
 Shortgolf Vereniging Flevoland 
 

 
Notulen ledenvergadering  

21 maart 2016 
 

1. Opening 
 
Voorzitter Geert Boltjes opent de vergadering en heet een ieder welkom.  
We staan stil bij het overlijden van onze leden Paul Delmeer en Gerben Stiksma. 
Tevens meldt de voorzitter dat Geert Popkema ernstig ziek is. 
 
2. Notulen d.d. 16-09-2015 
 
Er zijn geen op of aanmerkingen, de notulen worden goedgekeurd. 
Uit de rondvraag: De klepel is gemaakt bij hole 14 en introducés kunnen eenmalig tijdens een 
inloop als gast meespelen en betalen geen greenfee. 
 
3. Mededelingen 
 
Er zijn 21 leden aanwezig. 
Bericht van verhindering: Arno Kerkvliet, Ewald Kendziorra Sr, Eric Stijnman, Rein en 
Femmy Dijkstra, Geert Popkema, Mineke Geluk, Ewald, Bea en Marijn Kendziorra en John 
te Roller. 
Twee teams nemen deel aan de NGF competitie. Op 23 april a.s. wordt er een open golfdag 
georganiseerd, elk lid kan drie introducés meenemen. Via facebook zal aandacht worden 
gevraagd voor deze activiteit, zodat leden en belangstellenden bereikt kunnen worden. 
 
4. Jaarverslag 
 
Er zijn geen op of aanmerkingen, het jaarverslag wordt goedgekeurd. 
 
5. Financieel verslag 
 
Jil Kooijman geeft een toelichting op het financieel jaarverslag van 2015 en vermeldt dat het 
jaar wordt afgesloten met een positief resultaat.  
Omdat de toelichting ontbreekt vraagt Arie van Mourik naar het bedrag dat naar de Shortgolf 
gaat en wat hij zich moet voorstellen bij het bedrag voor ledenwerving. 

• Jil antwoordt dat de Shortgolf koffie, thee voor de wedstrijdtafel in rekening brengt, 
de prijzen bij wedstrijden, het borrelgarnituur bij de inloop, etc.  

• Over de ledenwerving zegt Jil dat er een afspraak is dat de Golfacademie voor elk 
aangebracht lid een vergoeding krijgt van € 20,00. 

Er zijn verder geen vragen over het financieel jaarverslag. 
 
6. Begroting 
 
Jil geeft een toelichting op de begroting en zegt met dat het voorschotbedrag voor de NGF 
ledenbijdrage  verdubbeld is t.o.v. vorig jaar, dit heeft te maken met de ledenaanwas. 
Er zijn geen vragen over de begroting en deze wordt vastgesteld. 
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7. Kascontrolecommissie 
 
De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit Ewald Kendziorra en Marcel Bart. 
Marcel vertelt dat de commissie inzage heeft gekregen in de boekhouding en de 
bankrekeningen. Zij constateren dat de boekhouding er overzichtelijk en verzorgd uitziet en 
verlenen het bestuur decharge voor het gevoerde beleid. De ledenvergadering stemt hiermee 
in. 
Ewald treedt af  als commissielid en hij wordt opgevolgd door Peter Schalk. 
 
8. Prijsuitreiking 
Roel reikt aan Frans van Leeuwen de prijs uit voor de meeste geslagen birdies en aan Wim 
Regterschot de prijs voor de hoogste score over twaalf wedstrijden. 
 
9. Huishoudelijk reglement 
 
De voorstellen voor wijziging van het huishoudelijk reglement worden door Geert naar voren 
gebracht en met name de wijzigingen rond de inning van contributie en het opzeggen van het 
lidmaatschap. 
Jil geeft nog een korte toelichting wat het lidmaatschap daadwerkelijk gaat betekenen voor 
nieuwe leden die in een lopend jaar instromen. 
De leden kunnen zich vinden in de voorgestelde wijzigingen en daarmee wordt het 
Huishoudelijk reglement vastgesteld. 
 
10. Veranderingen Handicapsysteem 
 
Jan geeft aan dat er een paar golfregels zijn aangepast en dat voor een ieder de golfregels 
beschikbaar zijn, in handzame verkorte versie of de uitgebreide versie. 
Walter geeft een uitgebreide toelichting op de plannen van de NGF om ook par 3 banen 
geschikt te maken voor qualifying. 
De NGF wil graag gaan werken met één handicap systeem en club- of andere vormen van 
handicap systemen laten verdwijnen. Op zich een goed streven en zeker voor de 
Shortgolfbaan zou dit een nieuwe uitdaging kunnen zijn. Echter de rating van de baan 
verhoudt zich niet goed met de handicaps voor een aantal spelers of categorieën van spelers, 
de handicap is te hoog of te laag waardoor de speler het of heel gemakkelijk krijgen of heel 
lastig krijgt om met een redelijke kaart van de baan te komen. Dit heeft vooral betrekking op 
spelers die zowel bij de Shortgolf als bij “grote” banen spelen. Walter is nog in overleg met 
de NGF over dit probleem en ook het bestuur zal hier aandacht aan geven in haar overleg met 
de NGF. 
De invoering stond gepland op begin april maar die datum lijkt niet haalbaar. Nadere 
informatie volgt hierover. 
Er is tevens een kiosk aangeschaft en door Walter operationeel gemaakt, spelers kunnen hier 
hun q kaart registreren en uiteindelijk na de wedstrijd de uitslag noteren. 
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11. Rondvraag 

• Wim Regterschot:  “Is er een speciale greenfee prijs voor jeugdspelers?”  Hans 
antwoordt dat deze er niet is en ook niet komt, er is gekozen om jeugdspelers tegen 
een geringe jaarprijs te laten spelen op de baan. 

• Walter: “Er zal een proef worden gehouden met een wedstrijdmodule en inschrijven 
via de kiosk voor een On Tour wedstrijd.” 

 
12. Afsluiting 
Geert bedankt een ieder voor aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. 
 

 
 
 
 
Swifterbant, 21 maart 2016 
 
 
Dirk Klop    Geert Boltjes  
Secretaris    voorzitter 


