
 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering van 17-01-2016:   

1. Opening door de voorzitter 

-Voorzitter Jac Kessels heet alle aanwezigen hartelijk welkom en wenst iedereen een zalig    

Nieuwjaar met de beste wensen voor 2016 in een goede gezondheid. 

 

-Voor met de vergadering te beginnen staat de voorzitter eerst stil bij het overlijden van  

Urbaan Muysers. Hij verzoekt de vergadering om een minuut stilte te betrachten. 

 

-De vereniging heeft een druk jaar achter de rug waarin veel activiteiten georganiseerd zijn, 

We hebben veel aandacht besteed aan het vernieuwen van de site. Er is veel aandacht besteed 

aan het werven van meer jeugdleden. De doelstelling voor dit jaar ,7 a 8 kinderen, is bereikt. 

Ook zijn er veel theorie-examens afgenomen en is er veel aandacht besteed aan het opvangen 

van nieuwe leden.  

 

- Er was verder voldoende belangstelling voor de georganiseerde activiteiten. Als extra 

activiteit hebben we dit jaar, in samenwerking met Kapèlkeshof, iedere maand vanaf april 

voor de maandbeker gespeeld, die gesponsord is door Koen van Herk  en met als extra 

beloning de parkeerplaats. Voor het komend jaar een aanrader voor meerdere golfers.   

 

-De samenwerking met de Pro’s willen we meer uitbreiden en dit jaar zullen er minimaal 4 à 

5 themalessen worden ingepland. Ook zullen we dit jaar op de activiteitenkalender de Pro-cup 

invoeren. 

 

-De voorzitter dankt de familie Beumers met hun personeel voor hun goede zorgen. Sara en 

Jeroen hebben per 1-7-2015 de exploitatie van het restaurant overgenomen we wensen deze 2 

jonge ondernemers veel succes. Aan de golfbaan zijn er het afgelopen jaar weer extra 

investeringen gedaan (zowel aan de Solarisbaan alsmede de Kapelkeshofbaan) De uitbreiding 

van met name de Solarisbaan juichen we toe. Voor begin maart wil Louis alles afgerond 

hebben. Louis zal in de vergadering hierop terug komen.  

 

-Tevens spreekt de voorzitter  de wens uit dat ook de leden blijven meewerken om “onze 

baan“ in goede staat te houden. Hij wil dit toch nogmaals benadrukken, dat we dit met zijn 

allen moeten doen, niemand uitgezonderd, m.n. de pitchmarks repareren , maar ook het 

terugleggen van plaggen in de baan hoort hierbij.  

 

-Ook wil hij een oproep doen aan alle leden om zorg te dragen voor het goed toepassen van de 

regels, dit komt het spel ten goede en er komt een echte terechte winnaar. Hij doet dan ook 

een beroep op alle leden en niet alleen de starters maar zeker ook de gevorderde golfers, om 

deel te nemen aan de regelavonden die dit jaar weer door de HARECO georganiseerd worden.  

  

 

-Verder bedankt hij iedereen die zich ingezet heeft voor het reilen en zeilen van onze 

golfvereniging in het afgelopen jaar.  

2.Mededelingen en ingekomen stukken 

-Presentatielijst gaat ter ondertekening rond. Er zijn 30 afmeldingen voor de vergadering 

binnengekomen. 

 



 

 

-We hadden op 31 december 2015: 257 leden t.o.v. 241 leden per 31 december 2014 dus een       

7% stijging van het aantal leden. Dit aantal was zeker nog hoger geweest, maar omdat wij 

onze leden per mail actief hebben benaderd betreffende het lidmaatschap, hebben zich 

meerdere leden afgemeld omdat ze niet meer actief waren op Kapèlkeshof. We hebben nu wel 

een zuiverder beeld van ons ledenaantal. 

 

-Deze 257 leden zijn onder te verdelen in 250 senioren 72 vrouw 29 % en 178 man 71 %. En 

7 junioren 3 dames en 4 heren. We verwachten voor het komend jaar een lichte groei van het 

aantal leden. 

Het jongste lid Charlotte Timmermans is 8 jaar en het oudste lid Pierre Vossen is 80 jaar.  

 

 -Deze stijging is mede te danken aan het feit dat alle beginnende golfers, die nu les nemen, 

lid moeten worden van de vereniging, voordat ze op examen gaan.  

- De speciale actie 3 lessen en 1 maandabonnement voor € 75,- heeft zeker bijgedragen aan de 

toename van leden. 

- Maar ook de reclame van eigen leden heeft een toename van leden gezorgd:  gezellige club, 

waar men graag golft, er worden veel activiteiten georganiseerd en verder is de club 

laagdrempelig wat veel mensen aanspreekt. 

 

-Leeftijdsopbouw leden in percenten aangegeven. 

t/m 20 jaar            3%  

van 21 tot 30 jaar 2% 

van 31 tot 40 jaar 4% 

van 41 tot 50 jaar 7% 

van 51 tot 60 jaar 24% 

van 61 en ouder   60% 

 

-70% van de leden neemt deel aan de wedstrijden. 

-78% van de leden heeft een geldige handicap. 

-Er hebben dit jaar totaal 3919 deelnemers meegedaan aan de wedstrijden 

 

-EGA handicap vanaf 1-1-2016 

Ook op de Solarisbaan kunnen we m.i.v. maart voor de EGA handicap lopen. De baan is 

ingemeten en opnieuw gerated. Hierdoor zijn er nieuwe scoringskaarten nodig. Onder het 

punt 4 komt de HARECO er nog op terug.  

 

-Website:  De website heeft nu een nieuw eigen gezicht gekregen. Met name “een praatje 

met” waarin een lid op toerbeurt iets over zichzelf verteld is een graag gelezen stuk. Ook “de 

vraag van de week” over de golfregels ,en “ nieuwtjes en mededelingen” komen ruim aan 

de orde. We hebben veel positieve reacties van leden ontvangen, met dank aan J.v/d Aa , J. v. 

Betteray en A. Mertens.  

 

-Opvang nieuwe leden: 

De voorzitter geeft aan dat waar nodig ook veel aandacht aan de nieuwe leden besteed is om 

zodoende deze nieuwe leden zich snel thuis te laten voelen. Iedereen bedankt daarvoor. De 

heren- en damesochtend op donderdag- en vrijdagmorgen is hiervoor uiterst geschikt 

 

-AED defibrillator:  

Bij de start van afgelopen jaar is in maart de AED opgehangen in de lockerruimte. 23 leden 

hebben in 2015 de reanimatie en AED cursus gevolgd. Gelukkig hebben we de AED 

defibrillator afgelopen jaar niet hoeven in te zetten. We zullen in februari/maart 



 

 

herhalingslessen inplannen om alles nogmaals op te frissen.  

Wij hebben wel een onderhoudscontract en controleren 2 wekelijks de AED op zijn 

functioneren. 

 

-10 jarig bestaan golfbaan Kapelkeshof: 

Op 22 juni 2006 is de golfbaan officieel geopend. Dus dit jaar bestaat de golfbaan 10 jaar. Op 

de activiteitenkalender staat dat er op 4 juni een jubileumwedstrijd met gezellige muzikale 

avond gepland is. We laten ons verder maar verrassen.  

De golfvereniging bestaat in juni 2017 10 jaar, dat zal ons  jubileumjaar worden. 

3.Voorstel tot vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering   d.d.18-01-15. 

Niemand heeft op- of aanmerkingen.  

4.Voorstel tot vaststelling van de jaarverslagen 2015 van Bestuur en Commissies. 

Jaarverslag verenigingsjaar 2015. 

De secretaris geeft aan dat overal in het verslag het jaartal 2015 gelezen moet worden. 

Verder geen op- of aanmerkingen. 

- Toelichting door voorzitter over de commissie van Lief en Leed.  

Deze commissie wordt opgeheven omdat de meeste correspondentie nu via de mail loopt (dit 

wordt verzorgt door bestuurslid Annette Mertens). Nel Coppers stopt en wordt bedankt wordt 

voor haar diensten. De voorzitter  verzoekt de leden aan te geven indien aandacht gegeven 

moet worden aan een gebeurtenis. Conclusie: we kunnen reageren op wat we horen en hierop 

kunnen wij inspelen. Wat we niet horen, weten we niet. Nel en Annette bedankt voor jullie 

inzet. 

-Wedstrijdcommissie: (nu 7 personen) De bezetting is voldoende. We verwachten verder 

wel, indien nodig, spontane hulp en handjes van diverse vrijwilligers tijdens de wedstrijden ik 

verzoek dan ook om hier gevolg aan te geven.  

 

-Hareco-commissie: (nu 5 personen)  

-Jan Beumers is afgelopen jaar toegetreden tot de Hareco en gaat in maart de cursus 

regelcommissaris 1 gaan volgen. We hebben dan 4 regelcommissarissen is ruim voldoende. 

Er wordt aandacht gevraagd voor de spelregelavonden die voor iedereen belangrijk zijn ook 

voor leden die al langer golfen. Het blijkt regelmatig dat de “ervaren” golfers niet (meer) de 

spelregels kennen. We passen tijdens wedstrijden strikter de spelregels toe zodat de 

wedstrijden daardoor eerlijker verlopen.  

Jac van Betteray geeft aan dat de clubhandicap m.i.v. 1 januari 2016 is vervallen en dat 

iedereen nu een EGA handicap heeft vanaf handicap 54. Op de Solarisbaan kan gelopen 

worden voor de EGA-handicap. 

 

-Jeugdcommissie (3 personen ) Sjef Beumers, Henk Beljaars en Bert Timmermans  
-Afgelopen jaar is er veel energie gestopt in de jeugd. De aanpak van de inhoudelijke lessen het 
spelmateriaal. De trainingen worden verzorgd door de pro Sjef Beumers en Henk Beljaars.  
-Momenteel volgen 7 kinderen les. Voor de opzet en aanpak in 2015 heeft de commissie als doel 
gesteld om langzaam met enkele leden te groeien naar 7 of 8 jeugdleden en dat is gelukt. Er ligt 
momenteel een voorstel bij het bestuur om de trainingsgroep in 2 groepen te splitsen.  
-Ook zijn er extra trainingsmaterialen aangeschaft, die de jeugd tijdens de lessen kan gebruiken.  



 

 

De jeugd zal ook in 2016 zelf de website verzorgen. 
-Louis en Truus Beumers hebben ook dit jaar weer toegezegd de jeugd extra stimuleren door geen 
lidmaatschapsgeld te vragen voor kinderen of kleinkinderen van leden die deel nemen aan het 
jeugdplan. Er worden p/j 35 lessen gegeven voor € 210,- hiervan worden er 18 door de pro Sjef en 17 
door Henk Beljaars gegeven.  

 

De vergadering heeft geen op- of aanmerkingen op de verslagen. 

 

De voorzitter dankt de samenstellers. 

5.Voorstel tot vaststelling van financieel jaaroverzicht 2015.  

De penningmeester Leo Vaessen geeft tekst en uitleg. De vergadering heeft geen op- of 

aanmerkingen. De balans sluit met een positief resultaat van € 1.106,80 

6.Verslag kascontrole commissie bestaande uit Lea Sliepen en Saskia Vintges. 

- Lea Sliepen doet verslag van de kascontrole. Alles is gecontroleerd en zij geeft aan dat er 

geen onregelmatigheden zijn ontdekt en vraagt daarom de vergadering de penningmeester te 

dechargeren.(Lea en Saskia bedankt) 

7.Benoeming kascontrole commissie 2016. 

Aftredend: Lea Sliepen. Reserve lid Jan van Brakel komt in kascontrolecommissie . Er moet een 

nieuw reserve lid worden benoemd. 

Aftredend: Lea Sliepen. Saskia Vintges blijft en reserve lid Jan van Bakel komt in 

kascontrolecommissie. Wim Hermans stelt zich beschikbaar als reserve lid. 

7a . Voorstel contributieverhoging “witte golfers” 

Het bestuur stelt de vergadering voor om de contributie voor “witte   golfers”(golfers die wel lid zijn 

van de vereniging, maar geen abonnement hebben op Kapèlkeshof) die zich aanmelden na 1 januari 

2016 en op 31 december 2016 geen abonnement hebben op Kapèlkeshof m.i.v. 1 januari 2017 te 

verhogen van € 40,- naar € 60,-.  (conform een gangbaar tarief bij andere verenigingen.) 

Dit zal jaarlijks gecontinueerd worden. 

Het bestuur hoopt op deze manier een vereniging te houden, waarin de leden ook een betrokkenheid 

hebben bij Kapèlkeshof en niet gaat bestaan uit een groot aantal leden, die alleen lid zijn voor het 

lidmaatschap van de NGF en de handicapregistratie. 

Na opmerkingen uit de vergadering m.bt. tot de financiële noodzaak, het nut van deze verhoging, het 

ten onrechte onderscheid maken in leden en de vraag of dit statutair wel mag, besluit het bestuur om 

het voorstel tot contributie verhoging tot nader order aan te houden om een en ander te bekijken.  

8. Vaststelling begroting 2016 

Toelichting begroting 2016 door penningmeester Leo Vaessen.  

De begroting sluit met een positief resultaat van €1050,-. 

Uit de vergadering komt de vraag om de volgende keer de begroting van het voorafgaande 

jaar er naast te zetten. De penningmeester zegt dit toe. 

De vergadering gaat akkoord met de gepresenteerde begroting. 

 

9. Verkiezing bestuursleden. 



 

 

Aftredend: Jac Kessels (herkiesbaar) en Henk Hagens. Henk stelt zich niet meer herkiesbaar. Hierdoor 

is er een vacature ontstaan. 

Aftredend Jac Kessels, stelt zich voor nog een periode herkiesbaar. De vergadering  

herbenoemd Jac bij acclamatie.  

Aftredend Henk Hagens. Henk stelt zich niet meer verkiesbaar maar als medeoprichter en na 

9 jaar in het bestuur te hebben gezeten mag Henk het ook wat rustiger aan gaan doen,  hij 

blijft wel in de wedstrijdcommissie. Hierdoor is er een vacature ontstaan. De voorzitter dankt 

Henk voor zijn inzet en overhandigt hem een cadeaubon een fles wijn en een bos bloemen 

voor Lenie.  

Hij stelt de vergadering voor om Henk te benoemen tot erelid voor het vele werk dat hij 

gedaan heeft vanaf de oprichting. De vergadering steunt dit voorstel met een luid applaus. 

Het bestuur stelt Harrie Schoenmakers kandidaat voor deze vacature. Er heeft zich niemand anders 

kandidaat gesteld. 

De vergadering kiest bij acclamatie Harrie Schoenmakers als nieuw bestuurslid.  

10. Concept Programma 2016. 

De wedstrijdcommissie geeft nadere uitleg over het concept programma. Het programma zal 

ook op de website gepubliceerd worden. En e.v.t. wijzigingen zullen tijdig worden 

doorgegeven.  

Vraag aan de vergadering: is er nog belangstelling voor het Moonlighttoernooi. N.a.v. de 

reacties wordt besloten dit op de kalender te laten staan. 

Er wordt ook aandacht gevraagd voor de matchplaycompetitie die georganiseerd word van 

half april tot half september. Er zal zowel op de Solarisbaan als de Kapelkeshofbaan gespeeld 

worden. 

11. Wat er verder ter tafel komt. 

Nel Coppers stopt bij de commissie lief en leed 

De voorzitter bedankt het vertrekkend commissielid voor haar inzet en overhandigt haar een 

fles wijn. 

 

Louis geeft uitleg over de werkzaamheden die nog voor maart uitgevoerd worden. Waterstaat 

gaat de Molenbeek voor hole 1 aanpassen en er komt een grotere duiker onder het pad. 

De nieuwe afslagen zullen, wind en weder dienende,  in maart klaar zijn. 

12. Rondvraag. 

Geen vragen. 

13. Sluiting. 

De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng en wenst alle leden een sportief en een         

swingend golfseizoen toe en biedt de aanwezigen een consumptie aan namens de vereniging. 

Truus, Louis, Sara en Jeroen bieden namens Kapèlkeshof een Nieuwjaarsborrel aan. 


