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DATUM: dinsdag 22 februari 2022 

LOCATIE:   Clubhuis  

AANWEZIG:  Bestuur (5) en leden (57) 

AFMELDING: Leden (12). 

 

1. Opening en mededelingen. 

Te 19.00 uur opent de voorzitter de Algemene Vergadering 2021 en heet iedereen van harte welkom, in het 

bijzonder onze ereleden.  

Mededelingen: 

- Het is onze tiende Algemene Vergadering (de eerste was op 13-02-2012);  dit is dan de uitgestelde 

vergadering van 2021, die door de regelgeving in verband met Covid-19 in 2021 niet kon doorgaan. 

We hebben overwogen om de vergadering via ZOOM te houden maar gelet op onze ervaringen met 

een dergelijke vergadering met de NGF hebben we hiervan afgezien;  

- Vanavond zullen we aansluitend ook onze elfde Algemene Vergadering houden; 

- Aanwezig zijn 62 leden inclusief vijf (5) Bestuursleden; 66 leden hadden zich aangemeld op E-golf4U;   

- In totaal twaalf (12) leden hebben zich afgemeld (voorzitter leest de namen voor); 

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

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

De voorzitter spreekt verder zijn waardering uit voor de baaneigenaar en alle vrijwilligers die zich in de afge-

lopen periodes met lock downs en dergelijke, zo standvastig hebben staande gehouden. We zijn er doorheen 

gekomen en hopelijk hebben we nu een mooi golfjaar voor de boeg.  

De hele situatie met Corona heeft er ook toe geleid dat we er de afgelopen jaren flink wat golfers bij hebben 

gekregen, zowel leden als vrije golfers; onze penningmeester zal dit straks verder toelichten.  

Jammer genoeg is ook de Vrijwilligersavond tot twee keer toe niet door kunnen gaan maar gelukkig kunnen 

we deze nu inhalen in de komende maand, op 8 maart.  

 

De agenda wordt getoond; er zijn geen opmerkingen. De voorzitter geeft aan dat <punt 12. Rondvraag> 

wordt samengevoegd met <punt 13. Rondvraag> in de volgende vergadering. Dan worden ook de reeds inge-

diende schriftelijke vragen van Theo Lankhorst beantwoord.  

 

2. Terugblik 2020. 

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

ring middels de PPP door het jaar 2020. Kortheidshalve wordt hier verwezen naar het Jaarverslag 2020, 

waarin alle gegevens van de Terugblik 2020 zijn verwerkt.  

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

- Dat jaar hadden we nog wel een Nieuwjaarsreceptie en wel op 12 januari;  

- Op 31 januari werd door de Hareco een druk bezochte regelquizavond verzorgd; 

- Op 07 maart werd de Openingswedstrijd gespeeld en ook dit jaar willen we daarin extra investeren; 

- Vanaf 16 maart kregen we te maken met een “intelligente lock down” en ging alles op slot; 
- Vanaf 29 april ging alles gefaseerd weer open, eerst voor de jeugd, daarna voor de golfshop en kon-

den we ook weer met vieren golfen en op 01 juni ging ook de horeca weer open, maar overal bleven 

RIVM-regels van kracht; 

- Nu konden er weer wedstrijden en activiteiten worden gepland, zoals het Open Sunset Toernooi, het 

Strokeplaykampioenschap en het Matchplaykampioenschap, de Par-3 Contest om dan eind septem-

ber weer met nieuwe beperkende RIVM-maatregelen te worden geconfronteerd. 

- Gelukkig konden op 04 oktober de Woold Masters nog doorgang vinden, zij het in aangepaste vorm; 

- Op 21 oktober ging de horeca weer op slot en op 15 december ging weer alles in lock down.  

- Op 31 december hadden we totaal 1732 leden en vrije golfers in ons bestand E-golf4U. 

http://www.golfbaanhetwoold.nl/
mailto:secretaris@golfclubhetwoold.nl


Notulen Algemene Vergadering 2021  
 

Gezandebaan  46 A 

5725 TN  Asten 

T.   +31(0)493 560462 

www.golfbaanhetwoold.nl  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Golfvereniging Het Woold – secretariaat p/a  Rosdaal 16  -  5711 AZ  Someren  -  secretaris@golfclubhetwoold.nl   

Ingeschreven KvK Eindhoven nr. 17285661  -  Rabobank Peelland Zuid rek.nr. 1279.73.907 

2 

 

Vervolgens stelt de voorzitter het Bestuur van de Business Club voor. We hebben een zeer actieve Business 

Club waarin op 31 december 2020 in totaal 96 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”.  

Meer bijzonderheden over onze Business Club kunt u teruglezen in het Jaarverslag 2020.  

 

Het Bestuur van de golfvereniging vergaderde in 2020 in totaal zestien (16) keer, waarvan 14 reguliere verga-

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

vaststelling van de Jaarkalender 2021.   

 

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

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.  

Ook beschikken we sinds 2019 over vijf (5) clubreferees.  

De voorzitter bedankt nogmaals alle commissies voor hun volhardende inzet in “Coronajaar” 2020.  

 

3. Vooruitblik 2021. 

Het Jaarprogramma 2021 werd met veel zorg samengesteld door het Bestuur in nauw overleg met het ma-

nagement van de baan. Ondanks alle nog geldende beperkende RIVM-maatregelen werd toch de Agenda-

commissie weer bijeen geroepen en in één vergadering werden de activiteiten voor 2021 in een Jaarpro-

gramma gezet, niet wetende dat Corona ook dat jaar weer in de weg zou zitten, maar daarover straks meer 

in de aansluitende Algemene Vergadering 2022 over 2021.  

In ieder geval is ook de geplande feestweek, het 10-jarig bestaan in juni 2020, niet door kunnen gaan.  

 

4. Notulen Algemene Vergadering 18 februari 2020. 

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

ging aan de secretaris.  

 

5. Jaarverslag 2020. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen en het Jaarverslag 2020 wordt door de vergadering goedgekeurd onder 

dankzegging aan de secretaris.  

 

6. Financieel verslag 2020 en Begroting 2021. 

Vooraf meldt de voorzitter dat het Financiële Verslag niet uitgebreid op de website wordt gezet omdat het 

dan op allerlei niet gewenste plaatsen terecht kan komen. Vanaf vier weken voor de vergadering kan elk lid 

een verkorte versie opvragen.  

 

Aansluitend houdt de penningmeester zijn presentatie met het Financieel Verslag 2020 en geeft toelichting 

bij de verschillende cijfers. Ook dit jaar kunnen er weer zwarte cijfers worden geschreven en er was al een 

bedrag gereserveerd voor het 10-jarig jubileum in 2020. 

Hierna wordt de Begroting 2021 doorgenomen; hierin staan geen spectaculaire becijferingen.  

 

Na deze uitleg komt er een vraag over gedane opeenvolgende reserveringen; penningmeester zal deze bij de 

behandeling in de vergadering hierna toelichten.  
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Een tweede vraag betreft het grote verschil in kosten voor de marshalls. De penningmeester antwoordt dat 

dit komt door de aanschaf van nieuwe kleding voor de marshalls.  

 

Verder wordt een opmerking gemaakt over het groeien van het eigen vermogen. Het is niet de intentie van 

het Bestuur om het eigen vermogen actief te laten groeien, maar als gevolg van ledengroei en lagere uitga-

ven in de tijden van corona is het eigen vermogen vanzelf behoorlijk toegenomen, aldus de penningmeester. 

De groei van het eigen vermogen komt ook voort uit het feit dat de vereniging geen vaste activa heeft. Veel 

andere verenigingen hebben dit wel. Echter, een substantiële buffer blijft belangrijk. Leden kunnen overigens 

altijd met voorstellen komen en deze het Bestuur ter overweging voorleggen.  

 

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 en Ad Verhoeven 

heeft hij een kascontrole gedaan bij de penningmeester.  

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 2020 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 2021.  

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

nancieel Verslag 2021 in 2022. 

Riet van Grotel is aftredend en met terugwerkende kracht is, op voordracht van het Bestuur, toegetreden de 

heer Rudolf Raymakers. Tijdens deze vergadering blijft dit bij vorenstaande aankondiging omdat vorig jaar 

deze Algemene Vergadering (2021) niet kon worden gehouden 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 is thans aftredend en herkiesbaar:  

 

- de heer P.A.H.J. Berkvens  –  bestuurslid/penningmeester.  

 

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.  

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

van de penningmeester. De aanwezige leden stemmen met applaus in, waarna de herverkiezing een feit is.  

Waarvan akte! 

 

10. Mutaties commissies.  

Er is weinig verloop in de verschillende commissies en in totaal werken we aanvang 2021 met 72 vrijwilligers. 

Diverse vrijwilligers zijn werkzaam in meerdere commissies. Vijf van onze vrijwilligers zijn ook Regelcommis-

saris-2 en tevens Clubreferee.  
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11. Verkiezing “Golfer van het jaar 2020”.  
De voorzitter deelt mede dat we deze vergadering voor de laatste keer de “Golfer van het Jaar” kiezen. De 
reden hiervoor is dat de groep waaruit gekozen moet worden erg beperkt is en dat deze leden veelal met 

hun naam al vertegenwoordigd zijn in onze “Circle of Fame”.  
 

Maar overeenkomstig de nog geldende criteria wordt voor het laatst tot Golfer van het Jaar 2020 benoemd:  

--- Rico van Rijsbergen --- 

Rico 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.  

 

12. Rondvraag 

Bij deze AV-2021 wordt de rondvraag overgeslagen en gevoegd bij de rondvraag in de volgende AV-2022. Zie 

ook de mededeling van de voorzitter bij punt 1., laatste alinea, in dit verslag.  

  

13. Sluiting.  

Te 19:32 uur sluit de voorzitter deze vergadering met het aanbieden van een drankje. We houden een pauze 

van 15 minuten en starten dan met de Algemene Vergadering 2022.  

 

 

 
Verslag: Frank Mouwen 

Secretaris Golfvereniging Het Woold  

(220222-Notulen AV2021.docx) 

 

Vastgesteld d.d.  ____ /____ /_______ 

 

 

 

 

__________________________   __________________________ 

Voorzitter H.L.M. Span.           Secretaris F.M.W. Mouwen. 
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