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NOTULEN 

15eAlgemene ledenvergadering d.d. 23 maart 2022  

 

Aanwezig zijn 23 leden, 1 gast en 3 bestuursleden 

1. Opening van de vergadering 
Theo opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen welkom op de Algemene 
Ledenvergadering.  

 
2. Berichten van verhindering/ingekomen stukken/mededelingen 

Er is van 6 leden een afmelding ontvangen. 
Mededelingen: 
- De ledenadministratie was tot december 2021 in handen van Leo Bax. Na zijn 

overlijden heeft de secretaris dit tijdelijk overgenomen. 
Het bestuur is verheugd te kunnen mededelen dat Lizette van Dalen per 20 maart jl. 

de ledenadministratie heeft overgenomen.  
- Op maandag 7 maart jl. heeft Nederland Golft het beheer van de golfbaan 

overgenomen. Na een presentatie aan de leden op 18 maart jl. is gebleken dat er 
voor het lopende jaar geen veranderingen zijn voor onze vereniging. De meeste 
aanpassingen zullen zijn aan de horeca en de oefenfacil iteiten op de baan. Het 
bestuur spreekt vertrouwen uit in de aanpak van Nederland Golft. Het bestuur geeft 
aan regelmatig met de beheerder te zullen overleggen.  
 

3. Goedkeuring notulen van de 14e ALV van 23 september 2021 
Er zijn geen opmerkingen en is hiermee goedgekeurd. 
 

4. Algemeen jaarverslag 2021 door de secretaris 
De voorzitter vraagt of er opmerkingen en/of aanvullingen zijn op het jaarverslag. 
Er zijn geen opmerkingen en is hiermee goedgekeurd. 
 

5. Financieel jaarverslag 2021 door Guus de Leeuwerk 
Guus (als ex penningmeester verantwoordelijk voor het jaar 2021) loopt gezamenlijk alle 

punten door, waarna de Balans en Resultatenrekening alsmede het Jaarverslag 2021 zijn 
goedgekeurd. 
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6. Verklaring kascontrolecommissie en verkiezing nieuwe commissie 
Leen Eerland en Corrie van der Linden hebben de boeken gecontroleerd en deze in orde 

bevonden. Hans leest de verklaring voor. De ALV wordt gevraagd het bestuur decharge 
te verlenen voor het gevoerde financiële beleid, dit wordt akkoord bevonden. 

Leen Eerland en Corrie van der Linden zijn bereid gevonden dit ook voor de jaarstukken 

2022 te doen. Na een stemming zijn zij benoemd.  
 

7. Begroting 2022 door de penningmeester 
Hans loopt alle punten van de begroting door. Er zit een verschil in het aantal leden bij 

de te innen contributie en afdracht naar de NGF. Het verschil zit in wanbetalers, maar 
ook in het feit dat we na de zomer geen contributie meer vragen aan nieuwe leden, maar 

wel een beperkte afdracht doen aan de NGF. 
Hiermee wordt de begroting goedgekeurd. 

 
8. Voornemen voor een zomerfeest naar aanleiding van het afscheid van de 

coronamaatregelen. 
Jaap Elshout geeft zijn ideeën weer en houdt een pleidooi voor een feest in de zomer. Hij 

gaat uit van een feestcommissie bestaande uit leden van de reguliere commissies. 
Hoewel er al gelijk een aantal ideeën naar voren komen blijft dat een taak voor de 

feestcommissie. 
Het voorstel van het bestuur hiervoor in de begroting € 2500,- te reserveren vindt de 

vergadering te laag. Besloten is om € 3000 in de begroting op te nemen. 

 
9. Bestuurswijziging 

- De bestuurstermijn van Mimy Lelieveld zit erop en zij stelt zich niet meer verkiesbaar. 

- Verkiezen van de nieuwe bestuursleden: 

- Dirk van Dam heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van 

Penningmeester  

- Jaap Elshout heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van algemeen lid. 

- Bram van Opstal heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van algemeen 
lid, met als aandachtsgebied de jeugd. 

 
Eventueel nieuwe kandidaten zijn op de vergadering niet gemeld, en na een stemming 

zijn de nieuwe bestuursleden unaniem gekozen. 

Na de stemming worden Guus en Mimy bedankt voor hun inzet en inbreng in het 

bestuur.  

Hierna heeft Theo Visser de volgende mededeling: “De afgelopen drie jaren heb ik bijna 

niet kunnen golfen als gevolg van een hernia in mijn rug. Steeds als ik de laatste jaren 
weer probeerde een rondje te golfen kreeg ik een heftige reactie in mijn rug. Uiteindelijk 

ben ik in maart 2021 geopereerd aan de hernia. Hierna was ik hoopvol, echter de 
problemen zijn gebleven en na overleg met mijn Huisarts en Fysiotherapeut heb ik 

besloten om te stoppen met golfen. Hiermee stopt dan ook het voorzitterschap van de 
vereniging. Per 1 mei 2022 zal ik de vereniging verlaten”. 
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10. Ontwikkelingen jeugdbeleid 
Bram van Opstal geeft een toelichting op het jeugdbeleid. Nederland Golft heeft ook 

aangegeven met het jeugdbeleid actief te willen meewerken. 
 

11. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 
- Bert Koorevaar geeft aan dat de gemeente Krimpenerwaard een uitkering geeft 

aan verenigingen voor geleden coronaschade. Voor onze vereniging zou dat 

uitkomen op € 750. Hans de Jong zal de uitkering aanvragen. 
- Fons Carlier vraagt of met de overname door Nederland Golft ook alle 

clubactiviteiten door kunnen gaan in 2023. Het bestuur heeft geen idee, maar 
gaat er wel voor vechten. 

- Marianne van Brussel vraagt; Wordt met de te verwachten aanpassingen in de 
baan de NGF-ranking ook gewijzigd? Lizette geeft aan dan de Courserating ed. 

aangepast moeten worden. De R&H zal dat met Nederland Golft bespreken, en 
voorstellen met een regelcommissaris door de baan te gaan. 

- Wiep Mulders vindt de website met al zijn oude foto’s een zooitje. Niet iedereen 
is het er mee eens. Hans zal de beheerder van de website vragen of het mogelijk 

is een aantal foto’s te vervangen. 
 

12. Sluiting 
Theo Visser bedankt alle aanwezigen en sluit om 20.50 uur de vergadering. 


