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DATUM: dinsdag 18 februari 2020 

LOCATIE:   Clubhuis  

AANWEZIG:  Bestuur (5) en leden (66) 

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 negende Algemene Vergadering (de eerste was op 13-02-2012);   

- 71 leden waren aanwezig inclusief Bestuursleden; 66 daarvan hadden zich ingeschreven op E-golf4U;   

- In totaal zeven (7) leden hebben zich voor de vergadering afgemeld (voorzitter leest de namen voor); 

- De koffie met brownie wordt u aangeboden door de vereniging; 

- De voorzitter bedankt op voorhand de secretaris voor het maken van de PowerPointpresentatie.  

 

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

 

De voorzitter deelt verder mede dat we nu eerst het woord geven aan de voorzitter van de Handicap- en Re-

gelcommissie die een korte uitleg zal verzorgen over de gevolgde procedure voor de verkiezing van de “Gol-

fer van het Jaar 2019”.  

 

Aan het woord komt Harry Peeters, voorzitter van de Handicap- en Regelcommissie. In het kort verhaalt hij 

de wijze waarop dit jaar is gekozen voor de nominatie van enkele leden die in aanmerking komen voor de 

titel “Golfer van het Jaar”. Ondertussen worden de verschillende voorwaarden / eisen getoond in de Power-

Pointpresentatie (PPP). Kortheidshalve wordt hier verwezen naar de PPP en de eisen zijn ook terug te vinden 

op onze website.  

Het verzoek is thans om de uitgereikte stembiljetten in te vullen en te deponeren in de stembus.  

 

2. Terugblik 2019. 

Allereerst stelt de voorzitter de huidige Bestuursleden van de golfvereniging voor en aansluitend leidt hij de 

vergadering middels de PPP door het voorbije jaar 2019. Kortheidshalve wordt hier verwezen naar het Jaar-

verslag 2019, waarin alle gegevens van de Terugblik 2019 zijn verwerkt.  

 

Enkele begeleidende opmerkingen van de voorzitter bij dit onderdeel van de presentatie waren: 

- Op 17 maart werd de Openingswedstrijd gespeeld, een bijzonder succesvolle dag; ook dit jaar willen 

we daar weer extra in investeren; 

- 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 15 mei werden we door Leading Courses voor de zevende achtereenvolgende keer uitgeroepen 

tot meest gastvrije club en tot nummer één van Nederland met de beste prijs/kwaliteitverhouding; 

- Op 10 mei werd NGF-Heren-1 Senioren (18 holes) kampioen en zij promoveren naar de 1e klasse 

- Op 12 mei werd NGF-Dames-1 (27 holes) kampioen en zij promoveren naar de Hoofdklasse; 

- Op 13 juni werd de Business Club Challenge gespeeld met 147 deelnemers;  

- De "Woold Masters" werden afgelopen jaar afgelast vanwege zeer natte weersomstandigheden. 

Toch werd het een doorslaand succes met een “diner dansant” en het keuren van de wijnkelder;  

- Het Open Airbornetoernooi stond dit jaar in het kader van 75 jaar Bevrijding; het werd een prachtige 

dag met een uitstekend verzorgd diner op de baan;  

- Het jaar werd afgesloten met een perfect georganiseerde en sfeervolle Vrijwilligersavond.  

- Op 31 december hadden we totaal 1505 leden en vrije golfers. 
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Vervolgens stelt de voorzitter het Bestuur van de Business Club voor. We hebben een zeer actieve Business 

Club waarin op 31 december 2019 in totaal 95 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 2019 in totaal zestien keer, waarvan 10 reguliere vergade-

ringen, één bijeenkomst met alle commissievoorzitters en één vergadering met de Agendacommissie ter 

vaststelling van de Jaarkalender 2020.  Verder was er een bijeenkomst met de leden van de Wedstrijdcom-

missie en de Evenementencommissie in verband met de organisatie van het jubileum in 2020 en drie bijeen-

komsten met externe partners, te weten tweemaal met de Nederlandse Golf Federatie en een overleg met 

Onis Welzijn uit Asten.  

Ondertussen (2019) is er een Actiecomité opgericht, bestaande uit drie Bestuursleden en vertegenwoordi-

gers van de Wedstrijd-, Evenementen- en Jeugdcommissie, alsmede van het managementteam; zij houden 

zich bezig met het opzetten van de festiviteiten en evenementen tijdens de geplande feestweek (week 26). 

Medio maart 2020 zal het comité de plannen kenbaar maken aan de leden.  

 

Het organiseren en goed laten verlopen van activiteiten wordt mogelijk gemaakt door onze vrijwilligers. Eind 

2019 waren er 70 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.  

Zo dadelijk zal de voorzitter van de Baan-Natuur-Milieucommissie een uiteenzetting geven van alle verande-

ringen aan beide banen.  

Ook beschikken we sinds 2019 over vijf (5) clubreferees. Op een aparte sheet worden de vijf voorgesteld aan 

de vergadering.  

De voorzitter bedankt alle commissies voor hun geweldige inzet van het afgelopen jaar.  

 

 

3. Vooruitblik 2020. 

Het Jaarprogramma 2020 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 2020 in een Jaarprogramma te kunnen zetten. Deze commissie is een standaardcommissie geworden en 

zal ook dit jaar weer bijeenkomen voor de planning van 2021. U vindt onze Jaarkalender terug op de website.   

 

Wij houden onze Nationale Open Golfdag dit jaar op zondag 26 april. De ad hoc commissie onder leiding van 

onze vicevoorzitter heeft alle projecten voor deze dag al uitgewerkt en in een taakverdeling uitgezet bij de 

diverse onderdelen. Alles wordt in eigen beheer geregeld inclusief de informatie voor de media.  

In 2019 zou de NGF video-opnamen komen maken en interviews afnemen maar er is zonder opgaaf van re-

den(en) niemand op komen dagen.  

 

Aangaande het Jubileum in week 26-2020 geeft de voorzitter kort het woord aan Rens van der Schouw. Hij 

informeert de aanwezigen over de opzet van de vrijdag in de feestweek; er zal dan een “Woold Olympiade” 
worden georganiseerd waarbij iedereen, ongeacht zijn handicap kan deelnemen. Bij de verschillende spel-

soorten zal ook rekening gehouden worden met ieders handicap. De details worden nog verder uitgewerkt 

en alle leden zullen tijdig de nodige informatie krijgen.  
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4. Notulen Jaarvergadering 26 februari 2019. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen en de notulen worden door de vergadering goedgekeurd onder dankzeg-

ging aan de secretaris.  

 

 

5. Jaarverslag 2019. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen en het Jaarverslag 2019 wordt door de vergadering goedgekeurd onder 

dankzegging aan de secretaris.  

 

 

6. Financieel verslag 2019 en Begroting 2020. 

De penningmeester houdt zijn presentatie met het Financieel Verslag 2019 en geeft toelichting bij de ver-

schillende cijfers. Ook dit jaar kunnen er weer zwarte cijfers worden geschreven en is er al een bedrag gere-

serveerd voor het 10-jarig jubileum in 2020. 

Hierna wordt de Begroting 2020 doorgenomen; hierin staan geen spectaculaire becijferingen.  

Na deze uitleg door de penningmeester komt er een vraag of het mogelijk duidelijker zou zijn als de contribu-

ties van de leden en de vrije golfers gesplitst zouden worden opgevoerd. De penningmeester bekijkt dit voor 

zijn volgende verslag.  

Er zijn verder geen vragen of opmerkingen en door de aanwezige leden worden geapplaudisseerd. Vervol-

gens is het woord aan de kascommissie.  

 

 

7. Bevinding jaarstukken door kascommissie. 

De voorzitter geeft het woord aan Frans Sijben van de kascommissie. Met Riet van Grotel heeft hij een kas-

controle gedaan bij de penningmeester. Het derde lid van de commissie (Gerard van de Moosdijk) is onder-

tussen geen lid meer van de vereniging, maar volgens artikel 15, lid 4 van de Statuten kan de kascontrole  

“door tenminste twee personen geschieden”.  
Zij stelden vast dat de gepresenteerde boekhouding en de samengestelde jaarrekening duidelijk en transpa-

rant waren. Zij verzochten de leden om de penningmeester te dechargeren.  

Dit werd door de leden met applaus beantwoord waarna het Financieel Verslag 2019 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 2020/2021.  

Volgens art. 15, lid 4 van de Statuten moet een kascommissie worden benoemd ter beoordeling van het Fi-

nancieel Verslag 2020 in 2021. 

Er is niemand aftredend; Riet van Grotel neemt een extra jaar zitting.   

Het Bestuur draagt voor de heer Ad Verhoeven; hij zou kunnen toetreden tot de nog zittende kascommissie-

leden Riet van Grotel en Frans Sijben. De aanwezige leden reageren instemmend waarmee de commissie als 

hiervoor bedoeld is ingesteld. Waarvan akte! 

 

 

9. Bestuursverkiezing. 

De voorzitter deelt als volgt mede: 

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:  

a. de heer J.C.M. (Jan) Beenker   – bestuurslid/vicevoorzitter  – en herkiesbaar, 

b. de heer mr. A.J.M. (Toine) Manders   – bestuurslid    – niet herkiesbaar.  
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In een korte toespraak bedankt de voorzitter vervolgens Toine Manders voor zijn inzet gedurende de afgelo-

pen drie jaren en de prettige samenwerking in het Bestuur. “Toine was altijd zeer actief en vindingrijk, hij was 

erg standvastig en had steeds een goede onderbouwing voor de door hem ingebrachte voorstellen”.  
In zijn antwoord bedankte Toine de overige Bestuursleden en tevens alle leden voor het in hem gestelde ver-

trouwen. “Ik ga nu het Europees Parlement wakker schudden en jullie belangen in Brussel behartigen”.  
 

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/vicevoorzitter.  

Het Bestuur, bij monde van de voorzitter, stelt de vergadering voor om in te stemmen met de herverkiezing 

van de vicevoorzitter. De aanwezige leden stemmen met applaus 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.  

Het Bestuur, bij monde van de voorzitter, stelt de vergadering voor om mevrouw F.L.G. (Fréderique) Manders 

als nieuw bestuurslid te benoemen. De aanwezige leden stemmen met in met applaus, waarna de verkiezing 

een feit is. Waarvan akte! 

 

 

10. Aandacht voor veranderingen aan de banen. 

De voorzitter geeft het woord aan Han Wessels, voorzitter Baan-Natuur-Milieucommissie en tevens baan-

commissaris.  

Aan de hand van een PowerPointpresentatie met foto’s toont hij de gerealiseerde veranderingen en nog uit 

te voeren werkzaamheden aan de "Vier Eijckenbaan" en de “Gezandebaan” alsmede enkele schema’s en sta-
tistiekformulieren aangaande course rating.   

Belangrijke onderwerpen die hij behandelt zijn:   

- het verbreden van de fairway van hole 1 aan de rechterzijde,  

- het aanpassen van de dogleg aan de binnenzijde van hole 9, 

- het verwezenlijken van nieuwe afslagplaatsen met kunststof matten op de Gezandebaan, 

- de natuur op onze banen inzake stikstofbeleid, het behandelen van de grove den en ijsvogelwandjes, 

- de uitleg over de course rating.  

Zijn betoog wordt aandachtig gevolgd en vooral de uitleg over de course rating schept bij velen duidelijkheid 

over het aantal slagen dat gekoppeld is aan een bepaalde handicap.  

Er bestaat een nauwe samenwerking met een IVN-werkgroep en er is weer een mooi rapport opgemaakt 

over de biodiversiteit op onze banen. De gehele baan wordt continu gemonitord en alle bereikte doelsoorten 

en andere ontwikkelingen worden weergegeven in een zeer gedetailleerd rapport. Het rapport ligt ter inzage 

in het clubhuis.  

Bij de IVN-werkgroep heeft men afscheid genomen van Jan van der Loo, een van de grondleggers van het 

hiervoor genoemde rapport. Jan was al bezig met het monitoren van de dier- en plantsoorten toen de banen 

nog ontwikkeld moesten worden. Hij blijft overigens wel lid van de Baan-Natuur-Milieucommissie.  

 

De voorzitter bedankt de baancommissaris voor zijn heldere uitleg, hetgeen wordt ondersteund met een ap-

plaus van de aanwezige leden. 

 

 

11. Mutaties commissies in 2019/2020. 

In 2019 hebben vijf vrijwilligers hun werkzaamheden beëindigd en per begin van dit jaar zijn er drie nieuwe 

vrijwilligers aangesteld. In totaal werken we nu (aanvang 2020) met 70 vrijwilligers, waarvan 22 marshalls. 
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12. Huldigen kampioenen NGF-teams met uitreiken certificaten. 

Het NGF-team Heren-1-senioren (18 holes) en het NGF-team Dames-1 (27 holes) zijn beide kampioen gewor-

den. De heren gaan naar de 1e klasse en de dames promoveren zelfs naar de hoofdklasse in hun afdeling.  

De officiële huldigingen met toespraken hebben al plaats gevonden bij het behalen van de kampioenschap-

pen en thans worden de bijbehorende certificaten getoond. Elke team krijgt een certificaat met foto; deze 

worden opgehangen in de Bestuurskamer.  

Voorheen kreeg elk teamlid een certificaat maar een behoorlijk aantal daarvan werd nimmer meegenomen; 

derhalve is gekozen voor het uitreiken van één certificaat met foto voor de Bestuurskamer.  

 

Ereleden:  

Voordat wordt overgegaan tot de verkiezing van de “Golfer van het Jaar 2019” richt de voorzitter zich tot de  

aanwezige leden, waaronder Frans en Ans van Eijk en Toine en Jacqueline Manders, met de woorden:  

“Dames en heren, 

dit jaar bestaat onze golfvereniging tien jaar, een gebeurtenis om bij stil te staan. Op 17 mei 2010 is bij nota-

ris Kessels in Asten de oprichtingsakte van uw golfvereniging getekend na een hele moeizame en zware voor-

bereidingsperiode sinds de start van de 9-holes golfbaan in 2001. Een lange periode van onderhandelen met 

de gemeente Asten en vele kostbare procedures hebben uiteindelijk, door de inzet van de initiatiefnemers ge-

steund door vele enthousiaste golfers, geleid tot de realisatie van een van de meest aansprekende golfbanen 

van Nederland: Golfbaan het Woold. Daar zijn we trots op. De vasthoudendheid van de baaneigenaren, in 

casu de families van Eijk en Manders, verdient hierbij alle lof. 

Bij de start van de vereniging is bewust gekozen voor een werkzame relatie in de bestuursstructuur tussen 

Green Valley Resort (de baaneigenaren) en de golfvereniging.  

Frans van Eijk en ondergetekende hebben op 17 mei 2010 bij de notaris gekozen voor een permanente zetel 

voor Green Valley Resort in het Bestuur van de vereniging. Vanuit de eigenaren hebben, conform deze af-

spraak in de afgelopen tien jaar achtereenvolgens zitting gehad in het bestuur: Frans van Eijk, Fréderique 

Manders, Sophia van Eijk en Toine Manders. Wij hebben altijd op een vruchtbare manier samengewerkt. 

Inmiddels, zoals we op de nieuwjaarsreceptie hebben vernomen, hebben Frans en Ans van Eijk alsmede Toine 

en Jacqueline Manders zich teruggetrokken uit het management en zijn Danique van Eijk en Fréderique Man-

ders mede-eigenaar geworden van de golfbaan. Wij heten laatstgenoemden dan ook van harte welkom en 

we hebben er alle vertrouwen in dat de goede samenwerking met de (nieuwe) eigenaren wordt voortgezet. 

Wij hopen op een blijvende vruchtbare samenwerking, nu met Jan, Sophia, Danique en Fréderique. 

Vandaag is het moment aangebroken om de eerdere baaneigenaren te bedanken voor de constructieve sa-

menwerking in de afgelopen 20 jaar. Gedurende die tijd is er hard gewerkt en met een tomeloze inzet. Wij 

hebben niet voor niets zeven jaar op rij van Leading Courses de prijs voor “de golfbaan met de beste 

prijs/kwaliteitsverhouding” en de prijs voor “de meest gastvrije golfbaan” in Nederland gewonnen. 

Gedurende deze tijd werden heel wat zaken voortvarend opgelost, mede door de gekozen bestuursvorm en de 

platte organisatie waarvoor wij ook gekozen hebben. 

Gelet op vorenstaande en omdat de baaneigenaren prominente leden van onze vereniging zijn, wil ik dan ook 

namens uw Bestuur de vergadering voorstellen om, conform artikel 4, lid 3 van onze Statuten, tot ereleden 

van onze vereniging te benoemen: Frans en Ans van Eijk en Toine en Jacqueline Manders, vanwege 20 jaar 

tomeloze inzet voor onze golfvereniging in een prettige samenwerking.  

Kan de vergadering hiermee akkoord gaan?” 

De vergadering reageert met luid applaus waarmee genoemden zijn benoemd tot Ereleden van Golfvereni-

ging het Woold. Waarvan akte! 

Aansluitend wordt door de voorzitter aan de Ereleden een Certificaat met foto van de benoeming uitgereikt, 

vergezeld van bloemen en een fles wijn.  

In een kort dankwoord spreekt Frans van Eijk zijn waardering uit voor de benoemingen en geeft nog eens aan 

dat zij zich altijd met plezier en vol enthousiasme hebben ingezet voor de baan zelf en voor de vereniging.  
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13. Verkiezing “Golfer van het jaar 2019”.  
Met verwijzing naar de criteria waaraan de “Golfer van het Jaar” moet voldoen (zie ook de aanhef van dit 

verslag), meldt de voorzitter dat de voorzitters van de Wedstrijdcommissie en de Handicap- en Regelcommis-

sie de stembiljetten hebben geteld en dat deze eretitel toekomt aan: 

--- Rens van der Schouw --- 

Rens 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.  

 

 

14. Rondvraag 

Voor de rondvraag noteert de secretaris de namen van de vragenstellers en achtereenvolgens komen de vol-

gende personen aan het woord: 

 

Henk Sprengers: hij geeft aan dat hij weet dat onze baan een commerciële baan is maar stelt dat er veel 

greenfeespelers zijn en dat dit regelmatig tot veel wachttijden leidt. Hij vraagt zich af of er zo geen scheef-

groei ontstaat en vraagt de vergadering of anderen hier ook zo over denken. Vanuit de vergadering komt 

geen reactie. 

Verder vraagt hij of het mogelijk is dat 80-plusleden vanuit thuis kunnen inloggen en reserveren; dat zou hun 

meer rust geven.  

Antwoord Bestuur: Er zijn inderdaad gastspelers maar in onze Gebruiksovereenkomst tussen Green Valley 

Resort en Golfvereniging het Woold zijn hierover regels opgenomen. Een van de regels is bijvoorbeeld dat de 

baaneigenaar 24 dagen per jaar de baan geheel voor eigen gebruik kan reserveren, hetgeen zelden voorkomt. 

Ook aan het toelaten van gastspelers zijn restricties verbonden en deze worden prima nageleefd. Natuurlijk is 

het in het voorjaar en de zomer drukker en kan niet iedereen op primetime starten.  

Voorts is het zo dat leden die vier of vijf keer per week (en soms nog meer) komen golfen, ook in het weekend, 

natuurlijk veel meer gastspelers zien dan andere leden, waardoor de indruk zou kunnen ontstaan dat er meer 

gastspelers dan eigen leden spelen. Dit is echter niet het geval.  

Het van thuis uit kunnen inloggen is alleen voorbehouden aan leden van de Business Club; zij betalen hiervoor 

ook een aanzienlijk bedrag. Desalniettemin zal het Bestuur deze vraag bespreken op de eerstvolgende Be-

stuursvergadering.  

 

 

Theo Lankhorst: hij geeft aan dat de notulen van de voorafgaande jaarvergadering en het jaarverslag netjes 

op de website gepubliceerd worden en vraagt zich af of dat ook niet met het financieel verslag mogelijk is. 

Dan kan iedereen het thuis doornemen en hoeft de presentatie van de penningmeester niet zo lang en uitvoe-

rig te zijn.  

Verder bedankt hij de baancommissaris voor zijn uitvoerige uitleg, speciaal over de course rating, en geeft 

aansluitend aan dat op de Gezandebaan op de afslag van hole 5 en 7 de verlichting zodanig staat dat de spe-

ler in zijn eigen schaduw staat; hij vraagt of dit aangepast kan worden. 

 

Jan van Eijk reageert onmiddellijk op het laatste punt van Theo Lankhorst met de mededeling: “we hebben 

alle lantaarnpalen van de Voorste Heusden opgekocht en daar wordt aan gewerkt”.  
 

Antwoord Bestuur: wij gaan onze financiële verslagen niet op de website publiceren want dan liggen ze bin-

nen de kortste keren op plaatsen waar ze niet moeten zijn. In de uitnodiging voor de vergadering staat verder 

ook aangegeven dat belangstellenden op aanvraag, voorafgaand aan de Algemene Vergadering, een financi-

eel verslag toegezonden kunnen krijgen door de penningmeester; zij krijgen dan een verkorte versie. Voor 

deze vergadering hebben hiervan twee leden gebruik gemaakt.  
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Jan van Eijk: geeft een korte toelichting op het “Wooldstockfestival” dat op de zaterdag van de feestweek 
moet plaats vinden. Voor een éénmalig bedrag van € 10,00 krijgt iedereen bier, wijn en water, zoveel als men 
wil, maar niets anders. Het terrein zal gezellig gemaakt worden met barbecues en vuurtjes en de mogelijkheid 

is er om barbecuepakketten te bestellen die op het Woold in de koeling gaan. Verder komt er een feesttent en 

wordt er voor muziek gezorgd, die overigens niet luidruchtig zal zijn. Voor alle werkzaamheden die nog ver-

richt moeten worden zoekt men vrijwilligers. Het festival is alleen toegankelijk voor leden en hun partners.  

 

Corrie Ubbens: vertelt dat zij in Duitsland heeft gespeeld en dat men daar heeft gezien dat er een “superseni-
orenwedstrijd” wordt aangeboden, voor leden die 80 jaar en ouder zijn. Zou het ook niet mogelijk zijn op het 
Woold om voor deze groep een keer per veertien dagen een competitie op te zetten?  

Antwoord Bestuur: dit zal worden besproken in de volgende Bestuursvergadering en worden overlegd met de 

Wedstrijdcommissie. Eerst zal echter de behoefte worden gepeild onder de 80-plussers.  

 

De voorzitter namens twee ingekomen e-mailberichten: er zijn twee schriftelijke vragen binnengekomen 

over de wijze van het werven van vrijwilligers en het bekendmaken dat er functies vrij zijn.  

Wat betreft de Bestuursfuncties kan men in de uitnodiging voor de Algemene Vergadering zien welke Be-

stuursleden aftredend zijn. Belangstellenden kunnen zich overeenkomstig het gestelde in artikel 11, lid 2 van 

de Statuten, aanmelden voor een Bestuursfunctie tijdens de Algemene Vergadering. Maar het staat belang-

stellenden natuurlijk ook vrij om tussentijds aan het Bestuur aan te geven dat zijn een bestuursfunctie ambi-

eren. Ditzelfde geldt ook voor het zijn van vrijwilliger bij een van onze commissies: men kan aangeven dat 

men belangstelling heeft voor een bepaalde commissie. In deze gevallen wordt men als zodanig opgenomen 

in het organigram van de vereniging dat regelmatig ook wordt toegezonden aan de commissievoorzitters.  

Voor wat de commissies betreft wordt tot op heden door de commissieleden zelf uitgekeken naar een ge-

schikte aanvulling of vervanging. Indien zij deze menen gevonden te hebben (kan dus ook worden aangetrof-

fen op het organigram) wordt de betreffende persoon voorgedragen bij het Bestuur en wordt vandaaruit al 

dan niet een fiat gegeven. De betrokkene wordt alsdan door de commissievoorzitter gevraagd of hij/zij (nog) 

belangstelling heeft voor de te vervullen functie.  

Het Bestuur, in overleg met de commissievoorzitters, heeft voor deze handelswijze gekozen om mede daar-

door te voorkomen dat, bij een voordracht van meerdere kandidaten, anderen moeten worden teleurgesteld.   

 

Frans Sijben: hij prijst het beleid en het optreden van het Bestuur in de afgelopen jaren. Dit wordt door de 

aanwezigen met applaus ondersteund, waarvoor namens alle Bestuursleden dank.  

 

 

15. Sluiting.  

Te 21:42 uur sluit de voorzitter de vergadering met het aanbieden van een drankje voor allen namens de ver-

eniging en wenst hij iedereen een goed golfjaar toe onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng.  

 
Verslag: Frank Mouwen 
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