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De Vereniging 
 
Ledenvergaderingen 
Er zijn twee ledenvergaderingen gehouden in het voorjaar, de eerste op 18 maart 2014.  
Er heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Hans Douma heeft zijn functie beëindigd en 
in zijn plaats is Jan Schellekens als bestuurslid benoemd. 
Vlak voor de vergadering werden schriftelijke vragen over het financieel beleid en 
bestuursbezetting ingediend, die per item zijn behandeld. Naar aanleiding van deze vragen 
kon er tijdens deze vergadering geen instemming worden verleend aan de jaarrekening 2013 
en er werd getwijfeld of het bestuur nog rechtsgeldig was. Op grond van deze punten werd de 
vergadering geschorst. Het bestuur heeft zich demissionair verklaard. Er werd besloten binnen 
drie maanden een nieuwe algemene ledenvergadering uit te schrijven. 
 
De tweede ledenvergadering heeft plaatsgevonden op 8 mei 2014. Op grond van notariële 
stukken is gebleken dat het bestuur rechtsgeldig was. De jaarrekening is bijgesteld en werd 
goedgekeurd alsmede de begroting voor 2014.  
Secretaris Wim van Dijk heeft zijn bestuursfunctie opgezegd, wegens vertrek naar het 
buitenland. Er waren twee kandidaten, één vanuit het bestuur Irene Lavrijssen en één vanuit 
de leden Dirk Klop, de ledenvergadering ging akkoord met de benoeming tot bestuurslid van 
beide kandidaten. Het bestuur heeft Dirk Klop benoemd tot secretaris. 
 
De leden 

 
De ledenontwikkeling 
heeft zich ook dit jaar 
weer voortgezet, aan het 
einde van het jaar 2014 
overschreden wij even 
de 200 ledengrens. 
Walter Haandriksman 
verzorgt de 
ledenadministratie en 
heeft voor bijgaand 
overzicht gezorgd. 
 
 
 

De activiteiten van de vereniging 
 
Regel-/handicapcommissie. 
De regel- en handicap commissie bestaat uit Laura (Rutte), Walter (Haandrikman) en Jan 
(Schellekens).  
De regel en handicap commissie heeft in 2014 een ochtend regelgeving in de praktijk gegeven 
voor leden. Maandelijks heeft de RHC het regelexamen afgenomen bij totaal 34 kandidaten in 
2014 waarvan er 33 zijn geslaagd. 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met dank aan Walter Haandrikman  (ledenadministratie) voor dit overzicht 

 



Jeugdcommissie. 
De jeugdcommissie bestaat uit Edith (de Clerck), Michael (Indrisie) en  Geert (Boltjes) vanuit 
het bestuur. 
Door de actie van de Golfclub Dronten zijn een groot aantal jeugdleden les gaan nemen in 
Dronten en hebben daar hun golfactiviteiten verricht. Door deze actie bleven er te weinig 
jeugdleden over om actief mee te kunnen werken. De jeugdleden hebben we wel bij de 
diverse toernooien of inloopwedstrijden kunnen ontmoeten. 
 
Senioren. 
In 2014 is de seniorencommissie gestart met activiteiten voor de doelgroep. De commissie 
bestaat uit Jackie (van den Bos), Rene (de Rond), Henk (Brunen), Dick (Haandrikman) en 
Dirk (Klop) namens het bestuur. In november heeft Dick bedankt voor de commissie. 
De nieuw opgerichte seniorencommissie heeft wedstrijden georganiseerd bij de OGD in 
Dronten, bij de golfbaan Harderwold, het molentoernooi bij de Shortgolf met aansluitend de 
bezichtiging van de windmolens en het seniorenkampioenschap. De winnaar van het 
seniorenkampioenschap 2014 is Jan Schellekens geworden. 
 
Bemensing wedstrijdtafel 
Er is een schema voor de bemensing van de wedstrijdtafel voor zondagmorgen en 
dinsdagavond, de leden hebben in veel gevallen invulling gegeven aan deze taak. De 
wedstrijdtafel op donderdagmorgen wordt verzorgd door de senioren. 
 
Sponsorcommissie 
De sponsorcommissie bestaat uit Irene ( Lavrijssen), Rob (Rijkens) en Eric(Stijnman) vanuit 
het bestuur.  
De sponsorcommissie heeft contacten gelegd met Broekhuis automobielbedrijf en Choco 
World en daar overeenkomsten mee gesloten. 
 
De Activiteitencommissie  
De activiteitencommissie bestaat uit Irene (Lavrijssen), Mark (Kerkvliet), Rein (Dijkstra), Jan 
(Verhoeff) en Geert (Boltjes) vanuit het bestuur. In juni heeft Mark bedankt voor de 
commissie. 
De activiteitencommissie heeft in samenwerking met de Shortgolf dertien toernooien 
georganiseerd in 2014.  

• Het carnavaltoernooi, de lichtballen wedstrijd, tulpentoernooi, Donald Amour 
toernooi, matchplaytoernooi, familietoernooi,Kika toernooi, thuisblijverstoernooi, 
Bavariatoernooi, damestoernooi, de ledenwedstrijd, mosseltoernooi en het 
oliebollentoernooi. 

 
De winnaar van de matchplay wedstrijden is in 2014 Walter Haandriksman geworden, met als 
goede tweede Rene de Rond. 
 
Met On Tour zijn de leden tien keer op stap geweest naar een andere baan in 2014, onder 
andere; 

• Scherpenbergh Apeldoorn, Golf event center Lelystad, Golfclub Emmeloord, 
Golfresidentie Dronten, Golfresort Harderwold, Harderwijk, Sint Nicolaasga, 
Weekend Duitsland, Golfclub Havelte, Het Rijk van Nunspeet. 

De winnaars van de On Tour waren: 3e plaats Ewald Kendziorra met 179 punten, 2e plaats 
Arjan de Lange met 183 punten en de 1e plaats Engbert Zijtveld met 184 punten. 
 



Inloop wedstrijden 
De inloopwedstrijden op zondagmorgen (familie-inloop) wordt goed bezocht, gemiddeld 
spelen er zo’n 25 leden of deelnemers mee, bij hoogtij dagen als het mooi weer is stijgt het 
aantal al snel tot over de dertig deelnemers.  
De dinsdagavond inloop tijdens de zomerperiode wordt gemiddeld bezocht door zo’n 15 à 20 
leden afhankelijk van het weer en de periode van het jaar. Op de dinsdagavonden wordt er 
gespeeld vanaf de gele tee. 
De donderdagmorgen senioren inloop wordt gemiddeld door zo’n 20 a 25 leden bezocht. 
 
De inlopen kenmerken zich door in verschillende fight samenstellingen te kunnen spelen en 
door elkaar voor, tijdens en na de wedstrijd te ontmoeten en even bij te kunnen praten. 
 
Jaarscore overzicht  
In de periode dat de zomeravond-inloop plaatsvindt (zomertijd maart tot oktober), worden de 
uitslagen van de inloopwedstrijden op zondagmorgen en dinsdagavond op een scorelijst 
verwerkt en de beste 12 uitslagen  van een speler in die periode tellen mee voor de jaarscore. 
De speler met de hoogste score krijgt op de eerstvolgende ledenvergadering (in het voorjaar 
van het nieuwe jaar) de jaarprijs uitgereikt. 
 
Tevens worden in deze periode het aantal geslagen birdies  op een scorelijst verwerkt en 
geteld voor de jaarscore. De speler met de meeste birdies krijgt op de eerstvolgende 
ledenvergadering (in het voorjaar van het nieuwe jaar) de birdieprijs uitgereikt. 
 
De website 
In september 2014 hebben we in samenwerking met Creativiti de website van de vereniging 
gebouwd en online gebracht. Er staat een groot aantal items met informatie op de site alsmede 
de actuele zaken over wedstrijden, winnaars en uitslagen. 
 
Nieuwsbrieven 
In 2014 zijn er twaalf nieuwsbrieven aan de leden verzonden. Actuele informatie over 
wedstrijden, toernooien en verenigingsnieuws. 
 
Samenwerking 
Mede doordat Hans Douma uit het bestuur is gegaan is de korte lijn met de baaneigenaar 
veranderd, er wordt nu naar behoefte door bestuur en eigenaar met elkaar gesproken over de 
wedstrijden op de baan, sponsoring en andere zaken waar we elkaar in kunnen ondersteunen 
of versterken. 
In dit jaar is de Golf Academie opgericht door Mark Kerkvliet en Hans Douma. Doel is om de 
lesactiviteiten aan golfers te structureren vanuit één situatie “De Academie” bij de Shortgolf. 
Om beginnende golfers een pakket aan te kunnen bieden waardoor zij in twee dagen hun 
handicap 54 (GVB) kunnen behalen, in samenwerking met de regel en handicapcommissie. 
 
 
 


