
 

 

Algemene Ledenvergadering van 14-01-2018:   

 

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 2018. 
 
-Voor met de vergadering te beginnen staat de voorzitter eerst stil bij het overlijden van  onze golfpro 
Peadar Lawlor 62 jaar jong die op 24 september in zijn slaap overleden is. 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. 
-We hebben op 30 juni en 1 juli het 10 jarig jubileum gevierd van onze Golfvereniging. Met dank aan 
de  jubileumcommissie die dit prachtig mooi weekend georganiseerd hebben. We kunnen terugkijken 
op een geslaagd weekend.  
-Verder was er over het algemeen voldoende belangstelling voor de georganiseerde activiteiten. 
Totaal aantal hebben ruim 4000 deelnemers deelgenomen aan wedstrijden in 2017.  
-We constateren een groei m.n. op de herenochtend waar vaker al meer dan 50 golfers komen, deze 
groep wordt steeds groter totaal hebben op deze dag ruim 1700  deelnemers aan de wedstrijd 
deelgenomen.  
-Bij de maandbeker constateren we een duidelijke terugval van deelnemers.  
  
-Inloopochtend nieuwe leden: Dit ter voorkoming van drempelvrees 
1 maal per maand organiseren we een inloopochtend op zaterdag van 10.00 tot 12.00  uur. 
In het leven geroepen om nieuwe startende golfers kennis te laten maken met de vereniging en de 
baan. Met die kanttekening dat we geen golfles geven daar zijn de pro’s voor. Gemiddeld waren er 4 
nieuwe leden die hiervan gebruik hebben gemaakt. De inloopochtenden  staan ook dit jaar staan op 
de agenda. We hebben voor deze activiteit nog enkele vrijwilligers nodig.  
 
De wedstrijd zonder stokken in het restaurant afgelopen jaar was een groot succes. Voor dit jaar  
heeft de Hareco deze weer gepland op 27 februari, ik wil iedereen hiervoor uitnodigen.  
 
-De Thema lessen worden als zeer  positief ervaren, ook was de deelname zeer hoog. Met dank aan 
onze pro Peter Vluggen. We zullen voor 2018 weer een aantal lessen opnemen.  
 
-Aan en afmelden van leden: Verzoek om dit per mail te doen t.n.v. onze secretaris Jac van 
Betteray en een cc-tje naar onze penningmeester Leo Vaessen. Verder een verzoek om 
adreswijzigingen zelf aan te passen op E-golf4u, lukt dit niet neem dan gerust contact op met een van 
de bestuursleden. Verzoek aan iedereen om zelf even je eigen gegevens na te kijken of deze nog 
kloppen. 
-Ik wil jullie niet onthouden de mail die we van Jan Houben hebben ontvangen betreffende zijn 
afmelding als lid per 1 januari dit jaar.  Mijn gezondheid, hoewel redelijk stabiel, laat het niet meer toe 
nog te golfen. Breng indien mogelijk mijn dankbaarheid over aan alle golfers, vooral diegenen van wie 
ik bij het spelen de nodige hulp heb gehad. Het ga jullie goed. Hartelijke groet Jan.  
  
-Afgelopen jaar  hebben 17 seniorleden  met succes het theorie en praktijkexamen gedaan met dank 
aan de Hareco die deze examens heeft verzorgt.  
 
-De voorzitter dankt de familie Beumers met hun personeel voor hun goede zorgen. De totale 
accommodatie met de golfbaan ligt er keurig verzorgt bij. Ook op het terras en in het restaurant is het 
gezellig en worden we vriendelijk en correct bediend.  
Verder wil ik Sara en Jeroen feliciteren en succes wensen met uitbreiding van het bedrijf met de 
horeca van de Peelse Golf vanaf 1 februari 2018. 
 
-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. Iedereen heeft deze week ook een mail van Kapelkeshof ontvangen waarin 
nogmaals duidelijk aangegeven wordt hoe we in de winterperiode zo goed mogelijk moeten omgaan 
met de baan en wat daarbij de regels zijn.  
 
- Ook verzoekt hij tot het extra lopen van kaarten (op zowel de Kapèlkeshofbaan als de Solarisbaan) 
om de eigen handicap zo actueel mogelijk te krijgen, waardoor we tijdens de wedstrijden gelijkwaardig 
zijn.  
Verder 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.  
 

2.Mededelingen en ingekomen stukken 
 
-Presentielijst gaat ter ondertekening rond. Er zijn 43 afmeldingen voor de vergadering 
binnengekomen, waaronder ook bestuurslid Jac van Betteray. Iedereen krijgt de groeten van Jac, hij 
hoopt eind maart weer te kunnen golfen.  
-We hadden op 31 december 2017: 281 leden (+ 13 leden) een stijging van 5%. Deze 281 leden zijn 
onder te verdelen in 272 senioren en 9 junioren 77 vrouwen en 204 mannen oftewel 27 % vrouwen en 
73 % mannen.  
-Ons streven is om binnen enkele jaren de 300 leden te overstijgen.  
-Het jongste lid Vinnie Douben is 10 jaar en het oudste lid is Huub Peters bijna 83 jaar.  
-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 abonnement en 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 % aangegeven. 
t/m 20 jaar                 9 leden =   3%  
van 21 tot 30 jaar      4 leden =   2% 
van 31 tot 40 jaar     21 leden =  7% 
van 41 tot 50 jaar       7 leden =  2% 
van 51 tot 60 jaar     65 leden = 23% 
van 61 en ouder     175 leden = 63%    
-58% van de leden neemt deel aan de wedstrijden. 81% van de leden heeft een geldige handicap. 
68% van de leden die een handicap hebben aan wedstrijden deelgenomen.  

 
-Website: De website heeft continu onze aandacht. Indien er vanuit de leden nog aandachtspunten 
zijn geef dit dan door aan de redactieleden. We hebben veel positieve reacties van leden ontvangen, 
met dank aan J. v/d Aa, J. v. Betteray en A. Mertens.  

 
-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 13 en 22 februari en 
woensdag 14 maart zijn voor de betreffende personen herhalingslessen ingepland om alles 
nogmaals op te frissen. Er zijn een 3 tot 5 tal plekken vrijgevallen deze kunnen weer opgevuld 
worden. Indien iemand zich geroepen voelt geef je dan op bij Annette. 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. 
 
 
-Nieuwe Polo’s: Sinds mei dit jaar hebben we nieuwe blauwe polo’s, met het embleem van de club, 
een 40 tal leden hebben deze gekocht. Bij golf activiteiten binnen als buiten de vereniging ziet dit er 
netjes en verzorgt uit. Er zijn nu nog 2 dames polo’s te koop 1 M en 1 XXL  



 

 

 
-We hebben afgelopen jaar wat tegenslag gehad m.n. in de wedstrijdcommissie (door ziekte en 
opzegging van enkele commissieleden). Momenteel zijn we weer op volle sterkte en ik ben er van 
overtuigd dat de kleine probleempjes betreffende de flights en de gemiddelde flightsterkte zoveel 
mogelijk achter de rug zijn.  
Ik wil naar iedereen toe het volgende opmerken: We werken met vrijwilligers en deze proberen het zo 
goed mogelijk te doen en kunnen af en toe ook een fout maken. Ik doe dan ook een oproep naar de 
critici om positief hier in te staan. Golf moet een ontspanning zijn en blijven waarbij verdraagzaamheid 
een heel belangrijk goed is. 
  
Momenteel werken we aan een draaiboek waarin alle activiteiten compleet worden vastgelegd. Voor 
nieuwe bestuur en commissieleden is dit zeer belangrijk, om je goed te kunnen inleven wat we van 
elkaar mogen verwachten.  
Verder zullen we meer aandacht schenken om activiteiten vooraf nog beter aan te kondigen. 
 
Sportgala gemeente Peel en Maas 2017 (gehouden op 6 april 2018) 
Zoals jullie weten wordt al jaren het sportgala gemeente Peel en Maas georganiseerd. Dit jaar hebben 
we voor de 1e keer onze clubkampioenen van de jeugd en senioren aangemeld bij de sportgala Peel 
en Maas. Er doen 11 kernen mee en ruim 120 sportverenigingen, of we genomineerd worden beslist 
de nominatiecommissie, wordt vervolgt.  

 

3.Voorstel tot vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering   d.d.15-01-17.  

Mail ontvangen van Frans Bergmans die verhindert is vanwege zijn 69e verjaardag: 
Opmerking tekstueel blz.2:  
- Presentatielijst dient presentielijst te zijn, en kortend staal dient cortenstaal te zijn.  
 
4.Voorstel tot vaststelling van de jaarverslagen 2017 van Bestuur en Commissies. 

 

-Jaarverslag verenigingsjaar 2017. 

A) Bestuur: 
- Toelichting door voorzitter over Lief en Leed.  
Dit wordt verzorgt door bestuurslid Annette Mertens. 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. Annette bedankt voor jouw inzet. 
 
-Jaarverslag Wedstrijdcommissie: (nu 7 personen) 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.  

-Jaarverslag Hareco-commissie: (nu 5 personen)  
We hebben nu 4 regelcommissarissen. 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.  

 
-Jaarverslag 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. Voor 2018 volgen 
er nog 5 kinderen de training. We hopen in de loop van dit jaar deze groep weer te kunnen uitbreiden 
met nieuwe jeugdleden. Er worden dit jaar 33 lessen gegeven voor € 210,- hiervan worden er 25 door 
de pro Sjef Beumers en 8 door Henk Beljaars gegeven.  
-Ik wil Henk Beljaars bedanken voor het belangeloos verzorgen van de  lessen.  
-Louis en Truus Beumers hebben ook dit jaar weer toegezegd de jeugd extra te stimuleren door geen 
lidmaatschapsgeld van € 120,- te vragen voor kinderen of kleinkinderen van leden die deel nemen aan 
het jeugdplan.  
 
De vergadering heeft geen op- of aanmerkingen op de verslagen. 
 



 

 

De voorzitter dankt de samenstellers. 

5.Voorstel tot vaststelling van financieel jaaroverzicht 2017.  

De penningmeester Leo Vaessen geeft tekst en uitleg. De vergadering heeft geen op- of 
aanmerkingen. De balans sluit met een negatief resultaat van  € 1.440,71 
 

6.Verslag kascontrole commissie bestaande uit Jan van Brakel en Wim Hermans. 

- Jan doet verslag van de kascontrole. Alles is gecontroleerd en hij geeft aan dat er geen 
onregelmatigheden zijn ontdekt en vraagt daarom de vergadering de penningmeester te 
dechargeren.( Jan en Wim bedankt) 

7. Benoeming kascontrolecommissie 2018. 

Aftredend: Jan van Brakel. Wim Hermans blijft en reserve lid Wim van Cann komt in 
kascontrolecommissie. Frans Bergmans heeft zich per mail beschikbaar gesteld. 
wie is er tegen graag hand op steken stelt zich beschikbaar als reserve lid.Frans Bergmans is 
reservelid. 
 
8. Vaststelling begroting 2018 

Toelichting begroting 2018 door penningmeester Leo Vaessen. De begroting sluit met een positief 
resultaat van € 1.460,-  
De vergadering gaat akkoord met de gepresenteerde begroting. 
 

9. Verkiezing bestuursleden. 
 
-Aftredend zijn: Annette Mertens en Leo Vaessen. Annette Mertens en Leo Vaessen, stellen zich voor 
nog een periode herkiesbaar. Er zijn verder geen tegenkandidaten ingediend. De vergadering  
herbenoemd Annette en Leo bij acclamatie.  

10. Concept Programma 2018. 
 
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. 
 
Henk Hagens is gestopt bij de Wedstrijdcommissie. Henk heeft  10 jaar heel veel energie en uren aan 
onze vereniging geven. De voorzitter bedankt Henk voor  zijn  inzet in deze commissie en overhandigd 
Henk 1 fles wijn. 
 

12. Rondvraag.  

Jos Vierkotten en Herm van Lier hebben zich opgegeven voor de basiscursus. Har Gielen is 
toegevoegd aan de groep herhalers.  

Henk Hagens vraagt het woord aan de voorzitter om een toelichting te geven waarom hij gestopt is bij 
de Weco.  

Koen van Herk vraagt of het mogelijk is om meer foto’s op de website van de vereniging te plaatsen.  

Woord aan Team Kapèlkeshof 
Namens Kapèlkeshof ontvangt ieder bestuurslid een fles wijn met een stick met daarop de 
videopresentatie is het afgelopen jaar gemaakt is tijdens onze activiteiten. De voorzitter ontvangt 
tevens de CD.  Na afloop van de vergadering kan men op de tv in het clubhuis de video bekijken.   

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. 

 


