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CONCEPT 

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 21 juni 2018 in t ’Hanenhuus. 

 

1. Opening. 

Jan van Andel opent de vergadering en heet de leden welkom. 

Hoge opkomst (de presentielijst is door 36 leden getekend en van 19 leden vooraf afbericht 

ontvangen)  ten opzichte van vorig jaar, wellicht doordat het op een andere dag in de week 

plaatsvindt.. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Het bestuur is momenteel bezig met een nieuw bestuurslid. Geen andere ingekomen 

stukken of mededelingen. 

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 10-06-2017. 

De notulen worden goedgekeurd en vastgelegd met dank aan Rob Maaswinkel. 

Notulen worden nog rondgedeeld en men krijgt een paar minuten de tijd om ze door te 

nemen. Akkoord en aangenomen. 

4. Verslag bestuur en commissievoorzitters. 

Verslag van het bestuur 2017; het bestuur in samenstelling; Jan van Andel (voorzitter), 

Solveig Rip (vice voorzitter), Martin Siebbeles (penningmeester) en Marja Goslinga 

(secretaris). Gesproken door voorzitter Jan van Andel.  

Paar verslagen staan op de website (wedstrijd en RH commissie). Geen vragen en/of 

opmerkingen. Verslag van het bestuur stond er ook op en volgens de traditie leest Jan deze 

voor. 

Geen vragen e/o opmerkingen. 

De jaarverslagen van de commissievoorzitters vindt u op de website, waar u ze kunt nalezen 

We vergaderen met het bestuur circa 12 keer per jaar, waarvan 4 x met de genoemde 

commissievoorzitters.  

Al met al is het bestuur tevreden over afgelopen jaar en wij zien de toekomst positief en vol 

vertrouwen tegemoet.  

De verslagen van de commissies staan op de website.  
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5. Overzicht exploitatierekening 2017 en begroting 2019 

Financieel was 2017 een rustig jaar. Een aantal verschillen tussen begroting en resultaat 

was te wijten aan het feit dat sommige bedragen voor 2017 waren begroot, maar niet in dit 

jaar zijn uitgegeven. Zoals bijvoorbeeld voor de ICT. 

Inmiddels werken we volop met het nieuwe programma E-Golf4U en wordt er hard gewerkt 

aan de nieuwe website. Deze reserveringen worden dus alsnog uitgegeven. Dat neemt niet 

weg dat ons banksaldo nog steeds aan het groeien is. Op 1 januari van dit jaar was het meer 

dan € 60.000 en dat is veel geld. Ondanks dat, zijn we van mening dat de hoogte van de 

contributie ook dit jaar gelijk moet blijven. Er zijn namelijk nog wat extra kosten te 

verwachten. Het 25-jarig jubileum van de club komt eraan. Eventueel inrichtingskosten van 

een clubruimte in het nieuwe clubhuis. Maar ook denken wij dat het goed is om nieuwe 

bestedingsdoelen te bedenken die in het belang zijn van alle leden. Een voorbeeld is het 

afschaffen van het inschrijfgeld bij clubwedstrijden zoals we onlangs hebben gedaan. Een 

ander idee is om bijvoorbeeld een aantal inlooplessen te gaan betalen uit de clubkas of de 

competitieteams nog iets meer te ondersteunen zodat het voor een nog breder publiek 

betaalbaar wordt om hier aan mee te doen. Graag leggen we de vraag ook bij jullie neer.  

We willen hierbij alle leden oproepen om met leuke voorstellen te komen. Ideeën waar we 

allemaal iets aan hebben en die we dan uit de clubkas kunnen betalen.  

En dan de begroting voor 2019: die is bijna gelijk aan de begroting van 2018. Een paar 

verschillen zoals bij de wedstrijdcommissie, omdat we het inschrijfgeld van de 

clubwedstrijden hebben afgeschaft. De kosten van de wedstrijdcommissie worden nu uit de 

clubkas betaald. 

Ook is meer geld begroot voor de competitieteams. Die krijgen iets meer voor de trainingen 

en het aantal teams is inmiddels opgelopen naar 8 stuks. 

Het resultaat voor 2019 schatten we in op een negatief bedrag van € 2.625. Hopen dat het 

lukt.  Tot zover de toelichting op de cijfers door Martin Siebbeles.  

Vragen op resultatenrekening 2017 ? geen. 

Vragen op de balans? geen. 

Alle stukken worden goedgekeurd onder voorbehoud van de kascommissie. 

6. Verslag kascommissie. 

Jaap Pameijer leest verslag voor van de kascontrole. Onder applaus ontvangen en decharge 

wordt verleend door alle aanwezigen. Jaap wordt bedankt voor zijn inzet 2 jaar en krijgt als 

dank een fles van de slijterij. Marianne is bereid om volgend jaar wederom zitting te nemen 

in de kascommissie (ze geeft alvast als hint dat zij geen alcohol drinkt). 
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7. Verkiezing kascommissie 

Henk Weyschede biedt zich aan. Hartelijk dank. 

8. Competitiereglement  
Jaap geeft toelichting waarom is gekomen tot het opstellen van een competitiereglement. Tot 
nu toe was het zo dat de captains bepalen wie in het team komt. 
Er toe komen dat meer mensen competitie willen spelen en betere coördinatie d.m.v. 
reglement komen waaraan een team moet voldoen. 
 
Vragen? 
Margreet geeft aan dat ze het liever op papier heeft. Op website was het reglement te 
vinden. 
Marijke vraagt hoe selectieteam gevormd gaat worden? Jaap geeft aan dat het misschien nu 
niet via wedstrijden kan plaatsvinden, maar wellicht in toekomst wel. 
Op moment is men blij dat men een team kan samenstellen, omdat er weinig animo is. 
 
Jan geeft aan dat er per jaar aangegeven kan worden hoeveel selectieteams er zijn en 
hoeveel recreatieteams.  
 
Zijn geen bezwaren en stellen dit reglement vast en gaan bekijken hoe dit gaat lopen. 
 
9. Tuchtreglement Seksuele intimidatie. 

Er staat een toelichting op de agenda. Wij moeten dit aannemen. Nemen dit voor 

kennisgeving aan. 

10. Afscheid bestuurslid en commissieleden 

Jan Bloem, gaan we persoonlijk naar toe kan wegens gezondheidsredenen niet aanwezig 

zijn vanavond. Wij bedanken hem voor zijn inzet als voorzitter van de wedstrijdcommissie. 

Ed Eelman en Frans Eigenraam bedanken wij voor het computerprogramma en hun 

expertise waar wij jaren gebruik van hebben gemaakt. Zij zijn ook niet aanwezig vanavond 

en worden persoonlijk bedankt. 

Marijke de Beer en Wil Homan bedanken wij voor de implementatie van EGolf4U. Zijn daar 

druk mee geweest en Marijke heeft aangegeven als coördinator beschikbaar te blijven. Blijk 

van waardering en ontvangen een diner bon bij Paviljoen XV. Marijke geeft aan dat zij het 

graag heeft gedaan. Het is veel werk m.n. door leeftijd van de leden. Wellicht komen er 

Inloopochtenden/avonden om mensen te helpen met inloggen op website en wegwijs te 

maken in nieuwe systeem. 

11. Rondvraag. 

Man (naam slecht te lezen op presentielijst). Gemerkt dat bestuur leden heeft gepord om 

mee te doen met clubkampioenschappen. Gevraagd om mee te doen in handicart, doordat 

regels dat niet toestaan lukte dat niet. Heeft nu als voorstel om regel te schrappen. Mensen 

met handicart mee te laten doen met clubkampioenschappen. Bestuur zal dit met wedstrijd 

cie. opnemen. 
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Irene Schuijl. Wil waardering uitspreken aan in de 1e plaats aan Anita maar ook aan Astrid.  

Jaap Pameijer. Omrent de nieuwe AVG  werd hij door diverse instanties bestookt met e-mail, 

maar heeft niets van club gehoord. Jan geeft aan dat er omtrent AVG nog wat op nieuwe 

website zal komen te staan. Er is een overeenkomst gesloten tussen EGolf4U en De Krim en 

is AVG proof. Als lid kun je zelf ook bepalen welke gegevens je wilt dat andere leden kunnen 

zien.  

Dhr. Schippers vraagt of de naam en adres op de bon van exploitant kan verdwijnen. Hoort 

bij exploitant en niet bij club. Het wordt door exploitant meegenomen. 

Piet Schuijl vraagt applaus en waardering voor de greenkeepers. 

Marianne Waverijn. Gebruiker handicart. Er schijnt een programma te zijn, dat je daardoor 

niet kan rijden waar je niet mag rijden. Wordt doorgegeven aan exploitant. Moet worden 

afgebakend op de baan en dat is nog niet gebeurd. 

Ad Waverijn. Verplicht bent om aan te geven dat het besproken is met leden en er zal ook 

een vinkje door de leden gezet moeten worden. Jan geeft aan dat wij een stappenplan van 

NGF hebben gekregen en dat wij hier ook mee bezig zijn.  

Hans van Maldegem. Zocht telefoonnummers op in systeem maar kon niet alle 

telefoonnummers vinden. We zullen nog een mail sturen naar alle leden om aan te geven dat 

zij hun gegevens controleren. 

Pauze. 

Elda Panoto introduceren als nieuw coördinator van de jeugd. Club bestaat voor 20% uit 

jeugdleden. Elda doet dit sinds 2 weken. Belangrijkste voor nu is structuur aangebracht 

wordt en goede communicatie tussen leden, pro’s. 

Elda heeft lerarenbevoegdheid en weet hoe met kinderen om te gaan. Golft zelf ook al jaren. 

Wil een beroep doen op een ieder om haar hierbij te helpen. 15 (van de 78) kinderen die les 

hebben bij Robbert-Jan. Iwan geeft aan dat er een nieuwe groep jongere jeugdleden onlangs 

lid zijn geworden. Jeugdteam doet het hartstikke leuk, in nieuwe kleding gestoken door club 

van 100. Gaan waarschijnlijk klasse hoger spelen volgend jaar.  

Marijke vraagt of het een idee is dat er in Den Burg training wordt gegeven, omdat het voor 

jeugd misschien lastig is om naar De Cocksdorp te gaan. 

Bestuur is heel blij met de inzet van Elda. Jeugd is de toekomst. 
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12. Presentatie toekomstplannen op golfbaan De Texelse door Iwan Groothuis 

 

Presentatie door Alain Hirschler. Korte impressie nieuwe website. 

13. Presentatie plan voor golfvitaliteit door Menno Siebinga, komt te vervallen. 

 

14. Sluiting 22:00 uur..  

Jan van Andel sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar komst.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Marja Goslinga 

secretaris de Texelse Golfclub  

 


