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Algemene Ledenvergadering op 28 juni 2021:    

 

1. OPENING DOOR DE VOORZITTER  
1.1. Voorzitter Jac Kessels heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Deze jaarvergadering was 

gepland op 2 februari 2021. We hebben deze helaas enkele maanden moeten uitstellen 
vanwege Covid-19. Ook is de nieuwjaarsreceptie van 10 januari door Covid-19 vervallen.  

1.2. Opzet jaarvergadering  
We zullen voor zover nog noodzakelijk, de normale volgorde van de jaarvergadering als 
leidraad nemen. Zeker omdat de bestuurswisseling reeds heeft plaatsgevonden.  Maar 
ondanks dat deze met ingang van 11 februari heeft plaatsgevonden worden de vertrokken 
bestuursleden alsnog bedankt bij punt 9 van de agenda. We zullen geen sheets laten zien 
op het scherm omdat ze moeilijk leesbaar zijn achter in het restaurant i.v.m. de onderlinge 
afstand van 1,5 meter. 

1.3. Overleden leden 
Voor de vergadering begint staat de voorzitter eerst stil bij het overlijden van : 
John de Haan op 8-1-2021 op 60 jarige leeftijd, 

    Hay Beerkens op 3-6-2021 op 86 jarige leeftijd.  
    Hij verzoekt iedereen te gaan staan om een minuut stilte in acht te nemen. 

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. Aanwezigheidslijst:  
Laten we niet rondgaan ter ondertekening. De namen zijn bij binnenkomst gecontroleerd. 

1.6. Jaar-evaluatie clubactiviteiten 

• De vereniging heeft afgelopen jaar helaas veel activiteiten moeten laten vervallen i.v.m. 
Covid-19. In de periode 14 maart t/m 11 mei 2020 hebben we zelfs alle activiteiten 
moeten stoppen. Gelukkig konden we vanaf 12 mei weer beperkt met golfen beginnen 
alhoewel onder zeer strenge corona voorschriften. Eerst met 3 personen in een flight, en 
daarna  maar met 2 personen per flight 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. Bijna alle 
andere wedstrijden hebben we laten vervallen. Uitgangspunt van de coronaregels en het 
advies van de NGF was wel om met verplichte starttijden te gaan werken. Onder 
verantwoording van het team Kapèlkeshof in samenspraak met E-Golf4U zijn de 
starttijden ingevoerd. Het werken met starttijden is niet bevorderlijk voor de onderlinge 
sociale contacten maar we kunnen gelukkig golfen.   

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

• Helaas hebben we (door Covid-19) 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. Op korte termijn zullen we deze nieuwe 
golfers hierbij gaan betrekken. Voor de inloopochtend moeten de nieuwe leden zich 
vooraf aanmelden. Deze inloopochtend zullen we in samenspraak met de pro’s verder 
meer vorm proberen te geven zodat er nog een betere aansluiting en afstemming 
plaatsvindt. 
Ter ondersteuning zoeken wij nog enkele vrijwilligers voor deze activiteit, zij kunnen zich 
aanmelden bij het secretariaat.  
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• Indien leden zich als lid afmelden bij de vereniging dan verzoeken we dit schriftelijk per 
mail (met opgaaf van reden) te doen bij de secretaris van de vereniging.  
Indien er sprake is van andere wijzigingen b.v. een adreswijziging, dan hierbij het 
verzoek dit zelf aan te passen via E-Golf4U. Lukt dit niet neem dan gerust contact op 
met de secretaris. Graag de persoonlijke gegevens controleren. 

• Afgelopen jaar  hebben 31 seniorleden met succes aan het theorie en praktijkexamen 
deelgenomen. Dank aan de Hareco die deze examens heeft georganiseerd. 

• Koffie bon. Als bestuur hebben we alle leden als compensatie maar ook als 
ondersteuning van Kapèlkeshof een consumptiebon cadeau gedaan. Hier is veel gebruik 
van gemaakt en we hebben veel positieve reacties ontvangen 

• De voorzitter feliciteert Kapèlkeshof met het 3e lustrum. Op 22 juni 2021 bestonden ze 
15 jaar. De voorzitter wil dan ook stilstaan bij dit heuglijke feit. “Truus en Louis we 
hebben 15 jaar op een goede en prettige manier samengewerkt. Er waren ook wel eens 
momenten waar we duidelijk van mening verschilden, maar we zijn er altijd samen 
uitgekomen. Jullie mogen trots zijn op wat jullie hebben bereikt en laten een stabiel en 
gezond en onderscheidend bedrijf achter. En nu doen jullie een stap terug om de jeugd 
de kans te geven om het stokje over te nemen. Truus en Louis bedankt. Wij als 
vereniging willen jullie een aandenken geven voor de prettige samenwerking.”              
De voorzitter biedt Truus en Louis een toepasselijk geschilderde schaal op standaard 
aan. 

• Ook wenst hij Sara, Jeroen en Sjef heel veel succes met het overnemen van het bedrijf 
Kapèlkeshof. “Maar jullie lopen ondertussen ook al jaren mee en is dit geen onbekend 
terrein. Wij hopen op een goede en een voortvarende samenwerking in de komende 
jaren. Ook voor jullie hebben we een bos bloemen die ik wil overhandigen”. 

• De golfvereniging bestaat in 2022 15 jaar. De plannen zijn om dit net zoals 5 jaar 
geleden bij het 10 jarig bestaan op een gepaste manier in juni/juli 2022 te vieren.  

• Ondanks Covid-19 hebben 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 en het aanharken van de bunkers. 

• 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).  
Om te komen tot een echte en terechte winnaar tijdens een wedstrijd is het daarnaast 
van belang dat alle leden individueel en met elkaar de spelregels op een juiste manier  
toepassen.  

• Een goed moment en goede plaats om te discussiëren over spelregels is deel te nemen 
aan de regelavonden die ook dit jaar weer door de Hareco zullen worden georganiseerd. 
De regelavonden zijn niet alleen zinvol voor startende leden maar ook voor de leden die 
al langer lid zijn. Op 13 april is de eerste regelavond geweest. 
 

2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 
 
2.1. Presentielijst: 

51 leden aanwezig 
24   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. Binnenkort als 
Covid-19 het toelaat zijn er weer herhalingslessen waar de betreffende leden over 
geïnformeerd worden. Er zijn weer enkele plekken vrijgekomen deze kunnen weer 
opgevuld worden. Wie zich geroepen voelt om de AED cursus te volgen dan kan zich 
opgeven bij Mia Hendrix of het secretariaat. We zullen dan zorgdragen voor een juiste 
basisopleiding om het certificaat te verkrijgen. Zoals het er nu naar uitziet zullen de AED 
cursussen weer in september starten. 
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• Zoals jullie weten controleren we 2 wekelijks de AED op zijn functioneren en hebben we 
een jaarlijks onderhoudscontract. Ik wil alle AED vrijwilligers bedanken voor hun inzet. 

2.3. NGF pas:  

• De NGF is overgestapt naar een digitale pas. Voor degene die ondanks de digitale pas 
toch nog een fysieke pas wil, is dit nog als uitzondering mogelijk. De leden die dit jaar 
toch nog een fysieke pas wilden, hebben deze dan ook ontvangen. Indien u in de loop 
van het jaar nog een replica wilt hebben (verlies/niet functioneren van de pas) dan 
brengt het NGF hiervoor kosten in rekening (€ 9,- inclusief verzendkosten). Verder is niet 
bekend of deze mogelijkheid door de NGF aangeboden blijft. 
 

2.4. Statistieken 
• We hadden op 31 december 2020: 299 leden ( 85 dames 28% en 214 heren 72%) een 

stijging van 18 leden dit is 7% Ons streven enkele jaren geleden om 300 leden te halen 
is dan ook werkelijkheid geworden. Romald vult aan dat op dit moment de vereniging 
301 leden telt. 

• Het jongste lid Quinn Thijssen is 8 jaar en het oudste lid is Jac Willems met 90 jaar. 
 
 
 
 

 
 

                       Leeftijdsopbouw: van 1 t/m 60 jaar 29%, en van 60 t/m 90 jaar 71% 
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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 heeft continu onze aandacht. De nieuwe website is nu twee jaar in de lucht met  
dank aan Jan van der Aa. Indien er vanuit de leden nog aandachtspunten zijn maak dat 
kenbaar.  

 
2.7. E-Golf4U: 

         Mieke Nijssen en Romald Peeters gaan de Master opleiding volgen bij E-Golf4U 

 
  

3. VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D.04-02-20. 

De voorzitter vraagt per pagina of opmerkingen zijn, Frans Bergmans heeft de opmerking om 
de pagina’s te nummeren.            

De notulen worden als zodanig goed gekeurd door de vergadering (met dank aan Jan van 
der Aa)  

 
4. VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN DE JAARVERSLAGEN 2020 VAN BESTUUR EN COMMISSIES. 

4.1. Bestuur: Jaarverslag verenigingsjaar 2020. 

• Toelichting door voorzitter over Lief en Leed.  
Dit werd geregeld door bestuurslid Annette Mertens en wordt overgenomen door 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 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 en kunnen we niet de 
gewenste aandacht aangeven. Annette bedankt voor jouw inzet. 

4.2. Jaarverslag Wedstrijdcommissie: (nu 5 personen)  
• Dank aan de wedstrijdcommissies en de mensen die zich daar zich daar vol voor 

inzetten. Dit jaar zijn gestopt Karin van der Aa en Annette Mertens bedankt voor jullie 
inzet. De commissie is op zoek naar nieuwe leden, en de wedstrijdcommissie wordt door 
de voorzitter bedankt voor de (extra) inzet tijdens de coronaperiode. 

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

• We hebben nu 4 regelcommissarissen en als ondersteuning vanuit het bestuur Jac 
Kessels. 
 

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 Sjef Beumers en Henk Beljaars.  

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

• Louis en Truus Beumers zeggen 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 zodanig vastgesteld. 
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5. VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2020.  
 
5.1.  De nieuwe penningmeester Romald Peeters heeft de jaarrekening ter inzage gelegd 

tijdens de vergadering. Hier zijn geen vragen over. De balans sluit met een positief 
resultaat van      € 2.568,61. 

 

6. VERSLAG KASCONTROLE COMMISSIE Frans Bergmans en Albert Bosch 

6.1. Verslag: 
             Frans Bergmans voert het woord; 

Op 7 januari 2020 heeft de kascontrolecommissie bestaande uit de heren Frans Bergmans      
en Albert Bosch, ten huize van de penningmeester (Leo Vaessen) de financiële bescheiden 
van de golfvereniging Kapèlkeshof over 2020 gecontroleerd. 

6.2.  De kascontrolecommissie trof een zeer transparante boekhouding die zodanig was 
opgezet dat het eenvoudig was de financiële in- en uitgaande kasstromen te controleren. 
Middels steekproeven hebben we kunnen vaststellen dat de boekhouding uitstekend op 
orde was en daarom kunnen wij de penningmeester voor het boekjaar 2020 decharge 
verlenen. 
Een extra compliment voor onze nu oud penningmeester is op zijn plaats omdat hij de 
voorstellen van de Algemene Ledenvergadering van 4 februari 2020 duidelijk in de 
jaarrekening had opgenomen . 
De kascontrolecommissie heeft geen onregelmatigheden geconstateerd en stelt de 
vergadering derhalve voor de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde financiële  
beleid over 2020. 

 

7. BENOEMING KASCONTROLECOMMISSIE 2021. 
7.1. Samenstelling kascontrolecommissie 2021 

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

 
 

8. VASTSTELLING BEGROTING 2021 
8.1. Toelichting begroting  

• De penningmeester (Romald Peeters) heeft geen verder toelichting op de begroting voor 
2021 hoeven te geven, deze is duidelijk. 

• De begroting sluit met een saldo van € 0,-  
• De vergadering gaat akkoord met de gepresenteerde begroting. 

Albert Bosch vraagt of de contributie verhoogd moet worden, dit was het vorig jaar een  
voorstel maar, met het huidige batig saldo legt de voorzitter uit is dit niet aan de orde. 
Margriet van Brakel  doet het voorstel om anders een klein bedrag te vragen bij 
inschrijving voor een wedstrijd, in het verleden is hier sprake van geweest. 
Hier is over nagedacht en besloten is om dit voorlopig nog niet te doen, een optie is  om 
dit wel te doen  bij ‘dure’ wedstrijden, denk aan het moonlight toernooi. 

 
9. VERKIEZING BESTUURSLEDEN. 

Aftredend zijn: Annette Mertens en Leo Vaessen. Beiden stellen zich niet meer herkiesbaar. 
Verder heeft ook Jan van der  Aa aangegeven dat hij stopt als bestuurslid. Jan blijft verder 
voorlopig wel actief als achtervanger betreffende de site. Annette en Leo zijn niet aanwezig en 
hebben een gezamenlijke mail gestuurd, die wordt door de voorzitter voorgelezen. Jan is wel 
aanwezig. De voorzitter dankt de 3 bestuursleden voor hun werk wat ze belangeloos in het 
bestuur hebben gedaan. Annette 9 jaar bestuurslid vanaf 2012, Leo 6 jaar als penningmeester 
vanaf 2015 en Jan 2 jaar secretaris vanaf 2019. Ze krijgen allen een enveloppe met inhoud. 
Conclusie: er zijn dus 3 vacatures beschikbaar. Daarom heeft het bestuur per mail op 1 januari 
2021 alle leden aangeschreven. Dit in verband met de voortgang en de stabiliteit in het bestuur. 
Het bestuur heeft toen Mieke Nijssen, Mia Hendrix en Romald Peeters voorgesteld om de 
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vacatures in te vullen. Niemand heeft zich aangemeld voor deze openstaande vacatures. De 
leden hebben positief op het bestuursvoorstel gereageerd.  
De vergadering op 2 februari 2021 is in verband met Covid-19 niet doorgegaan. 
Dus zoals in de mail van 12 februari 2021 aangegeven zijn deze leden dan automatisch gekozen 
en zijn Mieke Nijssen, Mia Hendrix en Romald Peeters de nieuwe bestuursleden. In deze 
vergadering wordt met applaus dit nogmaals door iedereen zonder uitzondering bevestigd.  

 
Verder geeft de voorzitter aan dat hij in 2022 gaat stoppen. We zijn dus op zoek naar een nieuwe 
voorzitter m/v. Na ruim 12 jaar is het goed geweest en ben je ook enigszins gedateerd aldus Jac. 
Indien iemand zich geroepen voelt of interesse heeft dan horen we dit graag. Het zou fijn zijn als 
we ons 15 jarig bestaan samen in juni/juli 2022 met een nieuwe voorzitter kunnen vieren. 

 
10. CONCEPT PROGRAMMA 2021 

10.1. Toelichting  

• De voorzitter van de wedstrijdcommissie Harry Schoenmakers geeft nadere uitleg over 
het concept wedstrijdprogramma voor de rest van dit jaar 2021. 

• Harry bedankt Annette en Karin nogmaals. De twee vacatures in de WeCo worden 
ingevuld door twee dames Han Orbons en Berdi Harbers. Annemiek Gielen blijft stand- 
by op de vrijdagochtend, waarvoor ook een welgemeend dank je wel. 

• Harry schets nogmaals de “beperkingen” door de  Covid-19 regels, de heren- en 
damesochtend konden doorgaan en zijn behoorlijk succesvol, ook is de 
matchplaycompetitie 2021 gestart, in twee categorieën  met hoge en lage handicaps. 

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

• Met ingang van 1 juli kunnen we weer wedstrijden spelen met shotgun. 

• Door de versoepelingen kan de zomeravondcompetitie vanaf 6 juli om 19.00 uur met 
shotgun starten. Binnen 3 kwartier na het einde van de wedstrijd proberen we de uitslag 
bekend te maken. 

• In september hopen we weer te starten met het verdere jaarlijkse programma. Alles 
wordt tijdig op de website en bij de wedstrijden gepubliceerd 

• Eventuele wijzigingen zullen tijdig worden doorgegeven en op de site kenbaar worden 
gemaakt. 

• WHS is ingegaan per 1-3-2021. De  WeCo heeft veel energie gestoken in de perikelen 
van het WHS-systeem bij E-Golf4U. 

• Albert Bosch vraagt nu 2 x 9 uitgevallen is om uitwisseling Harry legt uit dat de 
baaneigenaren en clubleden van de uitwisselende banen en verenigingen hier nu niet zo 
happig op zijn dit in verband met de drukke baanbezetting. 

 

11. MEDEDELINGEN BAANEIGENAAR. 
11.1 Louis Beumers wat betreft de baan is weinig te melden. De weersomstandigheden        

zijn voor de baan uitdagend geweest, er is voldoende gespeeld. Voor Kapèlkeshof zelf is 
het een minder jaar geweest we hopen dat het dit jaar goed blijft gaan. 

11.2 Aanpassingen van de baan  
Louis legt uit dat om de 18 holes van de Kapelfhofbaan “ WHS proof “ geregeld te krijgen 
heel moeilijk zal zijn, we kijken of dit voor volgend jaar een mogelijkheid kan zijn. De baan 
zal verlengd moeten worden met een aantal meters, echter de baan moet in balans 
blijven en dat is de moeilijkheid.  
Of de club handicap kan blijven zal afhankelijk zijn van E-Golf4U. 

De voorzitter geeft de suggestie als er gestopt wordt door E-Golf4U met de clubhandicap, 
dat de baaneigenaar om de baan WHS te verkrijgen, de kosten hiervan in een verhoging 
van het abonnement kan doorvoeren. 

Huub Hendriks geeft naar aanleiding hiervan nog de toelichting dat de clubhandicap een 
buffer aanpassing heeft, bij 34 – 37  stableford punten geen wijziging. Huub Hendriks stelt 
voor dit terug te koppelen aan alle leden. 

 
Jac Peeters heeft vraag of het water in de lockerruimte gewoon leidingwater is. Dit is 
inderdaad zo. Het water bij toiletten en wastafels in restaurant /clubhuis is bronwater welk 
op 180 meter diep opgepompt wordt, dit is niet goed gekeurd voor consumptie. 
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12. Uitleg door de pro’s trainingsprogramma 2021 
12.1. 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 voor alles wat met golf te maken heeft je terecht kunt bij Sjef of Peter 
Peter is zelf ook golffysiotherapeut. 
 

13. WAT ER VERDER TER TAFEL KOMT.  
13.1. Er zijn geen onderwerpen ingebracht. 

 
 

14. RONDVRAAG. 

• Albert Bosch stelt voor dat het personeel van Kapèlkeshof naambordjes gaat dragen, 
dat is beter voor de communicatie.  Sara  zal dit  overweging te nemen. 

• Jac Peeters stelt voor, om als je inlogt op de website, dan voor jou zichtbaar te maken 
wat je nog niet gelezen / gezien hebt. Dit aan te duiden op de website, verder vind Jac 
het prettig als iedereen een eigen foto uploadt in de ledenlijst. De reactie hierop is dat dit 
iedereen zelf mag weten of wel of niet doet. 

• Harm Knol geeft de vereniging complimenten dat alles zo prima geregeld was en is met 
alle Covid-19 ellende. 

• Jac Willems spreekt een mooi dankwoord uit voor de opvang en vriendelijkheid welke 
Jac ontvangt en ontvangen heeft van de gehele golfvereniging.  

• Jac Kessels geeft aan dat de laagdrempeligheid van de vereniging hier toe bijdraagt, dit 
is een streven van de vereniging. 

 

15. SLUITING. 
Om 20.55 uur bedankt de voorzitter iedereen voor zijn aandacht en inbreng en wenst alle leden 
een sportief en een swingend golfseizoen toe. Biedt de aanwezigen, aan de namens de 
vereniging ontvangen consumptiemunten te gaan nuttigen.  
 
 

29 juni 2021 

Mieke Nijssen (secretaris) 

 

 


