
 
 

1 
 

CONCEPT 

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 16 juli 2020 in t ’Hanenhuus. 

 

1. Opening. 

Henk Weijschede opent de vergadering en heet de leden welkom en verklaart waarom de 

ALV later en onder bepaalde voorwaarden plaats vindt. 

De presentielijst is door 22 leden getekend. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

De secretaris meldt de 14 afmeldingen en dat er mogelijk minder afmeldingen waren omdat 

de leden vooraf moesten inschrijven vanwege Corona. 

Verder geen ingekomen stukken of mededelingen. 

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20-06-2019. 

Rob Maaswinkel geeft aan dat er enkele taalfouten instaan en hij adviseert het Bestuur om 

aan het voltallige aantal leden (minimaal 5 bestuursleden) te voldoen, mede vanwege het 

jaarlijks wisselen van zowel bestuurs- als commissieleden. 

Het aantal vrijwilligers voor commissies en bestuur is steeds minder gemakkelijk in te vullen, 

Thea Bakker en Jan Blancke geven beiden aan dat “Overkanters” ook wel geïnteresseerd 

zijn, maar niet makkelijk benaderd worden, Jan benadrukt het draagvlak dat wellicht minder 

aanwezig is voor deze leden, misschien ligt hier een kans. 

Er ontstaat een discussie over het voordeel van persoonlijk benaderen van leden, de 

competitiecommissie heeft hier goede ervaring mee opgedaan. 

De notulen worden verder goedgekeurd en vastgelegd. 

4. Verslag bestuur en commissievoorzitters. 

Verslag van het bestuur 2019; het bestuur in samenstelling; Henk Weijschede (voorzitter), 

Solveig Rip (vice voorzitter), Martin Siebbeles (penningmeester) en Dick Jansen (secretaris) 

en die van de wedstrijd-, R&H-, baan- en redactiecommissie, zijn allemaal op de website 

geplaatst. Henk leest ze daarom niet meer voor, maar heeft de voorzitters gevraagd om 

indien gewenst kort uitleg te geven of vragen te beantwoorden. 

Bestuursverslag, Henk geeft een taalfout aan en de dubbele X bij het aantal 

competitiespelers, dat 65 spelers moet zijn. 

Jan Blancke geeft aan of er niet meer gedaan kan worden voor competitieteams of de leden 

nu de club er financieel zo goed voorstaat, de secretaris geeft aan dat in de notulen van 

2019 staat dat leden uitgenodigd worden om ideeën bij het bestuur aan te dragen en nodigt 

Jan en andere leden uit om dit ook te doen. 
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Wedstrijdcommissie, Wil Homan geeft aan dat ook de wedstrijdcommissie leden zoekt voor 

de diverse taken in de commissie, Jan Blancke vraagt waarom er alleen wedstrijden zijn op 

de zondag en niet op de zaterdag. Wil geeft aan om te kijken of dit kan lukken, van belang 

is/voorwaarde is dat er voldoende animo blijft voor de wedstrijden. 

Paul van Spiegel vraagt of er nog een mogelijkheid is om de Fundraising Handicart-Stichting-

wedstrijd nog ingepland kan worden, die was vanwege de Corona aanpassingen gecanceld, 

Agnes van Rijkom geeft aan dat hij nog gewoon ingepland staat op 16 augustus, Wil 

bevestigt dat. 

R&H commissie, Ad Waverijn benadrukt ook dat het aantal vrijwilligers dat zich beschikbaar 

stelt te laag is, vooral het ontbreken van een tweede referee en de opvolging in de R&H-

commissie baart hem zorgen. Er ontstaat een discussie hoe wij dit kunnen oppakken; op de 

site een oproep doen, het bestuur een mail laten sturen naar alle leden, Rob Maaswinkel 

haalt nogmaals aan leden persoonlijk te benaderen. Jan Blancke vraagt waarom de Texelse 

geen extra local rules heeft met betrekking tot de out-of-boundsregel op hole 9 (Out-of-

bounds en/of waterhindernis. Ook een local rule out-of-bounds in the line of play kan de 

snelheid in het spel verbeteren. Ad geeft aan dat hij de voorstellen zal bekijken en met de 

commissie zal overwegen of die toegepast kunnen gaan worden. 

Baancommissie, Henk geeft aan dat Adriaan Berghauser Pont na 7 jaar heeft aangegeven 

dat hij het voorzitterschap wil overdragen, hij blijft nog wel als aan als lid. Henk heeft Herbert 

de Geer gevraagd om de taak over te nemen .Herbert was al lid van de commissie en heeft 

het verzoek aangenomen, bij afwezigheid van zowel Adriaan als Herbert wordt Antoine 

Kersten gevraagd om een toelichting te geven. Antoine geeft de kwaliteit van de baan en het 

onderlinge overleg aan, er zijn geen verdere vragen. 

Communicatiecommissie, Alain Hirschler geeft ook aan leden te zoeken, Meinard Carper 

heeft afscheid genomen, hier wordt met de commissie nog aandacht aan gegeven. 

Alain geeft aan dat ook een jeugdlid zeer welkom is om die doelgroep te vertegenwoordigen. 

Wil Homan vraag of het juiste clublogo op de site gezet kan worden. Dat is bekend bij Alain, 

alleen is dat niet makkelijk, de juiste reden weet hij op dit moment even niet. Alain zal dat 

uitzoeken en kijken naar de mogelijkheden, (Alain komt er de dag na de ALV bij Wil op terug, 

het heeft te maken met de opzet van de site en stoot daar op moeilijkheden met de indeling, 

Alain neemt contact op met Jolanda Kamphuis van de Krim). 

Thea Bakker geeft aan dat zij verbaasd is over de foto van de maandbekerwedstrijd van juli, 

in het kader van de Corona crisis zou je niet zo dicht op elkaar horen te staan. Alain geeft dat 

toe, geen van allen heeft daar goed bij stilgestaan. 

Handicarts commissie, Paul van Spiegel geeft bij agenda punt 10 verdere uitleg. 

Competitie- en Jeugdcommissie, Zoeken ook leden.  
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5. Overzicht exploitatierekening 2019 en begroting 2021. 

Henk geeft aan dat alle gegevens van de Exploitatierekening 2019 en de begroting 2021 op 

de website zijn geplaatst en een aantal kopieën in het clubhuis ter inzage hebben gelegen. 

De exploitatie heeft in 2019 rode cijfers laten zien, dat komt door het jubileumfeest, hier was 

wel € 15.000,00 voor gereserveerd waardoor er eigenlijk een kleine winst gemaakt was 

(€ 1.792,00). 

Zijn er vragen voor Martin Siebbeles? Ad Waverein vraagt naar de kosten van de Hcp 

registratie die in 2019 als kosten op de resultatenrekening staan, Martin geeft aan dat dit de 

kosten zijn die wij aan de Krim betalen voor de afhandeling van die werkzaamheden, de 

opbrengsten waren nooit separaat bekend (vanaf 2020 wel) 

Wil Homan vraagt naar de hoge secretariaatskosten in de begroting van 2021, Dick Jansen 

geeft aan dat vanaf 2020 deze kosten aan de Krim worden betaald voor het werk dat Anita 

en haar team voor de club verzetten (ledenadministratie). Dit is in het verleden onder het 

voorzitterschap van Jan van Andel afgesproken (mede vanwege de hoge werkdruk van de 

secretaris), er was alleen nog geen bedrag afgesproken. 

Rob Maaswinkel vraagt waarom het bedrag van het jubileum niet in de resultatenrekening 

terug te vinden is, Martin zal hier op terugkomen en geeft aan dat het wel in de toelichting 

benoemd is. 

Alle stukken worden goedgekeurd onder voorbehoud van de kascommissie. 

6. Verslag kascommissie. 

Willem Hoogendijk geeft aan dat het verslag van de kascommissie ook op de site staat, de 

jubileumkosten waren ook een vraag van de kascommissie en die werd naar volle 

tevredenheid van de kascommissie beantwoord. Marianne had een paar vragen over 

bonnetjes en die werden ook naar tevredenheid beantwoord door de penningmeester. Onder 

applaus ontvangen en decharge wordt verleend door alle aanwezigen. Marianne en Willem 

worden bedankt voor hun inzet voor Marianne zijn er bloemen i.v.m. haar aftreden. 

7. Verkiezing kascommissie. 

Marianne neemt dit jaar afscheid van de kascommissie, Johan Roepman heeft zich 

voorafgaand aan de vergadering beschikbaar gesteld als tweede lid van de kascommissie. 

8. Benoeming bestuursleden.  
Henk geeft aan dat Solveig Rip aftredend is en zich niet verkiesbaar stelt, het bestuur heeft 
Remkje Visser bereid gevonden om in het bestuur plaats te nemen. Er is geen 
tegenkandidaat aangemeld dus Remkje wordt aangesteld als nieuw bestuurslid. Zij wordt 
met applaus ontvangen en stelt zichzelf daarna voor aan de aanwezigen. 
Rob Maaswinkel vraagt of Solveig wel vertrouwenspersoon blijft, Henk bevestigt dat Solveig 
dat blijft. 
Rob vraagt ook of er een rooster van aftreden bij de informatie van de ALV meegezonden 
kan worden, Dick Jansen geeft aan dat die bekend is en toegevoegd zal worden. 
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9. Handicart op de Texelse. 

Paul van Spiegel geeft uitleg over zijn eerste jaar als Consul van de Handicart en de lastige 

start van dit jaar (Corona). Vorig jaar waren er Handicarts voldoende er waren, maar een 

paar dagen dat het spannend was. 

In 2019 was de opbrengst van de Handicart wedstrijd € 450,00, de Stichting Handicart heeft 

in 2019 10% meer pashouders gekregen. Op de Texelse is de groei van 52 naar 54 gegaan, 

dat viel wat tegen, maar er was wel een mooie groei van 45 naar 74 donateurs. 

Het plan van Paul om te groeien naar tenminste 8 Handicarts is nog steeds zijn doel, 

mogelijk is er ook een andere optie, welke nu samen met de baan en de club besproken 

wordt om meer gezamenlijk te doen. Ook de Stichting moet dat goedkeuren, hij is wel blij 

met de garantie van € 5.000,00 die club beschikbaar stelt. 

De Handicart wedstrijd in augustus zorgt ook voor extra fondswerving. 

10. Afscheid bestuurslid en commissieleden. 

Henk neemt ondanks de afwezigheid van Solveig toch afscheid van haar met een kort 

verhaal wat zij betekende voor het bestuur. Bloemen en wijn zullen bij haar thuis afgegeven 

worden. Marijke de Beer, Jo Oosterveer en Dirk Hoogendijk worden bedankt voor hun niet 

aflatende inzet voor de club. Ook zij krijgen bloemen bezorgd, evenals Adriaan Berghauser 

Pont voor zijn inzet als voorzitter van de baancommissie. 

 

11. Rondvraag. 

Henk vraagt aan Iwan of hij meer kan vertellen over de nieuwbouw van het clubhuis en 

andere zaken die spelen op de baan. 

Iwan neemt het woord en vertelt dat het clubhuis onderdeel van de vergunningaanvraag is 

die nog goedkeuring van de Gemeente moet krijgen. Andere onderdelen zijn het vergroten 

van de driving range, het verplaatsen van Par 3 holes, een extra waterberging, een schuur 

voor de Greenkeepers en herbestemming van de wei (landbouwgrond). Dit alles zal winter 

2021 gaan starten, er is een mogelijkheid dat de bouw van het clubhuis naar voren wordt 

getrokken, maar daar is nu nog geen beslissing over genomen. 

Alain Hirschler vraagt waar de waterberging gaat komen, dat is links langs hole 11. 

Ad Waverijn vraagt of de open inlooplessen nog doorgaan en of er straks in de nieuwe 

clubcarts GPS komt (vraag is ook aan Iwan Groothuis). Martin Siebbeles geeft aan dat er 

overleg is met Jan van Wijk en dat de inlooplessen dit najaar en in 2021 doorgaan. 

GPS is een wens en er wordt gekeken of dat (financieel) haalbaar is. 

Peter op de Beek vraagt of er een E-golf4U groep opgericht kan worden, vooral om meer 

gebruik te maken van de mogelijkheden die het systeem heeft. Henk Weijschede antwoordt 

dat Peter hem voor is, na de ALV wilde hij aan Peter vragen of hij het voortouw zou willen 

nemen in een commissie die E-golf4U verder implementeert binnen de club, de commissies 

en het bestuur. 
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Wil Homan vraagt aan Iwan waarom de clubvlag er niet meer hangt en er nu alleen de Krim 

vlaggen hangen. Hierop volgt uitleg van Iwan, het heeft o.a. te maken met het nieuwe 

bewegwijzeringsplan die de Krim aan het uitvoeren is. Hij gaat kijken of de vlag snel weer 

terug kan komen.  

Thea Bakker vraagt aan Iwan of de out-of-boundspalen van de Par 3 baan niet weg kunnen 

of tegels die dat aangeven, het is nu soms lastig met het verkeer (passeren van auto’s). Iwan 

geeft aan dat rustig rijden en een ander laten passeren ook een mogelijkheid is, mede door 

het stuk rijden van wegkanten is hij geen voorstander van het weghalen van de paaltjes. 

14. Sluiting 21:15 uur.  

Henk Weijschede sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar komst, ook de 

borrel zal kort zijn, max twee drankjes p.p.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Namens het bestuur, 

Dick Jansen 

secretaris de Texelse Golfclub  

 


