
 

 

Algemene Ledenvergadering van 15-01-2017:   

1. Opening door de voorzitter 

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

en gezond Nieuwjaar met de beste wensen voor 2017. 

 

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

Hellenbrand (30-05- 2016) leeftijd 63 jaar, Annie Lenders-Beumers (14-09-2016) leeftijd 62 

jaar, en Dre Bloemers (1-10-2016 leeftijd 75 jaar. Hij verzoekt de vergadering om een minuut 

stilte te betrachten. 

 

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

golfvereniging in het afgelopen jaar. Ook bedankt hij alle sponsors die onze vereniging een 

warm hart hebben toegedragen voor hun bijdrage in welke vorm dan ook. 

 

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

Er was over het algemeen voldoende belangstelling voor de georganiseerde activiteiten. We 

constateren een groei m.n. op de herenochtend  al vaker meer dan 45 deelnemers, deze groep 

wordt steeds groter , in totaal hebben op deze dag1751 deelnemers aan de wedstrijd 

deelgenomen. 

 

-Flight- indeling en gedrag in de baan:  

In goed overleg met Kapèlkeshof  heeft het bestuur besloten om een flight indeling bij alle 

wedstrijden te maken van 4 personen. Bij slecht weer kan de flight indeling uit 3 personen te 

spelen. De flights worden achter elkaar ingedeeld vanaf hole 1 en daarbij laten we alleen hole 

4 open zodat er ruimte ontstaat. Deze afspraak is gemaakt  zodat ook abonnementsleden en 

gastspelers die niet aan wedstrijden deelnemen op elk moment kunnen golfen. Uiteraard 

mogen deze golfers geen afbreuk doen aan de georganiseerde wedstrijd. Deze indeling zullen 

we dus voortaan voor alle wedstrijden hanteren en de Weco beslist afhankelijk van het weer 

of we met drie of vier personen in de flight spelen. Nadat we gestart zijn met de flight-

indeling van 4 hebben diverse dames enkele klachten gemeld bij het bestuur betreffende 

koude en winterse temperaturen met de vraag om alleen in de winter met flights van 3 te 

lopen. Na overleg met Kapèlkeshof stellen wij voor om bij de dames in de winter en bij koud 

regenachtig weer met flights  van 3 spelen. Met de opmerking: Indien er meer dan 9 holes 

bezet zijn dan flights van 4 maken, uiteraard is dit ter verantwoording van de 

wedstrijdcommissie.     

 

-EGA handicap: Vanaf 1-1-2016  kunnen we op de Solarisbaan voor de EGA-handicap lopen. 

Ook hebben  we nieuwe aangepaste scoringskaarten. Na een kleine aanpassing betreffende de 

handicap door de NGF kunnen we  hierop positief terugkijken. 

 

-De jeugd is dit jaar voldoende aan hun trekken gekomen.  Dit jaar hebben we de 8 

jeugdleden  in 2 trainingsgroepen kunnen laten trainen. 4 jeugdleden hebben dit jaar het 

examen gedaan en hebben ook de EGA handicap 54 behaald.    

 

-Afgelopen jaar  hebben 21 nieuwe seniorleden  met succes het theorie en praktijkexamen 

gedaan.  

 

-De Thema lessen worden als zeer  positief ervaren ook was de deelname zeer hoog. We  



 

 

zullen voor 2017 zeker 4 a 5 de themalessen  opnemen..  

 

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

accommodatie met de golfbaan  ligt er keurig verzorgd bij. Ook op het terras en in het 

restaurant is het gezellig en worden we vriendelijk en correct bediend.   

 

-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 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.  

 

De wedstrijd zonder stokken in het restaurant afgelopen jaar was een groot succes. Voor dit 

jaar  is deze weer opgenomen (14 februari) ik wil iedereen hiervoor uitnodigen.  

  

-10 jarig bestaan golfbaan Kapèlkeshof: 

Op 4 juni 2016 heeft Kapèlkeshof het 10 jarig jubileum gevierd.  Wij als vereniging hebben 

tijdens dit jubileum de golfer van  kortend staal aangeboden. De golfer staat op een creatief 

gemetseld muurtje  en wordt bij avond  fraai verlicht. Het totaal geeft een mooie uitstraling en 

is zeker een aanwinst voor de baan.   

 

-De golfvereniging Kapèlkeshof  bestaat in juni 2017 10 jaar. De jubileumcommissie van het 

eerste lustrum heeft weer toegezegd om de organisatie op zich te nemen en is inmiddels met 

de voorbereiding gestart. In het weekend van 30 juni zal dit jubileum gevierd worden, verdere 

mededelingen volgen. 

2.Mededelingen en ingekomen stukken 

 

-Presentatielijst gaat ter ondertekening rond. Er zijn 43 afmeldingen voor de vergadering 

binnengekomen, waaronder bestuurslid Annette Mertens (griep). We hadden op 31 december 

2016: 268 leden t.o.v. 257 leden per 31 december 2015 dus een stijging van ruim 4%. Deze 

268 leden zijn onder te verdelen in 260 senioren 73 vrouwen en 187 mannen oftewel 28 % 

vrouwen en 72 % mannen. En 8 junioren 2 meisjes en 6 jongens. Ons streven is om binnen 

enkele jaren de 300 leden overstijgen. Het jongste lid Charlotte Timmermans is 9 jaar en het 

oudste lid is Huub Peters bijna 82 jaar. Oudste wedstrijd lid Pierre Vossen  is 81 jaar Pierre is 

nog zeer actief en doet aan veel activiteiten mee. Op de voet gevolgd door Nol Kortenkaas die 

op 3 januari ook 80 jaar geworden is. 

 

-Deze stijging van het aantal leden 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. Ook de 

speciale actie leren golfen 3 lessen en 1 maand-oefenabonnement voor € 75,-, en de 

aanbieding een jaar lang onbeperkt golfen gecombineerd met een golfcursus van 10 lessen. 

heeft zeker bijgedragen aan de toename van leden.  Maar ook de reclame van eigen leden 

heeft voor een toename van leden gezorgd: een gezellige club, waar men graag golft, waar 

veel activiteiten worden georganiseerd en verder een club die laagdrempelig is wat veel 

mensen aanspreekt.  



 

 

 

 

-Leeftijdsopbouw leden in percenten aangegeven. 

t/m 20 jaar                 8 leden = 3%  

van 21 tot 30 jaar      8 leden = 3% 

van 31 tot 40 jaar    12 leden = 4% 

van 41 tot 50 jaar    16 leden = 6% 

van 51 tot 60 jaar    59 leden = 22% 

van 61 en ouder    165 leden = 62%  (was in 2015 60%) 

 

-57% van de leden neemt deel aan de wedstrijden. 84% van de leden heeft een geldige 

handicap. 68% van de leden die een handicap hebben namen  aan wedstrijden deel. Er hebben 

dit jaar in totaal 4168 deelnemers meegedaan aan de wedstrijden. (was in 2015 3919) 

 

-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. Verder 

willen we ook 1x per maand een inloopochtend organiseren op zaterdagmorgen  om 10.00uur 

waar de nieuwe leden extra aandacht zullen krijgen. De opzet is om zodoende gemakkelijk te 

kunnen  instromen voor de wedstrijden. Dit zal niet in een wedstrijdvorm gebeuren maar met 

enkele vrijwilligers (ervaren golfers). Dit ter voorkoming van drempelvrees. We komen via de 

site hier nader op terug.    

 

-AED defibrillator:  

Zoals iedereen weet hangt de AED sinds maart 2015 in de lockerruimte. Gelukkig hebben we 

tot  heden de AED defibrillator niet hoeven in te zetten. Op 7 en 16 februari en 7 maart zijn  

voor de betreffende personen (23) herhalingslessen ingepland om alles nogmaals op te frissen.  

Zoals jullie weten controleren we 2 wekelijks de AED op zijn functioneren en hebben we een 

jaarlijks onderhoudscontract. 

 

-Open Golfdag:   

Dit jaar willen we samen met Kapèlkeshof en de Pro,s buiten de nationale golfdag in april een 

open golfdag organiseren op Hemelvaartsdag 25 mei a.s. Het doel van deze open dag is om 

het golfen bij Kapèlkeshof nog beter op de kaart te zetten, verder hopen we hierdoor op een 

constante groei van leden en abonnementhouders  

 

-Nieuwe shirts:  

Door het bestuur is het plan gemaakt om in 2017 nieuwe shirts , bedrukt met het logo van de 

vereniging te introduceren. Mede in het  “2 maal negen toernooi” is het mooi als de leden 

uniforme shirts dragen. Er is een leverancier gevonden die deze shirts op voorraad wil houden 

na de eerste afname. 

Er is draagvlak onder de leden, Mia Hendrix, Marga van Dam en Piet Hellenbrand willen dit 

plan verder uitwerken. 



 

 

 

 

-Jaarlijks maken we grote stappen:  

Maar ik wil waken dat we niet te grote stappen maken, we moeten ook de rust nemen om alles 

goed te laten verlopen en invulling er aan te geven om mogelijk nog een extra kwaliteitsslag 

te maken. Professionalisering mag zeker niet ten koste gaan van de laagdrempeligheid waar 

deze vereniging dan ook om bekend staat. 

- Han Orbons heeft per mail een opmerking geplaatst m.b.t. de flight-indeling tijdens de dames-

ochtend. Dit is eerder tijdens de vergadering door de voorzitter al beantwoord. 

 

3.Voorstel tot vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering   d.d.17-01-16.  

 

Op punt 7a. Voorstel contributieverhoging “witte golfers” komen we onder punt 7 nog op terug. 

De vergadering heeft geen op- of aanmerkingen  op het verslag. Met dank aan oud secretaris 

en erelid Henk Hagens. 

 

4.Voorstel tot vaststelling van de jaarverslagen 2016 van Bestuur en Commissies. 

-Jaarverslag verenigingsjaar 2016. 

Verder geen op- of aanmerkingen. 

- Toelichting door voorzitter over Lief en Leed.  

Dit wordt verzorgd door bestuurslid Annette Mertens. Ik verzoek hier 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. Annette 

bedankt voor jouw inzet. 

 

-Wedstrijdcommissie: (nu 6 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 heeft afgelopen jaar  de cursus 

regelcommissaris 1 met goed gevolg afgerond. Jan proficiat. Dit is niet gemakkelijk, helemaal 

in het Engels en een examen van 2 dagen, en daar zijn ook nog de nodige studie uren aan 

vooraf gegaan. We hebben nu 4 regelcommissarissen, dat 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.  

 

-Jeugdcommissie (3 personen ) Sjef Beumers, Henk Beljaars en Bert Timmermans en ( 

ondersteunend vanuit het bestuur Jac Kessels). Afgelopen jaar is er weer veel energie gestopt in 
de jeugd. De trainingen worden verzorgd door de pro Sjef Beumers en Henk Beljaars. Ik wil niet 
onvermeld laten dat Henk dit geheel belangeloos doet. Hij draagt de jeugd een warm hart toe. Henk 
bedankt voor jouw inzet. De 2 oudste jeugdleden stoppen in 2017 (training past niet meer in hun 
vrijetijdsbesteding). Voor 2017 volgen er nog 6 kinderen de training (de 2 lesuren worden tot 1 uur 
teruggebracht). We hopen in de loop van dit jaar deze groep weer te kunnen uitbreiden met nieuwe 



 

 

jeugdleden. In de maanden december  januari en februari wordt er i.v.m. kou geen les meer gegeven 
en gaan we terug naar van 35 naar 32 lessen. Er worden dit jaar 32 lessen gegeven voor € 120,- 
hiervan worden er 24 door de pro Sjef en 8 door Henk Beljaars gegeven. Louis en Truus Beumers 
hebben ook dit jaar weer toegezegd de jeugd extra te stimuleren door geen lidmaatschapsgeld          
€ 120,- te vragen voor kinderen of kleinkinderen van leden die deel nemen aan het jeugdplan. Op 23 
april is er een open dag voor de jeugd gepland. 

 

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

 

De voorzitter dankt de samenstellers. 

 

5.Voorstel tot vaststelling van financieel jaaroverzicht 2016.  

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

aanmerkingen. De balans sluit met een positief resultaat van  € 939,61 

6.Verslag kascontrole commissie bestaande uit Saskia Vintges en Jan van Brakel. 

- Saskia 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.( Saskia en Jan bedankt) 

7.Benoeming kascontrole commissie 2017. 

Aftredend: Saskia Vintges. Jan van Brakel blijft en reserve lid Wim Hermans komt in 

kascontrolecommissie. Wim Cann stelt zich beschikbaar als reserve lid. 

 

7a . Aangehouden punt :Voorstel contributieverhoging “witte golfers” 

dit agendapunt is in de ledenvergadering op 17 januari 2016 aan de orde geweest.  

 

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. 

Bestuur komt terug op bovenstaand voorstel:  we hebben nogmaals de voor en de nadelen op een 

rij gezet en is tot besluit gekomen om het voorstel in zijn geheel in te trekken. Dus alles blijft bij 

het oude en een lid met of zonder abonnement betaald hetzelfde € 40,- 

Opmerking:  

Wij als bestuur willen wel promoten dat onze leden ook een abonnement nemen bij Kapèlkeshof want 

voor een goede exploitatie van de baan heb je veel abonnementhouders nodig. En wij als 

golfvereniging willen toch een goed verzorgde en onderhouden baan.  

We willen geen vereniging worden of zijn voor alleen witte golfers. 

 

 



 

 

8. Vaststelling begroting 2017 

Toelichting begroting 2017 door penningmeester Leo Vaessen. De begroting sluit met een 

negatief resultaat van € 2600,- dit negatief resultaat wordt veroorzaakt door het 10 jarig 

jubileum in juni. 

De vergadering gaat akkoord met de gepresenteerde begroting. 

 

9. Verkiezing bestuursleden. 

 

-Aftredend: Jac van Betteray (herkiesbaar).  Jac van Betteray, stelt zich nog een periode 

herkiesbaar. Er zijn verder geen tegenkandidaten ingediend. De vergadering  herbenoemt Jac 

bij acclamatie.  

10. Concept Programma 2017. 

 

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.  

 

11. Wat er verder ter tafel komt. 

 

Maya Marcelissen en Leo Cox zijn gestopt bij de Wedstijdcommissie, vanwege drukke 

werkzaamheden. De voorzitter bedankt Maya en Leo voor  hun inzet in deze commissie 

omdat ze beiden niet aanwezig zijn zal hij zorg dragen dat deze flessen bij hen bezorgd 

worden. 

 

12. Rondvraag. 

Henk Hagens maakt zich als wedstrijdleider zorgen om het feit dat er wel eens golfers invoegen op 

lege holes tijdens een wedstrijd. De voorzitter antwoordt dat die mensen goed geïnstrueerd zullen 

worden door de baaneigenaar, voordat zij de baan ingaan. Zij moeten zich aanpassen aan de snelheid 

in de baan en mogen geen flights inhalen.  

 

Pierre Vossen maakt van de gelegenheid gebruik om een dankwoord te richten voor het vele werk van 

het bestuur. Hij krijgt middels een applaus van de leden bijval. 

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. 


