
 

 

Verslag van het bestuur 2018 

Begin 2018 was het bestuur als volgt samengesteld: Jan van Andel voorzitter, Solveig Rip vice-

voorzitter, Maeike van de Schaef secretaris, Martin Siebbeles penningmeester en Marja Goslinga 

bestuurslid.                                            

In het voorjaar van 2018 heeft Maeike het bestuur verlaten en is Marja  Goslinga secretaris 

geworden. Vanwege langdurig verblijf in het buitenland was Marja genoodzaakt om haar 

bestuursfunctie eind 2018 neer te leggen. Dick Jansen was bereid om, vooruitlopend op zijn 

benoeming tijdens de Algemene Ledenvergadering, toe te treden tot het bestuur en de taken van 

secretaris op zich te nemen. 

Het bestuur vergadert maandelijks en viermaal per jaar vindt overleg plaats met de 

commissievoorzitters en baanmanager. Tweemaal per jaar is er een bestuurlijk overleg met de 

exploitant. Daarnaast is het bestuur vertegenwoordigd in diverse commissies en zijn er incidenteel 

extra vergaderingen of werkgroepen.  

Tijdens de ledenvergadering van 2017 hebben we de strategie van onze golfclub vastgesteld, zoals 

vastgelegd in de notitie De Texelse Links. We hebben de volgende doelstellingen: 

• We streven naar een ledenaantal in 2020 van tenminste 450; 

• De golfclub streeft naar een gezamenlijke website met de exploitant en maakt voor haar 

ledenadministratie en wedstrijdorganisatie gebruik van software die compatibel is met de 

software die door de exploitant wordt gebruikt; 

• Golfclub, exploitant en golfpro’s van De Texelse werken nauw samen aan de uitvoering van 

een plan om nieuwe leden te boeien voor de golfsport en nieuwe en bestaande leden te 

binden aan de golfclub; 

• Het streven is om het NGF-competitie-, spel- en wedstrijdniveau van Golfclub De Texelse op 

een hoger niveau te brengen. Hiervoor wordt competitiebeleid ontwikkeld. 

De stand van zaken van onze strategie is als volgt: 

Ledengroei 

Op dit moment telt de vereniging 452 leden, vorig jaar waren dat 430 leden.  De club heeft 85 

jeugdleden (was 77). 46% van de leden woont op Texel (was 40%) en 62% is 50 jaar of ouder (was 

67%). 

ICT 

In samenwerking met De Krim is intensief samengewerkt aan de ontwikkeling van een gezamenlijke 

website. Namens de club zijn met name Alain Hirschler en Rob Maaswinkel hierbij nauw betrokken 

en zorgen voor de content van het clubgedeelte. In 2018 is de nieuwe gezamenlijke website ‘in de 

lucht gekomen’. Het heeft een professionele uitstraling met veel informatie over de golfbaan,  



 

 

Samen met de exploitant en golfschool hebben we gekeken naar verbetering van onze digitale 

samenwerking. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een gezamenlijke keuze voor E-golf4U. Marijke de 

Beer en Wil Homan hebben de implementatie hiervan voor de golfclub begeleid. Ook de inzet van Jo 

Oosterveer mag niet onvermeld blijven. Vooral dankzij hun inzet werkt alles inmiddels behoorlijk 

naar wens. Groot voordeel is dat voor ledenadministratie, facturatie, wedstrijden en starttijden met 

1 systeem wordt gewerkt. Zo’n 150 banen en clubs werken met e-golf4U, waardoor we vertrouwen 

hebben in de continuïteit en up-to-date houden van de software.  

Boeien  en binden van leden 

Naast de diverse berichten op de website en incidentele mails, stuurt het bestuur regelmatig een 

nieuwsbrief. 

Onder leiding van Solveig Rip is een rabbitcommissie ingesteld. Nieuwe leden worden benaderd en 

geïntroduceerd binnen de club. Alle nieuwe leden ontvangen een welkomstbrief met relevante 

informatie over het lidmaatschap en clubactiviteiten. Jaarlijks wordt een nieuwe leden wedstrijd 

georganiseerd. De baanmanager vervult bij werving en introductie van nieuwe leden een sleutelrol. 

Voor veel belangstellenden is zij in de praktijk het eerste aanspreekpunt. Wij  zijn erg blij met de 

goede samenwerking met Anita. 

Om de oudere leden en leden met fysieke beperkingen in de gelegenheid te stellen om zo lang 

mogelijk van de golfsport te genieten, heeft het bestuur besloten zich garant te stellen voor 2 extra 

handicarts.  

Vooral dankzij de inzet van de wedstrijdcommissie hebben we een actieve club. In 2018 zijn 189 

wedstrijden georganiseerd (1 meer dan in 2017). Het aantal deelnemers steeg van 3353 naar 3415, 

ofwel gemiddeld ruim 18 per wedstrijd.  

Vermeldenswaard is ook de jaarlijkse vogelteldag, onder leiding van Ed Eelman. Ook wat birdies 

betreft blijken we jaarlijks weer tot de landelijke top te horen.  

Competitie 

In 2018 is verder vorm gegeven aan het trainingsprogramma voor competitieteams. De afspraken 

tussen bestuur en competitiecommissie zijn vastgelegd in een competitiereglement.  

In 2018 was het senioren heren 1 team, onder leiding van Wil Homan, evenals in 2017 opnieuw 

kampioen, een zeer knappe prestatie. In 2019 komt dit team uit in de 2e klasse. Het 2e heren 

seniorenteam, onder leiding van Piet Bolier, werd in 2018 eveneens kampioen. 

Financieel is onze club gezond, zoals blijkt uit het verslag van de penningmeester. 

Hoewel we als bestuur wekelijks actief betrokken zijn bij het reilen en zeilen van de club, beseffen we 

dat onze rol bescheiden is. Onze club is gezond en vitaal dankzij de inzet van een groot aantal 

vrijwilligers. Dat is erg fijn en bijzonder, want het is niet vanzelfsprekend dat mensen zich willen 

inzetten voor een vereniging. Jaarlijks tijdens onze commissiedag en nieuwjaarsreceptie besteden we 

daaraan graag even aandacht.  

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

vertrouwen tegemoet.  

Namens het bestuur, 

Jan van Andel, voorzitter  


