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Beste clubleden, 
  
Het bestuur van Golfclub De Texelse nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenverga-
dering op donderdag 20 juni 2019 in ’t Hanenhuus. De vergadering begint om 20.00 uur. 
 
Agenda:   
 

1. Opening 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 21 juni 2018 
 

4. Jaarverslagen bestuur en commissievoorzitters 
 

5. Overzicht exploitatierekening 2018 en begroting 2020 
 

6. Verslag kascommissie 
 

7. Verkiezing kascommissie 
De kascommissie bestond het afgelopen jaar uit Marianne Waverijn en Henk Wey-
schede. Volgens het rooster van aftreden is Marianne aftredend en vanwege zijn 
kandidatuur voor het bestuur zal ook Henk aftreden. Er dienen dus 2 nieuwe leden 
voor de kascommissie te worden benoemd. 
 

8. Benoeming bestuursleden 
Jan van Andel is aftredend en heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Het bestuur stelt 
voor om Henk Weyschede te benoemen als voorzitter. 
 
Martin Siebbeles is aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld. Het bestuur stelt voor 
om Martin Siebbeles te herbenoemen als bestuurslid. 
 
Vanwege langdurig verblijf in het buitenland was Marja Goslinga eind 2018 genood-
zaakt om terug te treden als bestuurslid. We hebben Dick Jansen bereid gevonden 
om tot de ALV-vergadering van 20 juni 2019 als interim-secretaris toe te treden tot 
het bestuur. Het bestuur stelt voor om Dick Jansen te benoemen als bestuurslid. 
 
Volgens artikel 9 lid 2 van de statuten kunnen tegenkandidaten worden gesteld, met 
dien verstande dat deze bij een door tenminste tien leden ondertekend schrijven ui-
terlijk zeven dagen voor de vergadering ter kennis van het bestuur moeten zijn ge-
bracht. 
 

9. Handicarts op de Texelse 
 

10. Afscheid bestuurslid en commissieleden 
 

11. Rondvraag 
 

12. Huldiging kampioenen NGF-competitie 2019 
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13. Sluiting 

 
 

De vergaderstukken staan op de website van de golfclub. Deze zijn te vinden op 
www.texelse.nl , keuze golfclub/de club/bestuur 
 
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat onze golfclub is opgericht. Tijdens onze jubileumweek van 
23 tot en met 28 september wordt hieraan aandacht besteed. Zaterdag 28 september wordt 
hiervan het hoogtepunt met de gehele dag golfactiviteiten. Uiteraard sluiten we dat af met 
een mooi feest.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
namens het bestuur, 
Jan van Andel, voorzitter 
 
 
 
 


