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DATUM: dinsdag 26 februari 2019 
LOCATIE:   Clubhuis  
AANWEZIG:  Bestuur (5) en leden (57) 
AFMELDING: Leden (7). 
 

1. Opening en mededelingen. 
Te 19.30 uur opent de voorzitter de Algemene Vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
Mededelingen: 

- Het is onze achtste Algemene Vergadering (de eerste was op 13-02-2012);   
- U wordt verzocht, voor zover u dat nog niet hebt gedaan, de presentielijst te tekenen; 
- 63 leden hadden zich ingeschreven via E-Golf4U, 62 leden waren aanwezig waarvan er 50 de presen-

tielijst hebben getekend;  
- In totaal zeven (7) leden hebben zich voor de vergadering afgemeld (voorzitter leest namen voor); 
- De koffie met cake wordt u aangeboden door de vereniging; 
- De voorzitter bedankt op voorhand Nick van het managementteam voor het maken van de Power-

Pointpresentatie die getoond wordt. 
De agenda wordt getoond; er zijn geen opmerkingen en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

2. Terugblik 2018. 
Allereerst stelt de voorzitter de huidige Bestuursleden van de golfvereniging voor en aansluitend leidt hij de 
vergadering middels de PowerPointpresentatie door het voorbije jaar 2018. Kortheidshalve wordt hier ver-
wezen naar het Jaarverslag 2018, waarin alle gegevens van de Terugblik 2018 zijn verwerkt.  
 
Enkele begeleidende opmerkingen van de voorzitter bij dit onderdeel van de presentatie waren: 

- Op 14 maart bezocht Ramon van Wingerden van de NGF onze club; met hem werd de nieuwe opzet 
van een Jeugd-NGF-team besproken alsmede het initiatief voor “College Golf”; 

- Op 15 maart 2018 werden we door Leading Courses voor de zesde keer uitgeroepen tot de meest 
gastvrije club en tot de nummer één van Nederland met de beste prijs/kwaliteitverhouding; 

- De Nationale Open Golfdag op 22 april was weer bijzonder succesvol met veel bezoekers, een mooie 
modeshow vanuit de Golfshop en veel proeflessen van onze golfopleiding voor bezoekers; 

- Op 10 mei werd de “Vroege Vogelwedstrijd” gespeeld; er waren slechts 28 deelnemers en hiermee 
wordt dit evenement flink onderschat; we hopen dit jaar op meer deelnemers;  

- Op 14 juni werd de Business Club Challenge gespeeld met maar liefst 170 deelnemers;  
- De Handicartwedstrijd werd in 2018 wederom gewonnen door Louis Klein Zieverink en Gertjan van 

den Heuvel, waarna zij naar een eindtoernooi in Weert gingen; hier werden geen prijzen behaald; 
- De "Woold Masters" waren afgelopen jaar een doorslaand succes met een “diner dansant”;  
- Het jaar werd afgesloten met een perfect georganiseerde Vrijwilligersavond.  
- Op 31 december hadden we totaal 1427 leden en vrije golfers. 

 
Vervolgens stelt de voorzitter het Bestuur van de Business Club voor. We hebben een zeer actieve Business 
Club waarin op 31 december 2018 in totaal 90 bedrijven vertegenwoordigd zijn van uiteenlopende aard. Alle 
Business Clubleden zijn tevens gewone leden van onze golfvereniging.  
De Business Club organiseert maandelijks een bijeenkomst en speelt een eigen competitie op de tweede 
donderdag van de maand. Ook organiseren zij bedrijfsbezoeken bij de eigen leden, een Business Challenge 
en een dag “Ladies in Business”.  
 
Het Bestuur van de golfvereniging vergaderde in 2018 in totaal twaalf keer, waarvan één vergadering met de 
Agendacommissie, ter vaststelling van de Jaarkalender 2019.   
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Het organiseren en goed laten verlopen van activiteiten wordt mogelijk gemaakt door onze vrijwilligers. Eind 
2018 waren er 73 vrijwilligers (inclusief Bestuur) in 14 commissies werkzaam.  
De voorzitter benoemt vervolgens de commissies en geeft in het kort hun werkzaamheden weer. Hierbij 
merkt hij onder andere op dat alle commissies bijzonder actief zijn en veel werkzaamheden verrichten, niet 
alleen in het belang van de vereniging maar ook in het belang van de baaneigenaar en de banen zelf.  
Een extra vermelding krijgt de Wedstrijdcommissie, want zij verzetten heel veel werk voor diverse competi-
ties en wedstrijden. Ook voor de Baan-Natuur en Milieucommissie waren de werkzaamheden aardig toege-
nomen want de baan werd uitgebreid met onder andere extra tee boxen, nieuwe bunkers en heideheuvels.  
De voorzitter bedankt alle commissies voor hun geweldige inzet van het afgelopen jaar.  
 
 

3. Vooruitblik 2019. 
Het Jaarprogramma 2019 is met veel zorg samengesteld door het Bestuur in nauw overleg met het manage-
ment van de baan. Om snel en slagvaardig te kunnen organiseren hebben we de Agendacommissie weer bij-
een geroepen en deze commissie heeft wederom slechts één vergadering nodig gehad om alle activiteiten 
voor 2019 in een Jaarprogramma te kunnen zetten. Deze commissie is een standaardcommissie geworden en 
zal ook dit jaar weer bijeenkomen voor de planning van 2020. U vindt onze Jaarkalender terug op de website.   
 
Verder is een extra comité aangesteld onder leiding van onze voorzitter in verband met het feit dat we in 
2020 ons 10-jarig jubileum zullen vieren. De festiviteiten zijn reeds gepland op woensdag 24 juni tot en met 
zondag 28 juni 2020. Het comité is volop bezig met het uitwerken van ideeën voor deze “feestweek”.  
 
Wij houden onze Nationale Open Golfdag dit jaar (weer) op 22 april, zijnde Tweede Paasdag. De ad hoc com-
missie onder leiding van onze vicevoorzitter heeft alle projecten voor deze dag al uitgewerkt en in een taak-
verdeling uitgezet bij de diverse onderdelen. Belangrijk is dat de NGF dit jaar video-opnamen zal komen ma-
ken en dat in het kader van de Open Dag enkele personen zullen worden geïnterviewd. 
 
 

4. Notulen Jaarvergadering 21 februari 2018. 
Er zijn geen op- of aanmerkingen en de notulen worden door de vergadering goedgekeurd onder dankzeg-
ging aan de secretaris.  
 
 

5. Jaarverslag 2018. 
Er zijn geen op- of aanmerkingen en het Jaarverslag wordt door de vergadering goedgekeurd onder dankzeg-
ging aan de secretaris.  
 
 

6. Financieel verslag 2018 en Begroting 2019. 
De (nieuwe) penningmeester houdt zijn eerste presentatie met het Financieel Verslag 2018 en geeft toelich-
ting bij de verschillende cijfers. Ook dit jaar kunnen er weer zwarte cijfers worden geschreven en is er al een 
bedrag gereserveerd voor het 10-jarig jubileum in 2020. 
Hierna wordt de Begroting 2019 doorgenomen; hierin staan geen spectaculaire becijferingen.  
 
Na deze uitleg door de penningmeester zijn er verder geen vragen of opmerkingen, klinkt er applaus uit de 
zaal en aldus zijn het Financieel Verslag 2018 en de Begroting 2019 al door de aanwezige leden goedgekeurd, 
maar de kascommissie moet zijn bevindingen nog presenteren…  
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7. Bevinding jaarstukken door kascommissie. 

De voorzitter geeft het woord aan Riet van Grotel van de kascommissie. Met David Verhees (op dit moment 
tijdens de vergadering nog niet aanwezig) en Gerard van de Moosdijk heeft zij een kascontrole gedaan bij de 
penningmeester.  
Zij stelden vast dat de gepresenteerde boekhouding en de samengestelde jaarrekening duidelijk en transpa-
rant waren. Zij verzocht de leden om de penningmeester te dechargeren.  
Dit werd door de leden met applaus beantwoord waarna het Financieel Verslag 2018 feitelijk en formeel was 
goedgekeurd en aan de penningmeester decharge was verleend. Een daartoe strekkend en door genoemde 
kascommissieleden ondertekend document bevindt zich in de administratie bij de penningmeester.  
 

8. Benoeming leden kascommissie 2019/2020.  
Volgens art. 15, lid 4 van de Statuten moet een kascommissie worden benoemd ter beoordeling van het Fi-
nancieel Verslag 2019 in 2020. 
Aftredend is de heer David Verhees. De voorzitter bedankt hem voor zijn inzet en werkzaamheden.  
Het Bestuur draagt voor de heer Frans Sijben; hij zou kunnen toetreden tot de nog zittende kascommissiele-
den Riet van Grotel en Gerard van de Moosdijk.  
De aanwezige leden reageren instemmend waarmee de commissie als hiervoor bedoeld is ingesteld. Waar-
van akte! 
 

9. Bestuursverkiezing. 
De voorzitter geeft het woord aan de vicevoorzitter die als volgt mededeelt: 
Ingevolge artikel 12, lid 2 van de Statuten heeft het Bestuur (zie Bestuursverslag van 14-01-2013, punt 14) een 
rooster van aftreden gemaakt en zijn thans aftredend en herkiesbaar:  

a. de heer drs. H.L.M. (Harry) Span – bestuurslid/voorzitter, 
b. de heer F.M.W. (Frank) Mouwen – bestuurslid/secretaris. 

Vanuit de vergadering is geen kandidaatstelling overeenkomstig het gestelde in artikel 11, lid 2 van de Statu-
ten naar voren gebracht voor de functie van bestuurslid/voorzitter.  
Het Bestuur, bij monde van de vicevoorzitter, stelt de vergadering voor om in te stemmen met de herverkiezing 
van de voorzitter. De aanwezige leden stemmen met handopsteken in, waarna de herverkiezing een feit is. 
Waarvan akte! 
Vanuit de vergadering is geen kandidaatstelling overeenkomstig het gestelde in artikel 11, lid 2 van de Statuten 
naar voren gebracht voor de functie van bestuurslid/secretaris.  
Het Bestuur, bij monde van de vicevoorzitter, stelt de vergadering voor om in te stemmen met de herverkiezing 
van de secretaris. De aanwezige leden stemmen met handopsteken in, waarna de herverkiezing een feit is.  
Waarvan akte! 
De voorzitter bedankt namens hemzelf en de secretaris de leden voor het in hen gestelde vertrouwen.  
 
 

10. Aandacht voor veranderingen aan de banen. 
De voorzitter geeft het woord aan Han Wessels, onze baanarchitect, tevens baancommissaris.  
Aan de hand van een PowerPointpresentatie met foto’s toont hij de gerealiseerde veranderingen en nog uit 
te voeren werkzaamheden aan de "Vier Eijckenbaan". Zijn onderwerpen zijn: 

- De golfbaan terugbrengen in de oude landschapsstructuur;  
- Veranderingen bij de holes 5 en 7, maar voornamelijk bij holes 8 en 12 van de "Vier Eijckenbaan". 

Kort samengevat: alle veranderingen zorgen ervoor dat de gehele golfbaan zoveel mogelijk wordt gesitueerd 
in de oude landschapsstructuur. Er zijn extra poelen gemaakt, verschillende bunkers aangelegd en op diverse 
plaatsen zijn heideheuvels gerealiseerd. Er is goed gekeken naar de waterhuishouding op de baan in relatie 
tot het voedselarm houden van gronden, zodat allerlei planten/bloemen kunnen terugkeren in het gebied. 
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Ook zijn er veel nieuwe tee boxen gemaakt. De gehele baan is nu voorzien van vijf tee boxen per hole, te we-
ten (in volgorde van afstand): wit – geel – blauw – rood – oranje. 
Vooral van de blauwe tee boxen blijkt men volop gebruik te maken en daarom zijn er enkele nog wat ver-
groot. Ook zijn de oude oranje afslagplaatsen omgevormd naar echte tee boxen. Alles is ingepast in het land-
schapsbeeld, dat nog steeds in ontwikkeling is.  
 
Er bestaat een nauwe samenwerking met een IVN-werkgroep. Men wil een grote biodiversiteit ontwikkelen 
en dit gaat al aardig goed. De gehele baan wordt continu gemonitord en alle bereikte doelsoorten en andere 
ontwikkelingen worden weergegeven in een zeer gedetailleerd rapport, dat leuk is om te lezen. Het rapport 
is terug te vinden op onze website.  

 
Voedselrijke grond en maaisel wordt jaarlijks afge-
voerd, zodat er een voedselarm milieu ontstaat.  
Daardoor zijn de Rietorchis en het Zandblauwtje al 
terug in het gebied. Dit zijn plantensoorten van de 
voedselarme grond. Het doel is dan ook om in de 
biotopen bloemrijke, voedselarme grasvelden te 
ontwikkelen.  
    

De voorzitter bedankt de baancommissaris voor zijn heldere uitleg, hetgeen wordt ondersteund met een ap-
plaus van de aanwezige leden. 
 
 

11. Mutaties commissies in 2018. 
In 2018 hebben zeven vrijwilligers hun werkzaamheden beëindigd en zijn er zes nieuwe vrijwilligers aange-
steld. Veelal betreft dit marshalls want hier is het verloop wat intensiever dan bij andere commissies. Ook 
zijn enkele vrijwilligers van de ene commissie overgegaan naar een andere commissie.  
In totaal werken we nu (2019) al met 75 vrijwilligers, waarvan 25 marshalls. 
 
 

12. Huldigen kampioenen NGF-teams met uitreiken certificaten. 
Het NGF-team Heren-1 (27 holes) is kampioen geworden en promoveert naar de Hoofdklasse. 
Het NGF-team Heren-1-Senioren(18 holes) is ook kampioen geworden en promoveert naar de 2e klasse.  
De officiële huldigingen met toespraken hebben al plaats gevonden bij het behalen van de kampioenschap-
pen en thans worden de bijbehorende certificaten uitgereikt aan de teamleden. Elke teamlid krijgt een certi-
ficaat met foto en ter vergadering wordt aan de captains van beide teams het originele certificaat met foto 
uitgereikt, respectievelijk aan Gertjan van den Heuvel en aan Martien Verberne.  
De aanwezige leden waarderen dit alles nogmaals met een hartelijk applaus. De certificaten van de teams 
worden opgehangen in de Bestuurskamer.   
 
 

13. Verkiezing “Golfer van het jaar 2018”.  
Met verwijzing naar de criteria waaraan de “Golfer van het Jaar” moet voldoen, meldt de voorzitter dat de 
voorzitters van de Wedstrijdcommissie en de Handicap- en Regelcommissie na uitgebreid overleg en studie 
tot de slotsom zijn gekomen dat deze eretitel toekomt aan: 

--- Marjolein van der Kruis --- 
Marjolein wordt naar voren gehaald en ontvangt uit handen van de voorzitter het certificaat, de bloemen en 
de bijbehorende cadeaubon, onder luid applaus van de aanwezigen.  
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14. Rondvraag 

Voor de rondvraag noteert de secretaris de namen van de vragenstellers en achtereenvolgens komen de vol-
gende personen aan het woord: 
 
Karin Jobse: “Is er een mogelijkheid om het certificaat ‘Golfer van het Jaar’ op te hangen in het clubhuis, bij-
voorbeeld in de kleedkamer?” 
Antwoord Bestuur: “Is een goed voorstel en dit zal besproken worden met de baaneigenaar.” 
 
Jan Kloosterboer: vraagt aandacht voor de Openingswedstrijden op zondag 17 maart, zowel op de "Vier Eijc-
kenbaan" als de "Gezandebaan". De Evco is bezig met het ontwikkelen van een aantal aantrekkelijke activitei-
ten op deze dag en men hoopt op veel inschrijvingen.  
 
Mieke van den Heuvel: “Is het niet mogelijk om de Handicartwedstrijd aantrekkelijker te maken door een 
groot aantal kleine prijsjes beschikbaar te laten stellen, door bijvoorbeeld leden van de Business Club? Deze 
prijsjes kunnen dan worden uitgestald op een tafel waarbij de winnaars kunnen kiezen, in volgorde van be-
haalde scores. Ook zou men “Mulligans” kunnen verkopen”.  
Antwoord Bestuur: “Zijn goede ideeën maar neem dit op met de voorzitter van de Handicartcommissie”.  
 
Toine Manders: “Er is een werkgroep bezig met het uitwerken van ideeën voor het 10-jarig jubileum in 2020. 
Onze voorzitter heeft dit al gemeld, maar wij zijn ervan overtuigd dat veel leden nog veel meer goede ideeën 
kunnen hebben. Geef ze s.v.p. door aan onze werkgroep”.  
 
Bèr Raemaekers: “Er zijn veel veranderingen aan de baan aangebracht en deze zijn prachtig maar waarom 
zijn er enkele boompjes geplant op de heideheuvel bij de brug van hole 7?” 
Antwoord Han Wessels: “Hole 7 is een zogenaamde meerkeuze hole; je kunt, afhankelijk van je golfvaardig-
heid, kiezen voor het plaatsen van de bal vóór de heideheuvel en bunker of áchter de heuvel, maar op de 
heuvel zelf heeft de golfer niets te zoeken. De boompjes zijn geplant voor het landschapsbeeld”. 
 
Frans van Eijk: “Op 22 april hebben we onze Open Golfdag en nieuw is dat onze leden daar hun golfmateria-
len te koop kunnen aanbieden, dat wil zeggen stokken, tassen en trolleys, maar geen kleding of schoenen”. 
 
 

15. Sluiting.  
Te 20:58 uur sluit de voorzitter de vergadering met het aanbieden van een drankje voor alle aanwezigen na-
mens de vereniging en wenst hij allen een goed golfjaar toe onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en 
inbreng.  
 
Verslag: Frank Mouwen 
Secretaris Golfvereniging Het Woold  
(190226-Notulen AV2019.docx) 

 
Vastgesteld d.d.  ___ /___ /______ 
 
 
 
 
__________________________   __________________________ 
Voorzitter H.L.M. Span.           Secretaris F.M.W. Mouwen. 
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