt ten aanzien van de begroting nog op dat er m.b.t. de AC bruto bedragen
zijn opgenomen. Hiermee is nu inzichtelijk gemaakt wat de uitgaven v.s. de inkomsten zijn. Tevens is
een bedrag opgenomen voor het lustrumjaar van € 3.000,--. We willen wat gaan doen met
wedstrijden, aankleding e.d.. Het is niet gezegd dat dit bedrag ook echt nodig blijkt te zijn. Het betreft
een schatting.
De begroting wordt in stemming gebracht en aanvaard.
Ook vermeldt de voorzitter dat er met ingang van 2023 een contributieverhoging nodig is. De
contributie is in de afgelopen 10 jaar nog nooit verhoogd maar vanwege inflatie en verhogingen van
de NGF contributie kunnen we er niet aan ontkomen.
Het voorstel aan de vergadering is een contributieverhoging van € 2,50. Dit wordt aangenomen.
Benoeming kascommissie
Volgens Art 15 lid 2 van de statuten benoemt de ALV jaarlijks 2 leden voor de kascommissie en is er
een reserve commissie lid.
Jan Lodewijks heeft het nu twee jaar gedaan (Jan bedankt) en Menno Aalders 1 jaar dus laatstgenoemde kan nog 1 jaar aanblijven. Er melden zich 4 kandidaten, te weten Rinus van de Graaf, Jan
Korsten, Stephan Haan en Frans Vissers. De ALV gaat akkoord met de benoeming van deze
kandidaten tot lid van de kascommissie.
De nieuwe kascommissieleden worden verzocht in onderling overleg uit te maken wie samen met
Menno volgende jaar de controle gaat doen en wie er op de reserve lijst komen te staan zodat de
bezetting voor de komende jaren is gegarandeerd. Henk feliciteert de heren met hun benoeming. Op
het einde van de vergadering gaf Jan Lodewijks nog aan dat hij altijd beschikbaar wil zijn om, indien
nodig, de komende jaren als lid of reserve lid van de kascommissie op te treden.
Verslag van de secretaris
Het verslag van de secretaris wordt goedgekeurd. Henk memoreert nog even de bestuurswisseling,
het groeiende aantal leden, de nieuwe opzet van de nieuwsbrief, het up to date maken van de
website en het nieuwe telsysteem van het WHS.
Het nieuwe programma Golf Genius komt na een zeer moeizame start langzaam op gang.
Verslag van de Activiteiten Commissie
Met betrekking tot het verslag van de Activiteiten Commissie (AC) wordt vastgesteld dat ondanks alle
coronaperikelen het afgelopen jaar toch goed is verlopen.
Wat betreft de binnengekomen vragen geeft de voorzitter aan dat er inderdaad twee nieuwe-ledenwedstrijden zijn geweest i.p.v. 1. Verder wordt met het vaste aantal leden bij de zaterdagcompetitie
bedoeld dat er een vaste kern is die iedere week speelt en dat er daarnaast nog andere leden zijn die
af en toe meedoen. Ook is er inderdaad nog een uitreiking van prijzen in hole 19 geweest. E.e.a. zal in
het verslag worden aangepast.
Op de vraag of er dubbele functies zijn bij de commissies antwoordt Henk dat dat niet het geval is
maar dat Hans van Hest af en toe vanwege zijn expertise mbt Golf Genius ondersteunt bij de AC.
Het snerttoernooi is inderdaad niet vlekkeloos verlopen. E.e.a. is in een vergadering van de AC
geëvalueerd en het draaiboek is aangepast. Joyce Schrantee merkt nog op dat zij in het verslag het
Gulle Leven toernooi mist. Henk beaamt dat dit inderdaad niet netjes is en dat er zeker meer

aandacht in het verslag had moeten zijn voor de sponsors van onze vereniging. Hij biedt namens het
bestuur zijn excuses aan voor dit verzuim.
Verslag van de Regel- en Handicapcommissie
Het verslag van de Regel- en Handicapcommissie is vrij kort omdat er vanwege corona weinig
activiteiten geweest zijn. Dit jaar doet ‘t Caves weer mee met de NGF competitie, 8 april is de eerste
wedstrijd. Ook zullen er weer regelavonden georganiseerd gaan worden. Hans probeert de eerste
avond voor de zomer te plannen en de andere erna.
Bestuursbenoemingen
In Art 9 van de statuten staat dat bestuursleden aftreden volgens een door het bestuur op te maken
rooster, waarbij jaarlijks twee bestuursleden aftreden.
Aftredend zijn dit jaar Henk Beeren en Toon van Boxem. Beiden zijn herkiesbaar.
Mieke Quirijnen heeft eerder aangegeven niet herkiesbaar te zijn.
Zoals gemeld in de mail aan de leden bestaat het bestuur uit 5 tot 9 leden. Kandidaten zijn
opgeroepen om zich aan te melden. Hiervan is geen gebruik gemaakt.
Ineke van den Berg heeft zich eerder kandidaat gesteld.
Henk en Toon worden door de ALV herkozen en de toetreding van Ineke tot het bestuur wordt
tevens goedgekeurd.
Henk feliciteert de kandidaten met hun (her) benoeming.
Rondvraag
1. Vanuit het publiek wordt opgemerkt dat door de benoeming van het nieuwe lid, het bestuur nu
bestaat uit een even aantal bestuursleden. Is het niet zo dat het altijd een oneven aantal moet
zijn?
Henk antwoordt dat volgens onze statuten een even aantal mogelijk is. Daarbij heeft de
voorzitter een dubbele stem mocht dat nodig zijn.
2. Gevraagd wordt of de toename van het aantal leden geen probleem gaat geven.
Toon vertelt dat er een formule is om te berekenen hoeveel leden een club kan hebben voor er
tot een stop moet worden overgegaan. Dit advies van de NGF is: gemiddeld 50 leden per hole.
Wij hebben op de grote baan dus nog geen probleem aangezien we ongeveer 450 A leden
hebben en de rest B-C- en D leden zijn. Je kunt ook bijna altijd spelen.
Daarbij fluctueert het leden aantal in de loop van een jaar nogal. Naar het einde van het jaar toe
is het aantal leden doorgaand het grootst maar door diverse zaken (mensen gaan naar een
andere club, overlijden, kunnen of willen spelen etc.) zijn er door het jaar heen nogal wat
verschuivingen en neemt het aantal leden weer iets af.
3. Jan Korsten bedankt het bestuur en de commissies voor de inzet en werkzaamheden. Hij geeft
aan dat het enthousiasme van het bestuur een positieve weerslag heeft op de vereniging. Ook de
overige leden geven blijk van dank.
Sluiting

De vergadering wordt om 9:00 uur gesloten. Henk bedankt alle aanwezigen en vermeldt dat er op
rekening van de vereniging ter afsluiting van de avond nog een drankje kan worden genomen.
N.B.:
Op 30 maart ontvingen wij een bericht van de NGF dat de statutenwijziging en aansluiting bij het ISR
nog niet in stemming kunnen worden gebracht bij de komende leden vergadering van 14 mei 2022.
Alles moet eerst helemaal klaar zijn voor de statuten zullen worden gewijzigd.
Meer informatie is te vinden op: https://www.ngf.nl/caddie/besturen-in-golf/veilig-sportklimaat

