
Algemene leden vergadering Shortgolf vereniging Flevoland  8 mei 2014 
              
 
1. Opening  
     Voorzitter  heet de 20 aanwezige leden welkom.  
     Er zijn twee berichten van verhindering binnengekomen.      
 
2.   Presentielijst is rondgestuurd en door de 20 aanwezigen getekend. 
  
3.   Notulen ALV d.d. 18 maart 2014 goedgekeurd. 
 
4. Financiën 2013 
Penningmeester geeft uitleg over de financiën van 2013.  ALV gaat hiermee akkoord. 
 
5. Kascommisie 
Rein Dijkstra verzoekt namens de kascommissie decharge aan het bestuur en ALV gaat 
akkoord. Rein is aftredend en Ewald Kendziorra jr. volgt hem op. Daarnaast geeft de 
kascommissie de penningmeester complimenten voor het goede werk. 
 
6. De Penningmeester  geeft uitleg over de begroting 2014 wat er waarvoor is begroot en 
de ALV is akkoord. 
 
7. Bestuursverkiezing.  
Secretaris Wim van Dijk is aftredend. Voorzitter verzoekt ALV akkoord te gaan met 
uitbreiding van het bestuur conform artikel 11.1 naar een zeskoppig bestuur. Dit omdat er 
twee leden zich beschikbaar hebben gesteld (Dirk Klop en Irene Lavrijssen). ALV gaat 
akkoord en Dirk en Irene worden welkom geheten in het bestuur en tijdens komende 
bestuursvergadering worden de functies onderling bepaald.  
 
8. Mededelingen.  
• Voorzitter vraagt of er belangstelling is om in 2015 met de NGF competitie mee te 
doen. Er is belangstelling en bestuur gaat bij de NGF nadere info en criteria inwinnen.  
• Voorzitter deelt  mede dat Autobedrijf Broekhuis Lelystad als sponsor wil optreden en 
bij aanschaf en onderhoud en schadeherstel van een auto een bedrag naar de vereniging zal 
overmaken.  
• Green adopteren. Voorstel om onder de deelnemers van de inlopen een green te 
adopteren is nader uitgelegd en komt een nader uitgewerkt voorstel.. Op voorstel van Hans 
Douma gaat de greenkeeper dan een kleine inleiding en uitleg houden hoe de green te 
repareren. 
 
9. Rondvraag.  
• Irene Lavrijssen geeft aan dat de gehandicapte jeugdgolfers op zoek zijn naar een 
golfbaan.  ALV en bestuur staan open voor gesprek om te vernemen wat de bedoeling is. 
Nadere informatie volgt nog. 
• Peter Schalk vraagt of het mogelijk is om wat meer van het baanonderhoud te 
vertellen als de greenkeeper uitleg gaat geven over greenherstel 
• Rein Dijkstra vraagt of er nog een gesprek komt met leden die op de vorige 
vergadering een aantal opmerkingen hadden. Het bestuur bespreekt dit op de komende 
bestuursvergadering. 



• Rudy Vermeer vraagt of er een clubtenue kan komen met het oog op deelname aan de 
NGF competitie. 
• Duurt Dijkstra vraagt naar de overkapping van de Driving Range en aanleg van een 
compressor. 
 
 
Voorzitter  sluit hierna de vergadering onder dankzegging voor aanwezigheid en inbreng. 
 
Swifterbant,  
 
 
Eric Stijnman 
voorzitter 


