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Algemene Ledenvergadering op 22 maart  2022:    

 

1. OPENING DOOR DE VOORZITTER  
1.1. Voorzitter Jac Kessels heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Vanwege Covid-19 is de 

geplande jaarvergadering van 1 februari verplaatst naar vandaag 22 maart 2022.  
1.2. Aanwezigheidslijst: 

Laten we niet rondgaan ter ondertekening, de namen zijn bij binnenkomst gecontroleerd. 

1.3. Overleden leden 
Voor de vergadering begint staat de voorzitter eerst stil bij het overlijden van : 
Marga van Dam op 8-7-2021 op 76 jarige leeftijd. En vorige week is op 16-03-2022 Pierre 
Vossen overleden. Hij is 86 jaar oud mogen worden. De voorzitter verzoekt iedereen te gaan 
staan om een minuut stilte in acht te nemen om hen te gedenken. 

1.4. Woord van dank 
De voorzitter dankt 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. 

1.5. Jaar-evaluatie clubactiviteiten 

• De vereniging heeft afgelopen jaar helaas enkele activiteiten moeten laten vervallen 
i.v.m. Covid-19. Maar ondanks deze beperkingen konden we wel blijven golfen in 
tegenstelling tot veel andere verenigingen die hun sport niet mochten uitoefenen. De 
dames- en herenochtenden konden zo blijven doorgaan. Maar diverse andere 
wedstrijden hebben we laten vervallen. Uitgangspunt van de NGF was wel om met 
verplichte starttijden te gaan werken. Onder verantwoording van het team Kapèlkeshof 
in samenspraak met E-golf4U werken we met starttijden. Het werken met starttijden bij 
wedstrijden is niet bevorderlijk voor de onderlinge sociale contacten maar we kunnen 
gelukkig golfen. Maar vanaf 1 juli hebben we weer met shotgun kunnen golfen.   

• Voor de activiteiten die we (ondanks de Covid-19) georganiseerd hebben was veel 
belangstelling. 

• Helaas hebben we (door Covid-19) ook dit jaar onvoldoende kunnen werken om nieuwe 
leden te introduceren bij onze vereniging. In samenspraak met de Pro’s en Kapèlkeshof 
zullen we hier extra aandacht aan schenken.  

• Indien leden zich als lid afmelden bij de vereniging dan verzoeken we dat dit schriftelijk 
per mail (met opgaaf van reden) te doen bij de secretaris van de vereniging.  
Indien er sprake is van een adreswijziging, het verzoek dit zelf aan te passen via 
E-Golf4U.  
Om ons ledenbestand up to date te houden het verzoek om je gegevens in E-Golf4U te 
controleren of deze nog correct zijn (email, telefoon adres, geboortedatum enz.) Lukt dit 
niet neem dan gerust contact op met de secretaris. 

• Afgelopen jaar  hebben 11 seniorleden met succes het theorie en praktijkexamen 
gedaan met dank aan de Hareco die deze examens heeft georganiseerd. 

• Ook hebben (ondanks Covid-19) weer veel golfers onder leiding van Peter Vluggen en 
Sjef Beumers deelgenomen aan het 9 stappenplan waar we zeer positieve geluiden 
over hebben ontvangen. We gaan ook dit jaar hiermee door. Onder punt 12 zullen de 
pro’s daar meer over vertellen. 

• De voorzitter spreekt de wens uit dat ook de leden blijven meewerken om “onze baan“ 
in goede staat te houden. Hij benadrukt nogmaals dat we dit met zijn allen moeten 
doen, niemand uitgezonderd, met name de pitchmarks repareren, maar ook het 
terugleggen van plaggen in de baan. 
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• Om je eigen handicap zo actueel mogelijk te houden en daarmee een gelijkwaardige 
speelpartner te kunnen zijn is het van belang om voldoende kaarten te lopen (op zowel 
de Kapèlkeshofbaan als de Solarisbaan).  

• Op de Kapèlkeshofbaan krijgen we steeds meer golfers met een handicap onder de 10, 
met als absolute uitschieter Coen Kessels met een handicap van -1. 

 
2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 

 
2.1. Presentielijst: 

47 leden aanwezig 
       29  leden hebben zich afgemeld  

2.2. AED defibrillator:  

• Zoals iedereen weet hangt de AED sinds maart 2015 in de lockerruimte. Gelukkig 
hebben we tot op heden de AED defibrillator niet hoeven in te zetten. Indien iemand 
zich geroepen voelt om de AED cursus te volgen dan kan men zich opgeven bij Mia 
Hendrix of het secretariaat. We zullen dan zorgdragen voor een juiste basisopleiding 
om het certificaat te verkrijgen 

• Zoals jullie weten controleren we 2 wekelijks de AED op zijn functioneren en hebben we 
een jaarlijks onderhoudscontract. Ik wil alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet. 

• Reanimatiekaartje: We hebben een kaartje gemaakt waarop de belangrijkste gegevens 
staan hoe te handelen bij een hartstilstand. Dit kaartje is vanaf vandaag beschikbaar en 
iedereen hier aanwezig krijgt straks zo’n kaartje. Het kaartje is voorzien van een gaatje 
en kan aan de golftas gehangen worden. We zullen bij de komende activiteiten aan de 
deelnemers dit kaartje overhandigen. Degene die dan nog geen kaartje heeft gekregen 
kan het daarna bij de balie in het restant zelf afhalen.   

2.3. NGF pas:  

• De NGF is overgestapt naar een digitale pas. Ze willen in principe geen fysieke pas 
meer aanmaken. Het bestuur staat hier volledig achter en heeft besloten vanaf 2022 
geen fysieke pasjes meer te verstrekken. 

2.4. Statistieken 
• We hadden op 31 december 2021: 308 leden ( 86 dames 28% en 222 heren 72%) een 

stijging van  9 leden dit is 3%  

• Het jongste lid Quinn Thijssen is 8 jaar (28-04-2013) en het oudste en lid is Jac Willems 
met 90 jaar (Inmiddels 91, 20-02-1931)  Vermeldenswaardig is dat Jac ondanks zijn 
hoge leeftijd nog aan alle activiteiten meedoet en zelfs nog vaak bij de prijswinnaars zit. 
Maar ook is Jac een gezellige en sportieve en spontane golfer en een voorbeeld voor 
ons allen. 
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                       Leeftijdsopbouw: van 1 t/m 60 jaar 27%, en van 60 t/m 90 jaar 73% 

 

2.5. Vertrouwenspersoon: 
Oscar de Groen is de vertrouwenspersoon van onze golfvereniging. Indien iemand op een of 
andere manier te maken krijgt met “ongewenste omgangsvormen” kan hij of zij contact 
opnemen met Oscar. Gegevens staan op de website van de vereniging.  
 

2.6. Website:  
De website is geheel vernieuwd en sinds 15 december j.l. in de lucht met dank aan Jan van 
der Aa. Hij zal zijn bijdrage afbouwen en overdragen. Mieke Nijssen en Hans Nijssen zijn de 
nieuwe contactpersonen. Indien er vanuit de leden nog aandachtspunten zijn maak dit dan 
kenbaar. 

. 
 2.7  3e Lustrum: 

De golfvereniging bestaat dit jaar (2022) 15 jaar, Op 17 en 18 juni zullen we dit 15 jarig       
bestaan op een gepaste manier vieren. De jubileumcommissie (Albert Bosch, Koen van Herk, 
Frans Bergmans, Lea Sliepen en Mirjam Arnoldussen) is reeds met de voorbereiding bezig. 
Albert Bosch licht een tipje van de sluier op, er is vrijdag een feestavond, bij goed weer buiten. 
Zaterdag wedstrijd voor iedereen en de verdere inhoud blijft nog even geheim. 

 
  

3. VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D.28-06-21. 

De voorzitter vraagt per pagina of er opmerkingen zijn. 

De notulen worden als zodanig goedgekeurd door de vergadering.  

 
4. VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN DE JAARVERSLAGEN 2021 VAN BESTUUR EN COMMISSIES. 

4.1. Bestuur: Jaarverslag verenigingsjaar 2021. 

• Toelichting door voorzitter over Lief en Leed.  
Dit wordt geregeld door bestuurslid Mia Hendrix samen met Mieke Nijssen. We krijgen 
veel positieve reacties en men stelt dit zeer op prijs. De voorzitter verzoekt leden aan te 
geven wanneer er 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 en kunnen we niet de gewenste aandacht aangeven. 

 
4.2. Jaarverslag Wedstrijdcommissie: (nu 7 personen)  

• Dank aan de wedstrijdcommissies en de mensen die zich daar zich daar vol voor 
inzetten. Dit jaar zijn Han Orbons, Berdi Harbers en Annemiek Gielen als nieuwe leden 
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toegetreden. De wedstrijdcommissie wordt door de voorzitter speciaal bedankt voor de 
extra inzet tijdens de coronaperiode. 
Margriet van Brakel is gestopt. Margriet bedankt voor je 12 jaar belangeloze inzet. 

4.3. Jaarverslag Hareco-commissie: (nu 4 personen)  

• We hebben nu 4 regelcommissarissen en als ondersteuning vanuit het bestuur Jac 
Kessels .We willen deze commissie nog met een regelcommissaris uitbreiden dit in 
verband met de stabiliteit. 

4.4. Jaarverslag Jeugdcommissie (3 personen )  

• Sjef Beumers, Bert Timmermans en Jac Kessels (ondersteunend vanuit het bestuur). 

• Afgelopen jaar hebben 6 kinderen de training gevolgd. De trainingen worden verzorgd 
door de pro’s Sjef Beumers en Peter Vluggen. 

• Extra woord van dank aan Henk Beljaars voor het belangeloos verzorgen van een 
aantal  lessen.  

• Team Kapèlkeshof zegt ook voor dit jaar toe de jeugd extra te stimuleren door geen 
lidmaatschapsgeld  te vragen voor kinderen of kleinkinderen van leden die deelnemen 
aan het jeugdplan.  

 
De voorzitter dankt de samenstellers van de jaarverslagen en ze worden als vastgesteld. 
 

5. VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2021.  
 

5.1. De penningmeester Romald Peeters geeft tekst en uitleg over de jaarrekening die voor de 
leden ter inzage liggen tijdens de vergadering. Het jaar 2021is afgesloten met een positief 
resultaat van € 1.051,46 

 
          

5.2. VERSLAG KASCONTROLE COMMISSIE: 
• Albert Bosch voert het woord namens de kascontrolecommissie. 

• De kascontrolecommissie bestaande uit de heren Albert Bosch en Jan van Brakel,  
hebben ten huize van de penningmeester (Romald Peeters) de  financiële bescheiden 
van de golfvereniging Kapèlkeshof over 2021 gecontroleerd. 
De kascontrolecommissie trof een zeer transparante boekhouding die zodanig was 
opgezet dat het eenvoudig was de financiële in- en uitgaande kasstromen te 
controleren.       

5.3.  Vaststelling financieel jaaroverzicht 2021 
De kascontrolecommissie heeft geen onregelmatigheden geconstateerd en stelt de 
vergadering derhalve voor de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde financiële  
beleid over 2021 en de vergadering is unaniem akkoord. 
 
 

6. BENOEMING KASCONTROLECOMMISSIE 2022. 
6.1. Samenstelling kascontrolecommissie 2022 

• Albert Bosch aftredend.  
• Jan van Brakel blijft lid van de commissie. 
• Peter Fleuren neemt plaats in kascontrolecommissie.  
• Als reserve lid voor de kascommissie stelt Herm Vanlier zich beschikbaar. 
•  Dit wordt goedgekeurd door de ledenvergadering.  

 

 
7. VASTSTELLING BEGROTING 2022 

7.1. Toelichting begroting  
• De penningmeester (Romald Peeters) geeft een toelichting op de begroting voor 2022. 

• De begroting sluit met een negatief saldo van € 5.900,00. Deze overschrijding is geheel 
te danken aan het 15 jarig bestaan en de kosten voor het aanpassen van de statuten.  

• De vergadering gaat akkoord met de gepresenteerde begroting. 
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8. A. VOORSTEL AANPASSING STATUTEN DATUM 03-07-2012.(ZIE BIJLAGE WORDT AAN VERSLAG 

TOEGEVOEGD): 
WIJZIGINGEN IN ROOD 
1E BELANGRIJKE WIJZIGING: DAT HET VERENIGINGSJAAR NIET LOOPT VAN 1 OKTOBER T/M 30 SEPTEMBER 

VAN HET VOLGEND JAAR (ARTIKEL 3 EN ARTIKEL 14 LID 1) MAAR VAN 1 JANUARI T/M 31 DECEMBER . ENZ.  
2E BELANGRIJKE WIJZIGING:   DE W.B.T.R. (WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSOON)  

DE VERGADERING GAAT UNANIEM AKKOORD MET DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN . 
B. VOORSTEL  AANPASSING HUISHOUDELIJK REGELEMENT (ZIE BIJLAGE WORDT AAN VERSLAG 

TOEGEVOEGD) 

DE VERGADERING GAAT WEDEROM UNANIEM AKKOORD MET DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN. 

9.VERKIEZING BESTUURSLEDEN. 

Aftredend en herkiesbaar is Harry Schoenmakers bij handopsteken wordt Harry weer gekozen 
voor een volgende termijn. 
Aftredend is Jac Kessels hij stelt zich niet meer herkiesbaar na bijna 12.5  jaar voorzitter te zijn 
geweest. Jac vindt dat na ruim 12 jaar er plaats gemaakt moet worden en dat er een nieuwe frisse 
wind moet waaien in het bestuur. Het bestuur stelt Hans Nijssen voor als nieuwe voorzitter. 
Bij handopsteken wordt Hans unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter.  
Het bestuur stelt aan de vergadering voor om Jac Kessels te benoemen tot erelid. De vergadering 
gaat met algemene stemmen akkoord met benoeming tot erelid. 
 

10.CONCEPT PROGRAMMA 2022 

10.1Toelichting  

• De voorzitter van de wedstrijdcommissie Harry Schoenmakers geeft nadere uitleg over 
het concept wedstrijdprogramma 2022. 

• De vacatures in de Weco zijn ingevuld door Han Orbons, Berdi Harbers en Annemiek 
Gielen. 

• Harry schetst nogmaals de beperking van Covid-19 in het afgelopen jaar de heren- en 
damesochtend konden doorgaan en zijn waren succesvol. De matchplaycompetitie met 
hoge en lage handicaps is door kunnen gaan. 

• Zomeravondcompetitie is weliswaar iets later dan gehoopt maar wel kunnen starten. 

• Programma met verder versoepelingen is dan met ingang van 1 juli door kunnen ga 

• De uitslag van de wekelijkse zomeravondcompetiewedstrijd was meestal na 3 kwartier 
na bekend. Margriet van Brakel (Weco) is bijna elke dinsdagavond aanwezig geweest 
om de prijzen uit te reiken. 

 

11.MEDEDELINGEN BAANEIGENAAR. 

Team Kapèlkeshof wat betreft de baan is weinig te melden. De weersomstandigheden zijn 
uitdagend geweest voor de baan, er is voldoende gespeeld. Voor de exploitatie Kapèlkeshof 
zelf is het een minder jaar geweest. De verwachting en hoop is dat we dit jaar Corona voorgoed 
achter ons kunnen laten. 
Sjef geeft aan na de overname van de baan van hun ouders, dat het nieuwe team een aantal 
veranderingen gaat doorvoeren. Zo wordt er een nieuwe lockerruimte gerealiseerd. Is er een 
samenwerking met de organisatie Pitch & Putt gestart. Na 2 jaar corona, was het aantal 
arrangementen gedaald tot nul en door deze samenwerking willen we de familie en 
groepsarrangementen een boost geven. Hierop is de organisatie Pitch & Putt volledig gericht. 
Concreet verandert er niets voor de leden. De identiteit willen we behouden aldus Sjef. Sjef 
geeft aan te hopen op domino effect voor vereniging. Tot slot dankt Sjef namens Kapèlkeshof 
Jac Kessels voor zijn jarenlange inzet voor de golfvereniging. 
. 
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12. Toelichting trainingsprogramma Pro’s 

Programma en producten 

De pro’s geven een korte toelichting over het programma welk zij de rest van het jaar aanbieden. 
Zij zullen daarover ook naar de leden communiceren. 

• 9-Stappenplan 

• Golf-vitaal 

• Golfreizen 

• KLM-open 

• Flight-scope 

• Clubfitting 
 
Peter Vluggen geeft aan dat over alles wat met golf te maken heeft je terecht kunt bij Sjef of Peter 
Peter is zelf ook golffysiotherapeut. Verder licht Peter kort de mail toe welke alle leden hebben 
ontvangen voor een golfweekend in mei. De golfreis staat gepland voor 2 tot en met 9 november 
verder info hierover volgt. Ook kun je bij Peter terecht voor alle voorkomende werkzaamheden 
aan golfclubs, voor bv €25,-- heb je een nieuwe schaft. 

13.RONDVRAAG. 

Van de rondvraag maakt Albert Bosch gebruik met de volgende vragen/opmerkingen: 

Als je gereserveerd hebt kun je bij E-golf4U zelf geen wijziging doorvoeren, dit door het tijdslot wat 
erop opzit waarvoor Kapèlkeshof gekozen heeft. 

Er zijn starttijden maar waar moet je op de klok kijken op deze baan hangt geen klok. Opmerking team 
Kapèlkeshof we zijn op zoek naar een klok. Hoe en wat en waar is nog even de vraag maar er komt 
een klok. 

Gezien de leeftijdsopbouw van de leden is hier en daar een bankje wellicht een optie? 

Bunkers zijn ‘beton’ laat er wat zand bij komen. Dit staat op korte termijn op de planning geeft Sjef 
aan. 

Verder maakt Frans Bergmans van de rondvraag gebruik door op te merken dat de vereniging de 
vermelding in het UBO register niet moet vergeten. Dit is staat gepland. 

 

14.SLUITING. 

Om 20.50 uur bedankt de voorzitter iedereen voor zijn aandacht en inbreng en wenst alle leden 
een sportief en een swingend golfseizoen toe. Hij biedt de aanwezigen namens de vereniging een  
consumptie aan.  
 

22 maart 2022 

Mieke Nijssen (secretaris) 


