
 

 

Notulen 10e Algemene Ledenvergadering d.d. 29 november 2022 Gehouden in hole 19 bij ’t 
Caves  

Het aantal aanwezigen volgens de door Bep van Hest rondgebrachte presentielijst, is 37.  

Agendapunt 1: Opening  

 

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en heet iedereen van harte welkom op deze 

ongebruikelijke extra 10e ALV.  

De beantwoording van de schriftelijk ingediende vragen wil de voorzitter bij het betreffende 

agendapunt meenemen. 

 

Agendapunt 2: Mededelingen 

We hebben deze avond maar een korte agenda. Er vindt een omwisseling plaats van de punten in de 

verzonden agenda: de voorzitter wil graag als eerste de verhoging van de contributie behandelen.  

Agendapunt 3: Contributieverhoging 

De voorzitter legt uit dat als de hieronder genoemde besluiten worden aangenomen dit voor de 

contributie van 2023 betekent dat er per lid € 13,50 voor de vereniging zal zijn. De overige € 23,-- 

moet worden afgedragen aan de NGF.  

Zoals in de bijlage vermeld zijn er twee besluiten te nemen.  

• 1)  Het verhogen van de contributie voor 2023 met € 6,50 waardoor de contributie van onze  

vereniging voor 2023 in totaal € 36,50 zal bedragen. 

Deze verhoging betreft het in de vorige ALV al aangenomen besluit van een verhoging van 

€ 2,50 en de nu gevraagde extra verhoging van € 4,-- i.v.m. de onverwachte contributie 

verhoging van de NGF die pas na de ALV van maart 2022 werd aangekondigd.  

 

• 2)  Daarbij vraagt het bestuur toestemming van de ALV om deze NGF verhogingen te 

mogen doorberekenen in de contributie zonder dat daarvoor een ALV belegd hoeft te 

worden..  

 

Er wordt gestemd met handopsteking. De aanwezigen gaan unaniem akkoord met beide voorstellen.  

Uit het publiek komt de vraag om deze en toekomstige verhogingen van de NGF dan wel vooraf te 

melden. Marian Thijssen oppert om dat b.v. in de nieuwsbrief te doen. 

Jan Lodewijks vraagt of een verhoging voortaan niet al bij de ALV van maart gemeld kan worden. 

Henk antwoordt dat de NGF zijn jaarvergadering pas daarna in mei houdt dus dat dat helaas niet 

mogelijk is.  

Mieke Quirijnen vraagt of deze verhoging al is opgenomen in de totaalprijs voor baan en vereniging 

volgend jaar die wordt genoemd op de website van ’t Caves. Henk antwoordt dat deze vraag alleen 

door de eigenaar beantwoord kan worden. 

Wilmy is ook aanwezig en deelt mee dat ze de mogelijke verhoging van de vereniging voor alle 

zekerheid al in de op de website genoemde prijzen heeft verwerkt.  

Agendapunt 4: Voorstel Reglement t.b.v. benoemen Ereleden  

 

Ieder lid van de vereniging kan iemand bij het bestuur voordragen voor het ere lidmaatschap. 

Ereleden moeten worden benoemd door de ALV.  



 

 

Ook moeten de randvoorwaarden voor dit soort benoemingen zijn vastgesteld door de ALV. Het 

bestuur kan zoiets niet spontaan doen hoewel zo’n benoeming b.v. bij onze jubileumdag erg leuk 

zou zijn geweest.  

Het verzoek van het bestuur is om in te stemmen met het als bijlage toegestuurde Reglement 

Benoeming Ereleden van Golfclub Het Caves.  

Er wordt wederom gestemd met handopsteking. De aanwezigen gaan unaniem akkoord met het 

toegestuurde reglement.  

Agendapunt 5: Benoeming Erelid  

Henk draagt Henk Knoop voor als erelid van Golfvereniging Het Caves. Henk heeft onze 

vereniging mede opgezet en is vele jaren betrokken geweest zowel in het bestuur alsmede bij de 

Regel en Handicap commissie en vele andere activiteiten. Henk is iemand van onbesproken gedrag 

en hij heeft zich belangeloos voor lange tijd volledig ingezet voor onze vereniging.  

De leden die Henk Knoop kennen zijn het volledig met de voorzitter eens en de aanwezigen gaan 

unaniem akkoord met de benoeming.  

Henk legt de vergadering uit waarom hij Henk Knoop niet heeft uitgenodigd voor deze vergadering.  

Hij wil namelijk dat de leden vrij kunnen stemmen over een benoeming. Hij laat het cadeau en de 

oorkonde zien aan de aanwezigen. Deze zullen zou snel mogelijk door Henk en nog iemand van 

bestuur of commissie bij Henk thuis worden bezorgd.  

De officiële benoeming kan dan in tegenwoordigheid van alle leden die erbij willen zijn 

plaatsvinden tijdens het kersttoernooi. 

Natuurlijk zal de benoeming ook in de komende nieuwsbrief van 15 januari worden gemeld.  

Jan Lodewijks vraagt of het mogelijk is om ook leden van verdienste te benoemen. Henk antwoordt 

dat de benoeming van ereleden is opgenomen in de statuten. In de statuten wordt niet gesproken 

over leden van verdienste. Bovendien kunnen de kosten die dat voor de club zou meebrengen 

misschien een bezwaar vormen. Een erelid hoeft b.v. geen contributie meer te betalen. 

De aanwezigen zijn het met Jan eens dat er naast ereleden ook leden van verdienste moeten kunnen 

worden benoemd. Voor hen zou uitsluitend een oorkonde of iets dergelijks een passend cadeau 

kunnen zijn. Men vraagt het bestuur om randvoorwaarden en verschillen vast te stellen voor beide 

benoemingen. Het bestuur neemt de aanbevelingen mee en zal hier op terug komen.  

Agendapunt 6: Rondvraag  

Corrie van Kollemburg vraagt hoe het kan dat iemand die heeft aangekondigd weg te gaan bij de 

golfbaan alleen als gast i.p.v. lid werd vermeld terwijl het lidmaatschap tot en met 31 december 

geldig is. 

Deze vraag is niet voor de vereniging maar voor de baaneigenaar. Wilmy van Boxem is aanwezig 

en zegt dat dat inderdaad ook niet kan. De informatie zal aan haar doorgegeven worden.  

Mieke vraagt waarom er in de laatste nieuwsbrief in het stuk van de AC geen namen van de 

winnaars van clubkampioenschappen genoemd zijn. Marianne antwoordt dat zij deze vraag door zal 

geven aan de Activiteiten Commissie met het verzoek om dat volgend jaar wel te doen. 

Peer van Merrienboer kondigt aan dat hij vanwege zijn verhuizing bij de volgende ALV afscheid 

zal nemen van de vereniging.  

  
Sluiting: De vergadering wordt om 20:30 gesloten.  


