
 
 

Verslag van het bestuursjaar 2019 
 
 
 
Het voelt zo vreemd om over 2019 te schrijven, het ligt emotioneel zo ver weg. We leven nu in 
een 1.5 meter samenleving, het nieuwe ‘abnormaal’. Hoe we ons best ook doen, het went niet. 
Onbewust dwalen mijn gedachten af naar de tekst van de Amsterdamse band De Dijk  met de 
song  “Als het golft dan golft het goed”: 
 

 
Op de dansvloer van het leven, met een tango voor de boeg  
kan het zomaar heftig stormen,  ook als niemand er om vroeg 

 
 
In het jaar 2019 werd de tango nog gedanst, het jubileumjaar van de Golfclub De Texelse. Een 
heerlijk golfjaar voor de leden, veel onderlinge wedstrijden, een prachtige zomer en de 
aankondiging van een nieuw clubhuis. Het was ook het jaar van enkele bestuurswisselingen. 
Onze voorzitter Jan van Andel had aangeven geen tweede termijn te ambiëren, onder zijn 
leiding is een flinke professionalisering van de vereniging doorgevoerd. Het is nog niet klaar, 
eigenlijk kun je een dergelijk proces nooit echt afronden. De wereld verandert en wij 
veranderen gewoon mee. Met plezier en respect werd afscheid van Jan van Andel, die op 
geheel eigen wijze en met veel humor de club jaren heeft geleid. Nogmaals namens alle leden; 
Jan, dank je wel. 
 
 
Henk Weijschede werd benoemd tot de nieuwe voorzitter en Dick Jansen, al een half jaar 
secretaris a.i. in het bestuur werd nu ook formeel benoemd. Het bestuur telt in 2019 vier 
personen en er wordt voorlopig geen verdere uitbreiding ingevuld.  
 
 
De Golfclub De Texelse kent ruim 40 vrijwilligers in diverse commissies, samen met het 
bestuur geven wij gezamenlijk verder vorm en inhoud aan de in 2017 aangenomen strategie 
van onze club. Kort samengevat. 

• 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. 

 
 
 
 
 
 



 
ledenaantal 
Het ledenaantal is met 432 leden redelijk stabiel. Vorig jaar 452 leden. We hebben 62 
jeugdleden en een ruime meerderheid van de leden is ouder dan 50 jaar. We kennen zelfs een 
beperkte competitie voor de 80+ leden. In vergelijking met de gemiddelde leeftijdsopbouw van 
andere golfclubs kennen wij een iets hogere leeftijd opbouw in ons ledenbestand. De opgave is 
helder; een streven en activiteiten gericht op de werving van nieuwe leden en tegelijkertijd op 
het behouden van onze oudere leden, die vaak al jarenlang lid zijn van onze vereniging.  Geen 
eenvoudige opgave, zo leert de ervaring.   
 
 
Website en Administratieve organisatie 
Er zijn flinke stappen gezet in de afgelopen jaren, niet alleen de gemeenschappelijke website 
met de Krim, maar ook met de applicatie Egolf4U. We zijn er inmiddels aan gewend. Na afloop 
van een wedstrijd zie je de spelers nog even op de telefoon de wedstrijdkaart invullen. Nu heel 
vanzelfsprekend, maar dat was het echt niet. Er is flink gemord en veel leden hebben met heel 
veel geduld het gebruik heel vaak uitgelegd. Er zijn ook demofilmpjes op de website geplaatst 
waarin stap voor stap uitleg gegeven wordt. In dit kader wil ik Marijke de Beer en Jo 
Oosterveer namens ons allen nogmaals bedanken voor hun immer enthousiaste inzet. 
 
Ook administratief zijn veel administratieve taken nu geïntegreerd. Daardoor zijn veel taken die 
voorheen door de vereniging werden uitgevoerd nu door de baan (de Krim) overgenomen. Er 
wordt nog overlegd over een redelijke financiële vergoeding voor deze verschuiving van 
verenigingstaken naar de administratieve organisatie van de Krim, lees Anita Hiemstra en haar 
team.  
 
 
Competitie 
Ook dit jaar zijn de competitieteams financieel ondersteund bij het trainings- programma, 
gericht op de voorbereiding voor de competitie. Daarnaast zijn er ook gratis inlooplessen voor 
alle leden georganiseerd. Activiteiten met als doel om leden te boeien en binden, het 
speelplezier verhogen en in de breedte het spelniveau proberen te verbeteren.   
 
Met veel enthousiasme is er door de competitieteams getraind en de inlooplessen zijn druk, 
dus absoluut goed bezocht. Kortom; in een korte tijdspanne hebben deze activiteiten een 
mooie plek op de verenigingskalender veroverd.  
 
Competitie, lid zijn van een team betekent meestal een groot deel van het jaar samen met je 
teamgenoten spelen en op pad zijn. Zo krijgt een individuele sport toch de mooie elementen 
van een teamsport.  
 
Dit jaar deden we met 9 competitie teams mee, meer dan xx spelers. Uiteindelijk werden er 
weer twee teams kampioen; 

-Dames Senioren donderdag zijn gepromoveerd naar de hoofdklasse 
-Heren 2 vrijdag zijn gepromoveerd naar de derde klasse 

 
 
Van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie. 
 
 
 
 



 
Boeien en Binden 
Ons 25 jarig bestaan is in september met een gevarieerde golfweek en een groot feest gevierd 
(met dank aan Solveig Rip voor de voortreffelijke organisatie). In de jubileumkrant zijn 
nogmaals de oude verhalen gememoreerd  en werd er nieuwe geschiedenis geschreven. Het 
wel en wee van 25 jaar clubgeschiedenis met elkaar delen is een treffende illustratie van de 
gezelligheid van onze club. We proberen het gehele jaar door een gevarieerd programma aan 
te bieden, voor elk wat wils. Het gaat niet alleen om golf, maar vooral ook om de gezelligheid. 
In de zomer lekker met elkaar nagenieten op het terras en in de winter als de wind om het 
clubhuis giert nog even borrelen rondom de open haard.  
 

Als bestuur  kijken we met plezier terug op 2019, onze club is financieel gezond, het 
ledenaantal is stabiel en de gezelligheid is de rode draad door ons golfclub. Dit hebben we 
alleen kunnen bereiken door ruim 40 vrijwilligers, die de solide en enthousiaste ruggengraat 
vormen van onze vereniging. Elk jaar zijn er leden die na jaren vrijwilliger geweest te zijn, 
helaas moeten stoppen. Dus ook elk jaar zoeken we leden die deze taak voor een paar jaar 
weer willen overnemen. Concreet zoeken we op dit moment leden voor alle commissies, erg 
belangrijk word die voor de Regel en Handicapcommissie een referee.  
 
Afrondend, 2019 mogen we met tevredenheid afsluiten maar op dit moment vooruitkijken naar 
de toekomst geeft een onzeker beeld.  Niet zozeer alleen voor onze vereniging, maar meer de 
maatschappelijke impact die de huidige tijd heeft op ons aller welzijn.   
 
 
Namens het bestuur  
 
Henk Weijschede 
 


