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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 19.45 uur opent de voorzitter de tweede vergadering deze avond, de Algemene Vergadering 2022, aan-

sluitend aan de zojuist gesloten Algemene Vergadering 2021. 

Mededelingen: 

- Het is onze elfde Algemene Vergadering (de eerste was op 13-02-2012);   

- Omdat er van deze avond twee verschillende verslagen worden gemaakt door onze secretaris verwijs 

ik toch even terug naar de mededelingen van voorgaande vergadering: 

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

- In totaal twaalf (12) leden hebben zich afgemeld (namen zijn reeds voorgelezen); 

- De koffie met Apfelstrudel werd u aangeboden door de vereniging evenals de pauze-consumptie 

voorafgaande aan deze vergadering; 

- De voorzitter bedankt nogmaals secretaris voor het maken van de tweede PowerPointpresentatie. 

- Tijdens deze vergadering zal onze Baancommissaris tekst en uitleg geven bij veranderingen die onze 

banen betreffen. 

- De Rondvraag van vorige vergadering komt in deze vergadering aan de orde bij punt 13.  

  

Op de Welkom-sheet in deze PowerPointpresentatie is het nieuwe logo van Golfvereniging het Woold ge-

toond. De omschrijving daarvan is reeds opgenomen in het Huishoudelijk Reglement artikel 1. Daarnaar ge-

vraagd gaat de vergadering hiermee akkoord.  

 

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

 

2. Terugblik 2021. 

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

vergadering middels de PPP door het voorbije jaar 2021. Kortheidshalve wordt hier verwezen naar het Jaar-

verslag 2021, waarin alle gegevens van de Terugblik 2021 zijn verwerkt.  

 

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

- We zijn het jaar 2021 in volledige lock down gestart.  

- Geen Nieuwjaarsreceptie, geen Algemene Vergadering, geen Vrijwilligerswedstrijd en ook geen uit-

gesteld Vrijwilligersdiner. 

- Wel werd met medewerking van veel leden een “plaggendag” georganiseerd op 24 april. De baan 
heeft hiervan een flinke opknapbeurt gekregen. Dank daarvoor aan allen die hebben meegewerkt.  

- De Vroege Vogelwedstrijd ging wel door en wel op 13 mei. Helaas mocht toen de horeca nog niet 

open zijn maar inventief als iedereen is, werd er toch voor een prima ontbijt gezorgd in campingstijl. 

- En op 15 mei kon de Openingswedstrijd worden gespeeld, nog steeds met een gesloten horeca, die 

echter vier dagen later, op 19 mei, weer open mocht, zij het onder strikte voorwaarden.  

- 01 juli stond in het teken van 10-jaar natuurontwikkeling op onze banen. De vereniging heeft daarbij 

ondersteuning geboden, onder andere in de vorm van cadeaus zoals nestkasten, vleermuiskasten en 

verder werd mede zorg gedragen voor de aanleg van ijsvogelwandjes. Er is de afgelopen tien jaren 

een grote biodiversiteit op onze banen ontstaan en we hebben ons daarmee stevig op de kaart ge-

zet. Onder andere werd hierover uitgebreid verhaald in de digitale versie van Golf.nl – pagina 28 e.v.  

- Het Open Sunset Toernooi op 24 juli werd afgelast, niet vanwege corona maar door zware regenval.  
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- Op 6 augustus hebben vier van onze leden op zeer verdienstelijke wijze deelgenomen aan de Neder-

landse Kampioenschappen op de Noordwijkse en 

- Op 26 augustus was het Woold aanwezig op The Dutch waar door twee van onze leden een uitge-

breide presentatie werd gegeven over natuurbeheer op onze banen. Een zeer interessante presenta-

tie die zeker de moeite waard is om terug te kijken via YouTube.   

- Het Astens Golfkampioenschap op 27 augustus werd dit jaar gewonnen door twee van onze leden. 

- Op 03 en 16 oktober werden respectievelijk de Woold Masters en de Handicartwedstrijd afgelast we-

gens weersomstandigheden.  

- Het Golf-bridgetoernooi kon nog wel doorgang vinden op 20 oktober evenals het Herfsttoernooi op 

14 november maar op 28 november moest alles weer gesloten zijn om 17:00 uur en op 19 december 

kwam weer een volledige lock down waarvan we in deze week langzaam het einde zien naderen.  

- Wat al die tijd wel door is kunnen gaan is de bouw van een nieuwe Putt Academy en een nieuwe 

Golfshop die inmiddels al volop in gebruik zijn.  

- Op 31 december hadden we totaal 1745 leden en vrije golfers in ons bestand E-golf4U. 

 

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

Club waarin op 31 december 2021 in totaal 117 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 2021 in totaal zestien (16) keer, waarvan dertien (13) regu-

liere vergaderingen, één bijeenkomst met alle commissievoorzitters en één vergadering met de Agendacom-

missie ter vaststelling van de Jaarkalender 2022 en tenslotte nog één keer via ZOOM met de NGF.   

Verder was er in november alsnog een aparte bijeenkomst georganiseerd voor het invullen van een Vrijwilli-

gersavond maar ondanks alle goede bedoelingen werd deze later wegens Corona toch nog afgelast. Deze 

avond wordt nu ingehaald op 08 maart aanstaande.  

 

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

2021 waren er 66 vrijwilligers (inclusief Bestuur) in veertien (14) commissies werkzaam.  

De voorzitter benoemt vervolgens de commissies en geeft in het kort wederom hun werkzaamheden en acti-

viteiten weer. Hierbij merkt hij nogmaals op dat alle commissies bijzonder actief zijn ondanks alle coronaperi-

kelen en veel werkzaamheden verrichten, niet alleen in het belang van de vereniging maar ook in het belang 

van de baaneigenaar en de banen zelf.  

In dit verband zal zo dadelijk de voorzitter van de Baan-/Natuur-/Milieucommissie een uiteenzetting geven 

over alle veranderingen aan de banen en dat over de periode van afgelopen twee jaren.  

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

 

 

3. Vooruitblik 2022. 

Eerst moet we de pandemie corona gezamenlijk de baas zien te worden maar ondanks dat we deze week pas 

loskomen van alle beperkingen hebben we in de Agendacommissie het Jaarprogramma 2022 met veel zorg 

samengesteld in nauw overleg met het management van de baan. U vindt onze Jaarkalender terug op de 

website. Een belangrijk onderdeel dit jaar wordt de viering van ons 12½ -jarig bestaan. Hiervoor heeft de ver-

eniging een mooi cadeau uitgezocht in de vorm van een klok, een zogenaamd beiaard. Via de klokkengieterij 

in Asten hebben we deze kunnen aanschaffen voor de bronsprijs. De klok zal worden ingezet bij calamiteiten 

op de baan, zoals onweer, of bij het starten van een zogenaamde “shotgun wedstrijd”.  
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4. Notulen Algemene Vergadering 2021. 

Deze vergadering (AV-2021) vond plaats voorafgaand aan deze vergadering (AV-2022) op 22 februari 2022 en 

dus zijn de notulen nog niet gemaakt. Onze secretaris zal deze met spoed verwerken en op de website ter 

lezing aanbieden.  

 

5. Jaarverslag 2021. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen en het Jaarverslag 2021 wordt door de vergadering goedgekeurd onder 

dankzegging aan de secretaris.  

 

6. Financieel verslag 2021 en Begroting 2022. 

De penningmeester houdt zijn presentatie met het Financieel Verslag 2021 en geeft toelichting bij de ver-

schillende cijfers. Ook dit jaar kunnen er weer zwarte cijfers worden geschreven en is er wederom een be-

drag gereserveerd, nu voor het 12½-jarig jubileum, dit jaar in juni. 

Hij merkt op dat onze bankrekening aardig is gestegen maar dat komt onder andere omdat er veel leden zijn 

bijgekomen. De begroting wordt vroeg in het jaar vastgesteld en de afrekening met de NGF over het aantal 

leden vindt pas plaats halverwege het jaar. Ondertussen was het ledental flink gestegen, mogelijk vanwege 

corona, want golf was een van de weinige sporten die nog konden wordt beoefend tijdens een lock down. 

Bovendien zijn er het afgelopen jaar (2021) veel minder kosten gemaakt omdat verschillende activiteiten niet 

zijn doorgegaan.  

 

Voor wat betreft de opgenomen reserveringen: reeds in 2019 werd begonnen met het gefaseerd reserveren 

van gelden voor een jubileum (10-jarig bestaan) maar deze festiviteiten werden steeds weer uitgesteld. On-

dertussen werden ook andere eisen gesteld aan een jubileum en de laatste reservering betreft een inhaalslag 

om straks aan alle verplichtingen te kunnen voldoen bij gelegenheid van ons 12½-jarig bestaan.  

 

Er worden nog enkele vragen gesteld die onze penningmeester ter verduidelijking kort kan beantwoorden. 

 

Hierna wordt de Begroting 2022 doorgenomen; hierin staan geen spectaculaire becijferingen. Het Bestuur 

stelt wel vast dat in 2022 grotere uitgaven zijn voorzien, zoals het 12½-jarig bestaan, waarvan de exacte kos-

ten moeilijk kunnen worden voorspeld.  

En in relatie tot het behoorlijk toegenomen eigen vermogen is door het Bestuur hier reeds op geanticipeerd 

door de contributie van de vereniging niet te verhogen.  

 

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 Ad Verhoeven en Rudolf Rayma-

kers 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 2021 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.  
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8. Benoeming leden kascommissie 2022.  

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

nancieel Verslag 2022 in 2023. 

Aftredend is Frans Sijben. De voorzitter bedankt hem voor zijn inzet en werkzaamheden.  

Het Bestuur draagt voor de heer Tom Waals; hij zou kunnen toetreden tot de nog zittende kascommissiele-

den Ad Verhoeven en Rudolf Raymakers. De aanwezige leden reageren instemmend waarmee de commissie 

als hiervoor bedoeld is ingesteld. Waarvan akte! 

 

 

9. Bestuursverkiezing. 

De voorzitter deelt mede dat het Bestuur van plan is uit te breiden naar een zesde Bestuurslid. Hiervoor heeft 

het Bestuur de heer Jan Karel Jobse aangezocht en deze heeft ingestemd met zijn kandidaatstelling.  

Zelf is de voorzitter nog herkiesbaar maar aan het einde van dit jaar zal het Bestuur in eigen kring een nieuwe 

voorzitter kiezen. De huidige voorzitter kan dan zien of hij zijn termijn uitdient of eerder terugtreedt.  

 

De voorzitter geeft vervolgens 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.  

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 applaus in, waarna de herverkiezing een feit is.  

Waarvan akte! 

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 applaus in, waarna de herverkiezing een feit is.  

Waarvan akte! 

Het Bestuur, bij monde van de vicevoorzitter, stelt de vergadering voor om de heer J.K. (Jan Karel) Jobse als 

nieuw Bestuurslid te benoemen. De aanwezige leden stemmen met applaus in, waarna de verkiezing een feit 

is. Waarvan akte! 

 

De vicevoorzitter bedankt namens de voorzitter en de secretaris, alsmede namens het nieuw gekozen Be-

stuurslid de leden voor het in hen gestelde vertrouwen en geeft het woord terug aan de voorzitter. 

 

 

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". 

Belangrijke onderwerpen die hij behandelt zijn:   

a. Wijzigingen aan de Vier Eijckenbaan, 

b. Onderhoud natuurgebieden, 

c. Werk voor de werkgroep, 

d. Het GEO-certificaat.  
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Ad a.: middels een aantal dia’s worden de veranderingen bij hole 5, grenzend aan de fairway van hole 7 dui-
delijk gemaakt. Er is een pad vervangen door heidegebied en verder is er een poel bijgekomen.  

Ook bij hole 11 is een pad onbruikbaar gemaakt en is het omliggende gebied bij de afslagplaatsen vervangen 

door heide. Hiermee is het natuurgebied op die plaats op de juiste wijze hersteld.  

Dit geldt ook voor het gebeid tussen de fairways van hole 8 en 12; een bestaande heuvel wordt nu afgegra-

ven en de scheiding tussen de twee fairways wordt hier op een andere wijze teruggebracht.  

 

Ad b.: in Nederland waren nog maar ongeveer 60 paren van de Grote Karekiet. Doordat op onze banen om 

de drie jaren het riet deels wordt gesnoeid bleek dat er plotseling twee paren aanwezig waren waarvan één 

paar aan het broeden was. Dit is uitzonderlijk. Er is nu een heel nieuw “riet-maaischema” opgesteld om te 
zorgen dat de Grote Karekiet in ieder geval bij ons zijn huisvesting blijft zoeken.  

 

Ad c.: we hebben een nieuwe werkgroep in het leven geroepen. Dit zijn leden die een keer per 14 dagen of 

een keer per maand bij elkaar geroepen worden om werkzaamheden aan de baan te verrichten, zoals bij-

voorbeeld het verwijderen van gras tussen de heide om te voorkomen dat de heide wordt overwoekerd.  

Op dit moment telt de werkgroep al 15 leden maar er zijn nog meer leden welkom.  

 

Ad d.: we zijn in het bezit gekomen van het GEO-certificaat. Dit gaat over de natuurontwikkeling en het duur-

zaam beheer op de golfbaan: Golf Environmental Organisation (GEO). Deze internationale organisatie heeft 

de visie dat, over de gehele wereld, golfbanen duurzamer en nog meer natuurgericht moeten gaan functio-

neren. Ze is gevestigd in Schotland, het geboorteland van de golfsport. Wereldwijd ondersteunt men golfba-

nen in 76 landen bij het verkrijgen van de GEO certificering. 

Alle gegevens, en dat zijn er nogal wat, worden gemonitord en vervolgens doorgegeven aan de organisatie in 

Schotland. Er zijn ongeveer 300 banen die dit certificaat al hebben en circa 100 daarvan liggen in Nederland. 

Wij nemen dus een zeer vooraanstaande plaats in op dit gebied.  

Het heeft veel moeite gekost en er is ontzettend veel werk verzet om dit certificaat te behalen en we zijn niet 

alleen blij met het certificaat maar zeker nog meer met het zeer lovende begeleidende schrijven. Raadpleeg 

onze website en u vindt daar het certificaat en de begeleidende brief terug.  

 

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

plaus van de aanwezige leden. 

 

 

11. Mutaties commissies. 

Er is weinig verloop in de verschillende commissies en in totaal werken we aanvang 2022 met 66 vrijwilligers. 

Diverse vrijwilligers zijn werkzaam in meerdere commissies.  

Vijf van onze vrijwilligers zijn ook Regelcommissaris-2 en tevens Clubreferee.  

 

 

12. “Golfer van het jaar” wordt vervangen door “Vrijwilliger van het Jaar”.  
Met verwijzing naar de criteria waaraan de “Golfer van het Jaar” moet voldoen heeft het Bestuur een nieuwe 

ad-hoc commissie in het leven geroepen om nu criteria vast te stellen om een “Vrijwilliger van het Jaar” te 
kunnen aanwijzen.  

In deze commissie hebben zitting: Harry Peeters, Rens van der Schouw, Frans Renette en Pierre van Lier 

In 2023 zal tijdens de Algemene Vergadering de eerste “Vrijwilliger van het Jaar” worden benoemd. Zie ook 

punt 11. in de Notulen Algemene Vergadering 2021.  
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13. Rondvraag 

Allereerst gaat de voorzitter in op door Theo Lankhorst reeds eerder ingediende schriftelijke vragen.  

a. De herbenoeming van bestuursleden, zoals vermeld in de Statuten, is voor tweeërlei uitleg vatbaar.  

De voorzitter beaamt dit en zegt toe dat er verduidelijking wordt aangebracht bij de op handen zijnde 

wijziging van de Statuten. In dit verband zullen we vooraf ook nog overleg hebben met de notaris.  

 

b. Wie zit er in de Continuïteitscommissie?  

De voorzitter legt uit dat de Statuten door de secretaris reeds zijn voorbereid voor de op handen 

zijnde wijzigingen en dat exemplaar is op verzoek van vragensteller reeds aan hem doorgestuurd. De 

tekst over de Continuïteitscommissie, maar ook over het opheffen van de “Stichting Golfsport” bij de 
NGF, is dus nog niet officieel van kracht. In een volgende Algemene Vergadering zullen de leden moe-

ten stemmen over alle wijzigingen in de Statuten en daarbij komen ook aanvullingen die vanuit de 

NGF worden voorgeschreven. Echter zijn we nog aan het wachten op die berichten vanuit de NGF.  

 

c. Er moet meer rekening worden gehouden met het benoemen van vrouwen in het Bestuur.  

Ook hier zegt de voorzitter dat over diversiteit in het Bestuur zeker al is gesproken maar we moeten 

dan wel geschikte kandidaten kunnen vinden en hij doet een oproep aan vrouwen om zich te melden. 

Dit leidt tot de reactie dat vrouwen, in tegenstelling tot mannen, nogal terughoudend zijn in het zich-

zelf aanmelden.  

De voorzitter geeft aan dat potentiële Bestuursleden zich ook kunnen aanmelden op voordracht van 

tien of meer leden; de voordracht dient dan schriftelijk voor aanvang van de Algemene Vergadering 

te worden ingediend (artikel 11, lid 2 Statuten). 

 

d. In het vademecum staat een nutteloos verhaal over de geschiedenis van de golfbal.  

Secretaris: als men het niet interessant vindt dan wordt het geschrapt. Is inmiddels verwijderd.  

 

Voor de verdere rondvraag noteert de secretaris de namen van de vragenstellers en achtereenvolgens ko-

men de volgende personen aan het woord: 

 

Mieke van den Heuvel:  

Kan worden aangegeven hoeveel leden en “vrienden van het Woold” er zijn?  

Penningmeester: op 31-12-2021 waren er 1065 leden en 680  “vrienden van het Woold”.  
 

De vrijwilligersavond is enkele keren uitgesteld en toch niet doorgegaan in de afgelopen periode. Het is niet 

nodig om alsnog inhaalavonden te organiseren maar had het Bestuur niet iets anders kunnen doen voor deze 

vrijwilligers, bijvoorbeeld in de vorm van een Kerstpakket?  

Penningmeester: dat zou mogelijk geweest zijn maar is niet gebeurd.  

 

Weet het Bestuur dat E-golf4U is verkocht en worden wij als leden straks niet verrast met een andere manier 

van inloggen op een ander programma?  

Voorzitter: het Bestuur is prima op de hoogte van alle ontwikkelingen in deze en indien er veranderingen gaan 

optreden voor de leden zal dit tijdig aan hen worden duidelijk gemaakt.  

 

Cor Naninck:   

Mij viel op dat het Golf-Bridgetoernooi nog maar één keer per twee jaren zou worden georganiseerd. Kan dat 

niet gewoon jaarlijks terugkeren? 

Voorzitter: dat is zeer zeker mogelijk. Er is tijdens de Agendacommissie ook gezegd dat het toernooi zonder 

meer alsnog kan worden ingepland als er voldoende deelnemers zijn.  
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Theo Lankhorst:  

Maakt de opmerking dat de presentatie van Han Wessels en Ad Verhoeven op The Dutch over het natuurbe-

heer op onze banen terug te vinden is op YouTube en dat het aanbevelenswaardig is om dit te bekijken, het 

is erg interessant (zie punt 2. van dit verslag waar de link naar deze presentatie is terug te vinden).  

 

Anneke Wolters:  

De nieuwe website is heel mooi maar de dronefilmpjes zijn verouderd en het is niet mogelijk om door te 

schakelen van de ene hole naar de daaropvolgende.  

Voorzitter: we zullen dit overleggen met onze PR-commissie.  

 

Tom Waals:  

Er kunnen nog marshalls geplaatst worden in zijn commissie. Geïnteresseerden worden verzocht zich bij hem 

te melden.  

 

Frans Sijben:  

Hij mist op de agenda het “Bestuursbeleid” en zou dat graag terugzien bij een volgende vergadering. Verder 
feliciteert hij Jan Karel Jobse als nieuw Bestuurslid evenals beide herkozen Bestuursleden. Tenslotte bedankt 

hij het Bestuur voor de aangeleverde documenten en jaarverslagen die er naar zijn mening prima uitzien. Dit 

wordt door de aanwezigen met applaus ondersteund, waarvoor namens alle Bestuursleden dank.  

 

 

14. Sluiting.  

Te 21:10 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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Vastgesteld d.d.  ___ /___ /______ 

 

 

 

 

__________________________   __________________________ 

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