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1. Opening 
 
Voorzitter Eric Stijnman heet een ieder welkom.  
Een van de punten van de agenda is statutenwijziging. Eric stelt vast dat het vereiste aantal 
leden (tweederde) niet aanwezig is waardoor er binnen vier weken een nieuwe 
ledenvergadering wordt uitgeschreven om de statutenwijziging goed te kunnen keuren en vast 
te stellen. 
 
2. Mededelingen  
 
Aantal leden: 196. Aanwezig 18 leden (exclusief bestuur). Afwezig: 173 leden 
Afwezig met kennisgeving: Henk Brunen, Mineke Geluk, Kim, Pam en Femmy Boltjes en 
Irene Lavrijssen. 
 
3. Notulen 
 
De notulen van 8 mei 2014 worden vastgesteld en goedgekeurd. 
 
4. Jaarverslag 2014 
 
Er zijn geen vragen over het jaarverslag 2014, zij wordt vastgesteld en goedgekeurd. 
 
5. De vooruitblik op de activiteiten van de Commissies 
 
Regel en handicap commissie 
 Jan Schellekens geeft aan dat er ook dit jaar nauw wordt samengewerkt met de 
 Golfacademie met betrekking tot de theoretische examens. Mogelijk komen er dit jaar 
 nog activiteiten of instructies m.b.t. de regelgeving voor de leden van de vereniging. 
Jeugdcommissie 

Geert Boltjes vertelt dat door het vertrek in 2014 van een groot aantal jeugdleden naar 
Dronten er te weinig jeugd over bleef om actief mee aan de gang te gaan. Er wordt 
overleg gevoerd met Mark Kerkvliet van de Golfacademie om de jeugd ook bij ons 
een aantrekkelijk aanbod te kunnen doen voor training en opleiding. De jeugd werkt 
ook dit jaar mee een de lichtballen wedstrijden. 

Seniorencommissie 
De activiteiten van de senioren richt zich dit jaar op een tiental matchplay wedstrijden 
op de laatste donderdag van de maand. Een uitwisseling met senioren van een andere 
golfvereniging staat op het programma. Volgens Dirk Klop komt er ook nog een 
paling toernooi en een seniorenkampioenschap waaraan zowel leden als 
belangstellenden van buiten de vereniging aan kunnen deelnemen. 

Sponsoringcommissie 
Volgens Eric Stijnman zal er binnen afzienbare tijd een overleg plaatsvinden met de 
baaneigenaar Hans Douma over sponsoring. Eric roept de leden op om met ideeën te 
komen over sponsoring. Sponsoring heeft als doel: leden en belangstellenden nog 
meer te kunnen enthousiastmeren voor de golfsport. 
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Activiteitencommissie 

De activiteiten voor dit jaar zijn in samenwerking met de seniorencommissie verwerkt 
in een jaarrooster, met tien keer een On Tour op een andere baan en minimaal 
maandelijks een wedstrijd op de Shortgolfbaan. Geert Boltjes zegt dat door 
omstandigheden de bezetting van de commissie wat mager is geworden en vraagt de 
leden of zij ondersteuning willen bieden. Truus Schellekens en Geert Popkema bieden 
zich spontaan aan. 
 
Jerry Vermeer vraagt waarom het strokeplay kampioensschap zo vroeg in het jaar op 
de agenda stond, zou het niet beter zijn om als de spelers wat meer ingespeeld zijn dit 
toernooi te houden? Er is niet echt een antwoord op deze vraag, deze wedstrijd is op 
de agenda geplaatst zonder dat er expliciet over het tijdstip is nagedacht. De 
opmerking van Jerry wordt meegenomen. 

NGF Competitie 
Dit jaar wordt er voor het eerst deelgenomen aan de NGF competitie door twee teams, 
dubbel 18 en dubbel 9. Op 3 en 10 april vinden de thuiswedstrijden plaats. Op een 
vraag van Ties van Zanten waarom de afstanden soms erg groot zijn gaf Jan 
Schellekens als antwoord dat hij daar ook niet echt blij van wordt, maar dat er een 
aantal mogelijke oorzaken zijn zoals beschikbaarheid teams, poule indeling etc. Jan 
zal dit punt wel onder de aandacht brengen van de NGF. 
 

6. Financieel verslag 
 
Penningmeester Jacqueline van Leeuwen geeft een toelichting op de jaarcijfers 2014. Het is 
geen spannend jaar geweest, de cijfers wijken niet veel af van de begroting 2014. De 
inkomsten van toernooien zijn wat teruggelopen, lief en leed was niet begroot, NGF afdracht 
is wat lager geworden doordat leden met baanpermissie het 1e jaar geen afdracht hoeven te 
doen in 2014 en de website kosten waren niet begroot. 
Er zijn geen vragen over het financieel verslag. Het verslag wordt vastgesteld en 
goedgekeurd. 
 
7.Verslag kascommissie 
 
De commissie Geert Popkema en Ewald Kendziorra stellen vast dat de cijfers in het 
jaarverslag keurig zijn weergegeven en stellen de vergadering voor de penningmeester 
decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid. De vergadering gaat met applaus 
akkoord. 
De leden van de kascommissie worden bedankt voor hun werkzaamheden, Geert treed af en 
in zijn plaats zal Marcel Bart toetreden tot de commissie. 
 
8.Begroting 2015 
 
De cijfers zijn volgens Jacqueline grotendeels gebaseerd op de cijfers van het afgelopen jaar. 
De inkomsten uit ledenbestand is wat laag ingeschat om geen hoge verwachtingen te hebben. 
Bij de uitgaven is bij diverse/onvoorzien lief en leed opgenomen en On Tour is op basis van 
uitgaven van vorig jaar. 
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Ewald merkt op dat de reserves van de vereniging mogelijk beter op een spaarrekening 
geparkeerd kunnen worden, dit heeft instemming van de leden. 
 
 
 
9. Bestuursverkiezing 
 
Er hebben zich vanuit de leden geen kandidaten gemeld om de vacature die ontstaat door het 
aftreden van Jacqueline van Leeuwen op te kunnen vullen. Tijdens de vergadering brengt 
Ewald Kendziorra naar voren dat hij wel wil praten over een eventuele kandidatuur. 
 
10 Statutenwijziging 
 
De leden hebben bij de uitnodiging de huidige statuten en de voorgestelde statutenwijzigingen 
ontvangen. Er zijn geen vragen of opmerkingen over de statutenwijzigingen. Alle aanwezigen 
gaan akkoord met een wijziging van de statuten zoals voorgesteld. 
Er zal mogelijk op 19 of 26 april een ledenvergadering worden gehouden omdat nu de 
vereiste tweederde van de leden niet aanwezig is. 
 
11.Mededelingen 
 
Regel en handicapavond 
 Er is nog geen avond vastgelegd en er is ook nog geen verzoek voor een bijeenkomst 

binnengekomen. 
Informatieboekje vereniging 
 Er wordt in samenwerking met de baaneigenaar Hans Douma en de Golfacademie 

Mark Kerkvliet gewerkt aan een boekje met name bedoeld voor belangstellenden en 
nieuwe leden om wegwijst te worden op de baan, met de vereniging, de NGF en wat 
de Golfacademie kan betekenen voor (nieuwe)leden. 

Hoe kunnen we belangstellenden binden aan onze vereniging 
 Er wordt uitgebreid van gedachten gewisseld, ondermeer over een “buddie” systeem 

om nieuwe leden persoonlijk wegwijs en kennis te laten maken met golf, de baan en 
de vereniging. Wedstrijden kan een drempel zijn voor nieuwe leden, benadrukken van 
inloop zou beter zijn.  Nieuwe leden mixen met ervaren leden. Het hebben over 
omgangsregels binnen de vereniging. Maandelijkse introductiedag. Hans biedt aan om 
nieuwe leden een greenfee aan te bieden voor een inloop “wedstrijd” samen met een 
lid van de vereniging. Nieuwe leden vermelden in de nieuwsbrief. 

Lichtballen 
 Er zijn door de vereniging nieuwe lichtballen aangeschaft met oplaadstations waar na 

elke 2e hole de bal opgeladen kan worden om licht te blijven geven. 
NGF passen 
 De NGF passen zijn vanaf heden beschikbaar voor leden die betaald hebben en bij de 

bar verkrijgbaar. 
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12. Bekendmaking winnaars 
 
Jaarprijs 
 De jaarprijs gaat over de 12 beste scores bij de inloopwedstrijden in de periode van de 

zomertijd.  
• Op de 5e plaats Frans van leeuwen  448 punten 
• Op de 4e paats Rick Olijve   450 punten 
• Op de 3e plaats Ewald Kendziorra  456 punten 
• Op de 2e plaats Jacqueline van Leeuwen 459 punten 
• De winnaar Aike Kasteel   461 punten 

 
Birdieprijs 
 
De birdieprijs gaat over het aantal geslagen birdies tijdens inloopwedstrijden in de periode 
van de zomertijd 

• 3e plaats Rick Olijve    47  birdies 
• 2e plaats Jacueline van Leeuwen  61  birdies 
• De winnaar Frans van Leeuwen 125 birdies 

 
13. Rondvraag 
 
Geert Popkeme, 
 Kan er een plek komen ter nagedachtenis aan Louis Kuys? 
Ties van Zanten 
 Een aantal golfbanen hebben allianties met andere banen waardoor leden tegen 

gereduceerd tarief kunnen spelen op een andere baan. Hans Douma reageert hierop 
met dat het lastig is om in onze omgeving met golfbanen zo’n alliantie te sluiten de 
verschillen in greenfee en banen zijn groot. Hans zegt toe dat hij dit punt zal 
overleggen met Mike van de OGD in Dronten. 

Ewald Kendziorra 
 Hij is verbaasd dat tijdens de inloop de cursisten van de Golfacademie de baan en 

bunker gebruiken waardoor de inloop in de knel komt. Mark Kerkvliet zegt dat dit 
punt geregeld zal worden en niet meer voorkomt. 

 Foto op de website is niet een afspiegeling van de vereniging maar van de senioren. 
 ALV op zondag zouden er meer leden zijn, de volgende vergadering zal inderdaad op 

zondag zijn. 
 
De keuze bij de inloop voor spelen vanaf rood of geel is nu per inloop vastgesteld. De 
vergadering stelt voor om de keuze bij de speler te laten die dit voor de inloop aan de 
wedstrijdtafel kenbaar dient te maken. De aanwezigen kunnen zich hierin vinden. 
 
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn inbreng en biedt de leden een drankje aan bij de bar. 


