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NOTULEN  

13e Algemene ledenvergadering 26 juni 2020 digitaal uit te voeren via e-mail 

 

1. Opening: 
Op 1 juni 2020 is de vergadering geopend. Tegen deze manier van vergaderen kon tot 
29 mei 2020 bezwaar gemaakt worden. Er zijn geen bezwaren gemaakt. 
 
De gevolgde procedure was: 

• Alle voor de vergadering benodigde stukken, zijn 1 juni 2020 op de website 
geplaatst en konden op verzoek, ook worden toegezonden.  

• Naast de stukken waren, in de agenda, de voor te stellen besluiten aan de 
vergadering opgenomen. 

• De leden konden hierna schriftelijk aan het bestuur vragen stellen over de stukken 
en de voorgenomen besluiten of bezwaar aantekenen tegen deze voorgenomen 
besluiten. 

• De termijn waarbinnen vragen en of bezwaren ingediend was tot 10 juni. 

• De vragen en of bezwaren zijn uiterlijk 24 juni, samen met de antwoorden, op de 
website geplaatst 

• Bij 20 tegenstemmen werd een voorgenomen besluit niet uitvoert. 

Met 1 stem voor en 274 onthoudingen zijn de gevraagde besluiten aangenomen. 
 

2. Mededelingen: 
Dankwoord: 
-  Op deze plaats willen we Gea Klomp bedanken voor het jarenlang lid zijn van de 
damescommissie. Ze heeft aangegeven te willen stoppen. 
-  Ook willen we aan Mimy Lelieveld onze dank uitspreken voor het jarenlang leiding 
geven aan de jeugdcommissie en haar inzet voor en het begeleiden van de jeugd. 
 - Daarnaast wil het bestuur Bram van Opstal bedanken voor overnemen van een 
deel van de jeugdlessen na het vertrek van de Pro. 
Deze mensen krijgen op een ander moment een attentie overhandigen als blijk van 
onze waardering voor hun inzet voor de vereniging. 

  NGF-pas: 

Het bestuur heeft besloten volgend jaar geen fysieke NGF-pas meer aan te vragen. 
De pas is beschikbaar op de app Golf.nl is en zichtbaar in ProwareGolf. Wil je toch 
een fysieke pas dan kan je die eind 2020 aanvragen bij Leo Bax. 
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3. Notulen van de 12e ALV van 28 maart 2019: 

De notulen zijn goedgekeurd.  
 

4. Algemeen jaarverslag 2019 door de secretaris: 
Het Algemeen jaarverslag 2019 is goedgekeurd 
 

5. Financieel jaarverslag 2019: 
Verklaring van de kascontrolecommissie: 
De kascontrolecommissie bevestigt dat alle boekingen correct zijn uitgevoerd en 
geadministreerd.  
De vergadering verleend decharge voor het gevoerde beleid aan het bestuur. 
 

6. Begroting 2020: 
De begroting voor 2020 kent 3 stukken de algemene begroting 2020, de 
jeugdbegroting 2020 en een uitgebreide toelichting. 

• De begroting wordt goedgekeurd. 

• Er is goedkeuring voor het financieren van een aantal jeugd-activiteiten vanuit de 
algemene kas. Met name wervingsactiviteiten en ondersteuning van het 
competitieteam zullen hiervoor mogelijk in aanmerking komen.  

 
7. Bestuursverkiezing: 

Guus de Leeuwerk en Mimy Lelieveld zijn aan het eind van hun bestuursperiode.  
Beide stellen zich herkiesbaar voor een volgende periode. 
De ALV stemt in met een nieuwe bestuursperiode voor Guus en Mimy. 
 

8. Vragen: 
1e vraag: 

Jaap Elshout vraagt naar aanleiding van de notulen van de vorige ALV hoe het zit met 

het doen van vrijwilligerswerk in de baan. 

Punt in notulen: Jaap Elshout vraagt of het nu echt niet mogelijk is wat 

vrijwilligerswerk in de baan te doen, evenals het hebben van Marshalls in de 

zomerperiode. Het bestuur zal het met de baan bespreken.  

Antwoord: De baan staat niet negatief tegenover vrijwilligerswerk door leden. De 

greenkeepers zijn wel huiverig, met name op het gebied van de kennis. Hans zal het 

initiatief nemen dit op te starten. 

 

2e vraag:  

De herencommissie vraagt hoe het zit met de horeca na de verbouwing in 

januari/februari 2021. Kunnen we nog prijsuitreiking doen e.d. 

Antwoord: In overleg met de heren van Herk is vastgesteld dat zij hiervoor een 

oplossing gaan vinden die past bij hun horecaconcept. Het bestuur zal in overleg 

blijven. 
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3e vraag:  

De golfbaan heeft het volgende: Mis in de begroting de gratis ballen die bij het 

lesgeven worden verschaft op basis van 20 leskinderen is dat op jaarbasis minimaal   

€ 1500,--. Door het covid-19 virus en de daarbij komende financiële consequenties 

zijn we genoodzaakt om van de vrijwillige bijdrage af te zien. 

Antwoord: Als bestuur kunnen we begrijpen dat ten gevolge van het Covid-19 virus er 

niet voldoende middelen zijn om de vrijwillige bijdrage van de golfbaan aan de 

jeugdlessen te betalen. Daarnaast zijn we ontzettend blij dat de golfbaan ook dit jaar 

weer gratis ballen geeft bij de jeugdlessen. Elk jaar hebben we de bijdrage voor de 

jeugd van de baan ontvangen, die de laatste jaren gebruikt is om jeugd in de 

golfsport te bevorderen. Het bestuur wil daarvoor de golfbaan heel hartelijk 

bedanken, met de hoop dat als het coronavirus bedwongen is, we in de toekomst 

weer op een bijdrage mogen rekenen. 

 Op 25 juni 2020 om 24.00 uur is de vergadering gesloten 

 

 

 

 

 

 


