
 

 

 

Algemene Ledenvergadering van 13-01-2019:   

 

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 2019. 
 
-Voor we  met de vergadering te beginnen staat de voorzitter eerst stil bij het overlijden van  
Paul Peeters op 21-02-2018 op 62 jarige leeftijd, Ves Jacobs op 8-09-2018 op 72 jarige leeftijd en 
onze secretaris Jac van Betteray op 14-09-2018 op 67 jarige leeftijd. Hij verzoekt iedereen te gaan 
staan om een minuut stilte in acht te nemen. 
 
-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. 
 
-Aanwezigheidslijst: verzoek aan iedereen om deze te ondertekenen. 
 
-De vereniging heeft afgelopen jaar veel activiteiten georganiseerd. Het was niet altijd mogelijk om het 
optimaal te doen, maar we blijven streven om het zo goed mogelijk te doen. We komen voor ons 
plezier om een leuke wedstrijd te hebben en iedereen kan daar zijn of haar bijdrage aan leveren. 
Golf moet een ontspanning zijn en blijven waarbij verdraagzaamheid een heel belangrijk goed is.  
 
-Verder was er over het algemeen voldoende belangstelling voor de georganiseerde activiteiten. 
Bij de maandbeker constateren we een duidelijke terugval van deelnemers echter de laatste drie 
maanden waren er weer meer dan 20 deelnemers. We zullen de maandbeker m.n. in de 
zomermaanden als er veel andere activiteiten zijn nogmaals kritisch bekijken. Besloten is dat er 
minimaal 15 deelnemers moeten zijn om de wedstrijd te laten doorgaan. Uiteraard kan de 
wedstrijd dan evengoed met minder spelers gespeeld worden maar dan is het geen erkende wedstrijd. 
 
-Toeter of sirene: bij onweer of onveilige situaties op of rond de golfbaan moet iemand actie 
ondernemen om de mensen op of rond de golfbaan te waarschuwen. Besloten is dat de baaneigenaar 
deze verantwoording op zich neemt hij waarschuwt middels een toeter of sirene.  
 
-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 golf les  geven daar zijn de pro’s voor. Afgelopen jaar hebben 
we vaker alleen gestaan. Besloten om dit aantal terug te brengen tot max. 6 keer. We hebben voor 
deze activiteit nog enkele vrijwilligers nodig.  
 
- Gewijzigde golfregels: op 27 november is door de Hareco uitleg gegeven betreffende de gewijzigde 
golfregels. Er was een zeer grote opkomst, ruim 70 leden hebben hieraan deelgenomen. Vanaf nu is 
het boekje Spelerseditie van de Golfregels te koop (voor € 3,-). De Hareco zal binnenkort nog een 2e 
avond organiseren. 
 
-De Thema lessen worden als zeer  positief ervaren, ook was de deelname zeer hoog. Met dank aan 
onze pro Peter Vluggen. We zullen zeker voor 2019 weer een aantal lessen opnemen.  
 
-Aan en afmelden van leden: verzoek om dit per mail te doen t.n.v. onze tijdelijke secretaris Annette 
Mertens en een kopie 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. 
 
-Afgelopen jaar  hebben 21 seniorleden met succes het theorie en praktijkexamen gedaan met dank 
aan de Hareco die deze examens heeft georganiseerd.  
 
-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.  
 
De intentie is om steeds meer samen te gaan werken, golfbaan pro en vereniging omdat we veel 
gezamenlijke belangen hebben. Uiteraard zijn er ook gescheiden taken en verantwoordelijkheden die 
we niet met elkaar moeten verweven. We hebben onlangs met de NGF (dhr. Alexander Renders) 
enkele besprekingen gehad betreffende ledenwerving en ledenbinding ook de trainingen zullen we 
meer promoten. We gaan starten met het 9 stappenplan en een Vitaal-programma van 12 lessen voor 
plusminus € 120,- (nadere uitleg door Peter Vluggen en Sjef Beumers onder punt 11)  
 
-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 op 24 november een mail van Kapèlkeshof 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 doet hij een oproep 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 55 personen aanwezig.  Er zijn 40 afmeldingen voor de 
vergadering binnengekomen.  
-Sheet, we hadden op 31 december 2018: 275 leden (-6 leden) een daling van 2%. Deze 275 leden 
zijn onder te verdelen in 268 senioren en 7 junioren 77 vrouwen en 198 mannen oftewel 28% vrouwen 
en 72% mannen.  
-Ondanks bovenstaand is ons streven om binnen enkele jaren de 300 leden te overstijgen.  
-Het jongste lid Vinnie Douben is 11 jaar en het oudste lid is niet Pierre Vossen met 83 jaar, maar Jac 
Willems met 87 jaar die eind december lid is geworden.  

-Sheet, Leeftijdsopbouw leden in % aangegeven. 
t/m  20 jaar                7   leden =   2%  
van 21 tot 30 jaar      3   leden =   1% 
van 31 tot 40 jaar     18  leden =   7% 
van 41 tot 50 jaar       8  leden =   3% 
van 51 tot 60 jaar     57  leden = 21% 
van 61 tot 70 jaar    124 leden = 45% 
van 71 tot 80 jaar      52 leden = 19% 
van 81 tot 90 jaar        6 leden =   2% 
    



 

 

- Sheet, overzichtskaart waar onze leden wonen. 
 
- Sheet,  56% van de leden neemt deel aan de wedstrijden. 89% van de leden heeft een geldige 
handicap.  
 
-Sheet,  aantal gelopen kaarten per weekdag. 
 
-Sheet, aantal gelopen kaarten per leeftijdsgroep. 
 
-Sheet,  aantal slagen gemiddeld per hole. 
 
 -Sheet, totaal is er 3974  deelgenomen aan  wedstrijden in 2018. 
- We constateren een groei m.n. op de herenochtend waar steeds vaker tegen de 50 golfers komen, 
op deze dag  hebben golfers 1819 deelgenomen aan de wedstrijd. Ook bij de dames is de groei van 
actieve maar ook nieuwe leden merkbaar. 
 
-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, 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. Begin dit jaar zijn er weer 
herhalingslessen waar de betreffende leden nog over geïnformeerd worden, ze moeten zich hiervoor 
zelf aanmelden. Er zijn enkele plekken vrijgevallen deze kunnen weer opgevuld worden. Indien 
iemand zich geroepen voelt geef je dan op bij Annette. Geen aanmeldingen ontvangen.  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.  
 
- Nieuwe Polo’s: er kunnen nog steeds nieuwe blauwe polo’s, met het logo van Golfvereniging 
Kapèlkeshof besteld worden voor € 29,95. Bij golf activiteiten binnen als buiten de vereniging ziet dit 
er netjes en verzorgt uit. Er is nu nog 1 dames polo te koop maat M.  
 
- 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 nog meer aandacht schenken om activiteiten vooraf beter aan te kondigen. 
 
- Uitreiking NGF pasjes 2019: de pasjes kunnen tijdens de wedstrijden worden afgehaald in ons 
clublokaal bij Kapèlkeshof. Afgelopen jaar hebben diverse leden het pasje niet opgehaald. Indien het 
pasjes niet opgehaald worden in 2019 zullen wij in mei a.s. deze pasjes per post toezenden echter de 
kosten bedragen dan € 3,-  
De penningmeester zal de kosten via automatische incasso innen. 
 
- Vertrouwenspersoon: Oscar de Groen wordt de vertrouwenspersoon van onze golfvereniging. Indien 
iemand op een of andere manier te maken krijgt met “ongewenste omgangsvormen” kan hij of zij 
contact opnemen om met Oscar. Gegevens staan op de website van de vereniging.  
 
-Ingekomen op 9 december 2018 door Henk Hagens 
 1) Bezwaar “bestraffing” van Lenie Hagens 
 2) Henk stelt zijn “Erelidmaatschap” ter discussie 
In verband met de voortgang van de vergadering en het belang van het onderwerp krijgt Henk het 
woord tijdens de rondvraag onder punt 13.  
 
 



 

 

3.Voorstel tot vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering   d.d.14-01-18.  

Goedgekeurd door de vergadering. 

 

4.Voorstel tot vaststelling van de jaarverslagen 2018 van Bestuur en Commissies. 

- Bestuur:  
- Jaarverslag verenigingsjaar 2018. 

- Toelichting door voorzitter over Lief en Leed.  
Dit wordt geregeld 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 4 personen)  
We hebben nu 4 regelcommissarissen. Er wordt aandacht gevraagd voor de nieuwe spelregels  die 
per 1 januari zijn ingegaan  

 
-Jaarverslag Jeugdcommissie (3 personen ) Sjef Beumers, Bert Timmermans en Jac Kessels 
(ondersteunend vanuit het bestuur). Afgelopen jaar hebben 5 kinderen de training gevolgd. De 
trainingen worden verzorgd door de pro Sjef Beumers en Henk Beljaars. We hopen in de loop van dit 
jaar deze groep te kunnen uitbreiden met nieuwe jeugdleden. Er worden dit jaar 33 lessen gegeven 
hiervan worden er 25 door de pro Sjef Beumers en 8 door Henk Beljaars gegeven.  
-extra woord van dank door de voorzitter voor Henk Beljaars voor het belangeloos verzorgen van de  
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 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 2018.  

De penningmeester Leo Vaessen geeft tekst en uitleg. De vergadering heeft geen op- of 
aanmerkingen. De balans sluit met een positief resultaat van  € 1.322,31 
 

6.Verslag kascontrole commissie bestaande uit Wim Hermans en Wim van Cann. 

- Wim 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.( Wim en Wim bedankt) 

 
7. Benoeming kascontrolecommissie 2019. 

Aftredend: Wim Hermans, Wim van Cann blijft en reserve lid Frans Bergmans komt in 
kascontrolecommissie. Als reserve lid voor de kascommissie stelt Albert Bosch zich beschikbaar .  
Dit wordt goedgekeurd door de ledenvergadering.  



 

 

 
 
8. Vaststelling begroting 2019 

Toelichting begroting 2019 door penningmeester Leo Vaessen. De begroting  laat  een positief 
resultaat van € 815,- zien. 
De vergadering gaat akkoord met de gepresenteerde begroting. 
 

9. Verkiezing bestuursleden. 
 
-Aftredend zijn: Harry Schoenmakers en Jac Kessels. Harry Schoenmakers stelt zich herkiesbaar en 
Jac Kessels wil zich nog voor max 1 periode van 3 jaar of korter beschikbaar stellen. Hij vindt dat de 
houdbaarheidsdatum (ook voor een voorzitter) bijna op is en dat er een wisseling van de wacht nodig 
is voor nieuwe frisse ideeën en inzichten. De vergadering herbenoemd Harry en Jac bij acclamatie.  
 
- I.v.m. overlijden van onze secretaris Jac van Betteray stelt het bestuur voor om Jan van der  Aa te 
benoemen als nieuw bestuurslid (handopsteken). Leny en Henk Hagens stemmen tegen.  

 
- Er zijn verder geen tegenkandidaten ingediend. 

Jan van der Aa wordt benoemd als nieuw bestuurslid.  

  

10. Concept Programma 2019 

De wedstrijdcommissie geeft nadere uitleg over het concept programma. Het programma zal ook op 
de website gepubliceerd worden. En eventuele wijzigingen zullen tijdig worden doorgegeven.  

 
11. Uitleg door de pro’s trainingsprogramma 2019  

 
12. Wat er verder ter tafel komt. 

 
13. Rondvraag.  
Albert Bosch,  hoe zit het met de AVG  bij GV Kapèlkeshof. 

Antwoord:  op de site staat ons beleid inzake AVG vermeld en iedereen heeft hierover een mail 
ontvangen in mei 2018. 

 
Henk Hagens en Wim van Cann; Bij andere verenigingen hebben wij een document moeten 
ondertekenen. Volgens AVG hoeft dit niet bij bestaande leden, zoeken we op,  mogelijk toetsen nog 
bij NGF. Bestuur zal hier nog antwoord op geven.  

  
Wim van Cann; kunnen de jaarverslagen  voor  de jaarvergadering ook meegestuurd worden bij de 
uitnodiging? 
Antwoord:  In principe akkoord, komen we op terug. Weco, Hareco, Jeugd en bestuursverslag. 
 
 

1) Bezwaar bestraffing van Lenie Hagens na een golfwedstrijd op de damesochtend 20-10-2017. 
De voorzitter van de Weco legt aan de vergadering uit wat er zoal is ondernomen en 
onderzocht door de Weco en later nog eens door het bestuur n.a.v. de ingediende klacht van 
Leny Hagens in juni 2018.  
 
Er zijn uit de onderzoeken geen nieuwe feiten op tafel gekomen. De wedstrijdleiding heeft 
correct gehandeld, er zal niets aangepast worden. Deze zaak wordt hiermee definitief 
afgesloten. Verder geeft de voorzitter van de Weco aan dat er veel vervelende opmerkingen 



 

 

en mails (soms op de persoon gemunt) zijn ontvangen van Henk Hagens over het 
functioneren van de Weco en de wedstrijdleiders bij diverse golfwedstrijden. Wij hebben 
hierop niet gereageerd, de Weco voelt zich zeer geschoffeerd.  

 
 2) Henk stelt zijn “Erelidmaatschap” ter discussie. Henk is zeer teleurgesteld in de houding van het 
bestuur, daar deze geen acties onderneemt naar aanleiding van opmerkingen en mailtjes inzake het 
functioneren van de diverse commissies.  De voorzitter geeft een opsomming van de acties die zijn 
ondernomen naar aanleiding van de klachten en suggesties van Henk. Hiermee is deze zaak 
afgesloten. Henk overhandigt  zijn oorkonde/erlelidmaatschap aan de voorzitter.  
  
Freek Boele;   
Naar aanleiding van het inleveren van het ‘’erelidmaatschap’’ van Henk Hagens vraagt Freek aan het 
bestuur om te overwegen het lidmaatschap van Henk en Leny in te trekken volgens de mogelijkheden 
van de statuten. Hem lijkt het dat de relatie nooit meer goed komt en dit schadelijk is voor de 
vereniging.  
 

Truus Beumers doet het woord namens Kapèlkeshof.   

Namens Kapèlkeshof wil ze dank uitbrengen aan het bestuur en alle commissieleden van 
Golfvereniging Kapèlkeshof voor hun tijd en energie die ze in de vereniging steken, waardoor we zo’n 
actieve en gezellige vereniging hebben en wij allen als lid, kunnen genieten van de geweldige 
golfsport in clubverband.  

Als vrijwilliger wil je het graag voor alle leden goed doen, echter dit kan niet en hoeft ook niet. Er 
worden foutjes gemaakt, dat mag, daar leren we van. Soms staan meningen loodrecht tegenover 
elkaar en zijn er felle discussies, ook dat mag, waar het om gaat is dat we er met open blik en 
positieve houding en respect voor elkaar instaan. Ook de nodige zelfreflectie en relativeringsvermogen 
zijn belangrijk en uiteindelijk komen we er altijd samen uit en als we er dan nog een portie humor aan 
toe kunnen voegen wordt het er alleen maar nog beter en gezelliger op.  

Daar willen wij graag met zijn allen een toast op uitbrengen en op een fantastisch nieuw positief en 
gezellig golfjaar voor iedereen!  
 

14. 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. 

 

Annette Mertens (tijdelijk secretaris) 

 

 


