
 

Algemene Ledenvergadering van 4-02-2020:    

 

1. OPENING DOOR DE VOORZITTER  
1.1. Voorzitter Jac Kessels heet alle aanwezigen hartelijk welkom en voor degene die niet op de 

nieuwjaarsreceptie waren nog een gelukkig en gezond nieuwjaar met de beste wensen voor 
2020. 

1.2. Opzet jaarvergadering / nieuwjaarsreceptie 
De opzet zal dit jaar voor het eerst anders zijn dan voorgaande jaren. De nieuwjaarsreceptie 

en de jaarvergadering worden apart georganiseerd. Met als doel dat de nieuwjaarsreceptie 
een ontspannen samenkomst is voor leden met partners maar ook voor niet leden, relaties 
en andere abonnementhouders of  sympathisanten. De opkomst bij de nieuwjaarsreceptie 

was een beetje teleurstellend, we hadden wel een grotere opkomst tijdens de 
nieuwjaarsreceptie verwacht (maar 25 leden). Uiteraard zal er een evaluatie plaatsvinden, of  
deze opzet de juiste keuze is. 

1.3. Overleden leden 
Voor de vergadering begint staat de voorzitter eerst stil bij het overlijden van : 
Hans Sax op 18-07-2019 op 61 jarige leef tijd,  
Jan Gelissen op 23-08-2019 op 79 jarige leef tijd.  

Har Stappers op 22-12-2019 op 66 jarige leef tijd  
Theo Munten  op 09-01-2020 op 73 jarige leef tijd.  
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 heef t 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:  
verzoek aan iedereen om deze te ondertekenen. 

1.6. Jaar-evaluatie clubactiviteiten 

• De vereniging heef t 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 spelen en iedereen kan 

daar zijn of  haar bijdrage aan leveren. 
Golf  moet een ontspanning zijn en blijven waarbij verdraagzaamheid een heel belangrijk 
goed is.  

• Er was over het algemeen voldoende belangstelling voor de georganiseerde activiteiten.  
Bij de maandbeker hebben we maar 5 keer het minimaal aantal van 15 deelnemers 
gehaald, we constateren dat er een duidelijke terugval is van deelnemers. Uiteraard kan 
de wedstrijd dan evengoed met minder spelers gespeeld worden maar dan is het geen 

erkende wedstrijd. We zullen de maandbeker nogmaals kritisch met Kapèlkeshof  
bespreken. Mogelijk zijn er ook andere wedstrijdvormen die we gaan bekijken zoals 
Foresome of  Greensome strokeplay.  

• Om de drempelvrees voor nieuwe leden te verlagen organiseren we 6 keer per jaar een 
inloopochtend op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Tijdens deze ochtend laten we de 
nieuwe startende golfers kennis maken met de vereniging en de baan. Men kan zich 

hiervoor van te voren aanmelden. Van belang is te vermelden dat er tijdens deze 
ochtend geen golf les wordt gegeven daar zijn de pro’s voor. 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. 
Voor deze activiteit kunnen zich nog enkele vrijwilligers aanmelden bij het secretariaat.  

• Indien leden zich als lid afmelden bij de vereniging dan is het van belang dat dit 

schrif telijk per mail gebeurt bij de secretaris van de vereniging en deze mail in cc ook te 
sturen naar de penningmeester.  
Indien er sprake is van een adreswijziging, het verzoek dit zelf  aan te passen via 

• E-Golf4U. Lukt dit niet neem dan gerust contact op met de secretaris.  
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.) 

• Afgelopen jaar  hebben 11 seniorleden met succes het theorie en praktijkexamen 

gedaan met dank aan de Hareco die deze examens heef t georganiseerd.  



 

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

totale accommodatie met de golfbaan ligt er keurig verzorgd bij. Op het terras en in het 
restaurant is het gezellig en worden we vriendelijk en correct bediend.  
De intentie is nog beter samen te werken en af  te stemmen tussen restaurant, golfbaan,  

pro’s en vereniging omdat we een gezamenlijk belang hebben.  
Uiteraard zijn er ook taken en verantwoordelijkheden die we niet met elkaar moeten 
verweven.  

• Afgelopen jaar zijn we gestart onder leiding van Peter Vluggen en Sjef  Beumers met het 
9 stappenplan en een Vitaal-programma. Hier hebben vele leden aan meegedaan en we 
hebben zeer positieve geluiden mogen ontvangen. We zullen ook dit jaar hiermee 

verder gaan. Tijdens deze vergadering 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, m.n. de pitchmarks repareren, maar ook het terugleggen van 

plaggen in de baan. 
Iedereen heef t op 25 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.  

• 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 

worden toepassen. Discussie met elkaar over hoe regels toe te passen zorgen voor een 
dynamisch spel en dit komt het spelplezier ten goede.  
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 juist goed om je 
kennis over spelregels weer eens op te halen.  

Op 3 maart staat de eerste regelavond gepland. 

 

2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 
 

2.1. Presentielijst: 

• 63 leden aanwezig 
• 31 afmeldingen  

2.2. AED defibrillator:  

• Zoals iedereen weet hangt de AED sinds maart 2015 in de lockerruimte. Gelukkig 
hebben we tot op heden de AED def ibrillator niet hoeven in te zetten. Begin dit jaar zijn 
er weer herhalingslessen waar de betref fende leden over geïnformeerd zijn. Er zijn 
enkele plekken vrijgevallen deze kunnen weer opgevuld worden. Indien iemand zich 

geroepen voelt om de AED cursus te volgen dan kan men zich opgeven bij Annette 
Mertens of  het secretariaat. We zullen dan zorgdragen voor een juiste basisopleiding om 
het certif icaat 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.  

2.3. NGF pas:  

• Ook de NGF stapt over naar een digitale pas. Dit jaar is  er sprake van een 
overgangsjaar. Dit betekent dat men ook nog kan kiezen voor een fysieke pas. Het 
bestuur onderschrijf t deze overgang en kiest ervoor om niet automatisch alle leden van 

een fysieke pas te voorzien. De leden die dit jaar toch nog een fysieke pas willen 
hebben zijn in de gelegenheid gesteld dit voor 15 januari kenbaar te maken. Zij zullen 
alsnog een fysieke pas ontvangen. De uitgif te van de fysieke NGF pasjes 2020 kunnen 

tijdens de wedstrijden worden afgehaald in ons clublokaal bij Kapèlkeshof , en worden 
niet meer opgestuurd.  
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).   



 

 
2.4. Statistieken 

• Sheet, we hadden op 31 december 2019: 281 leden een stijging van 2% Ons streven is 

om binnen enkele jaren de 300 leden te overstijgen.  

• Het jongste lid Vinnie Douben is 12 jaar en het oudste lid is Jac Willems met 88 jaar 
 

 
 

• Sheet, Leef tijdsopbouw: van 1 t/m 60 jaar 29%, en van 60 t/m 90 jaar 71% 

 
 

 

• Sheet, overzichtskaart waar onze leden wonen. 
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• 55% van de leden neemt deel aan de wedstrijden. 86% van de leden heef t een geldige 

handicap.  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

• Aantal gelopen kaarten per baan per baan.  
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• Aantal gelopen kaarten per weekdag. We constateren een goede opkomst op de 
herenochtend waar steeds vaker tegen de 50 golfers komen. Ook bij de damesochtend 
op vrijdag is er een goede deelname. 

 
 
 

 
 

 

• Kapèlkeshofbaan, aantal slagen gemiddeld per hole is lager dan in 2018, of tewel het 

niveau wordt steeds hoger.  
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• Solarisbaan, meer leden spelen de Solarisbaan, daardoor is het gemiddeld aantal 
slagen gestegen. 
 

 

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 contac t 

opnemen om met Oscar. Gegevens staan op de website van de vereniging.  
 

2.6. Website:  
De website heef t continu onze aandacht. We kunnen nu onze nieuwe website introduceren 
met dank aan Jan v/d Aa. Indien er vanuit de leden nog aandachtspunten zijn maak dat 

kenbaar. In aansluiting op de vergadering is een korte presentatie gegeven.  
 

3. VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D.13-01-19. 
3.1. Dhr. Henk Hagens  

• Pagina 5 betref t verkiezingen van bestuursleden. Maakt bezwaar tegen het vernoemen 
van namen van de tegenstemmers. Naar zijn mening zou er volgens de wet op de 
privacy toestemming gevraagd moeten worden.  

Tegenwoord is (Albert Bosch) dat dit een besloten vergadering is en dat de stukken ook 
alleen naar leden zijn opgestuurd, er kan derhalve geen sprake zijn van privacy 
schending. Het bestuur deelt deze mening en er zal geen aanpassing van de notulen 

plaatsvinden.  
• Hij mist zijn stemverklaring bij de tegenstemming. Verzoek om deze alsnog toe te 

voegen. De voorzitter laat weten dit aan te passen.  
 

“Stemverklaring Henk Hagens tegen benoemen  van Jan v/d Aa in het bestuur. Door het 
ook nog in het bestuur benoemen van de echtgenoot van een lid van de Weco, dat 
regelmatig blijk geef t van niet in staat te zijn een fatsoenlijke f lightindeling te maken en 

hier niet met leden over kan communiceren, wordt het nog moeilijker om samen te 
komen tot een goed draaiende vereniging, waar ook naar de wensen van de leden 
geluisterd wordt. “ 

 

• Ingekomen stukken: 
Er zijn hier bepaalde bewoordingen geformuleerd waar hij het niet mee eens is, met 

name dat er vervelende opmerkingen door hem zijn gemaakt aan het adres van Weco 
leden. Er zijn namens Henk in geen enkele mail vervelende opmerkingen opgenomen 
aan het adres van weco leden. Hij heef t alleen maar voorbeelden gegeven waarin de 

Weco en bestuur verzaakt hebben.  Er worden geen namen genoemd . 
Voorzitter: wil de hele discussie die er met Henk is gevoerd afgelopen jaar niet opnieuw 
voeren. Het onderwerp is toen afgehandeld. In de mails kan het zijn dat het bestuur te 

zwaar heef t aangezet en dat is ook besproken. Het ging en gaat om de manier waarop 
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Henk tijdens wedstrijden en gesprekken zich heef t uitgesproken en daarmee leden van 

met name de Weco heef t gekwetst. In januari afgelopen jaar en ook in deze vergadering 
wordt door bestuur en Henk afgesproken samen op een positieve manier verder te 
gaan.  

• Henk wil het bestuur er nog op wijzen dat het de bedoeling was van zijn ingezonden 
brief  waarin hij het niet eens is met de gang van zaken binnen de commissie en het 
bestuur het recht te hebben om daarmee in hoger beroep te gaan en dat dit voorgelegd 

moet worden in de algemene ledenvergadering. Dit is echter niet gebeurd en daarover is 
hij verbolgen. Het bestuur is gebonden de regels te volgen dat is niet gebeurd en 
daarom is hij naar de vertrouwenspersoon gegaan. De conclusie van de 

vertrouwenspersoon was dat partijen te ver uit elkaar lagen met hun meningen en er 
geen basis was om verder te praten. Daar wilde men het bij laten en daarbij elkaars 
mening respecteren. 

Zijn voorstel aan het bestuur is om voor dit soort gevallen een geschillencommissie in 
het leven te roepen. 

• Er worden nog verschillende situaties vanuit het verleden opgehaald, de voorzitter 

breekt de discussie af  en geef t aan niet nog langer in herhaling  te willen blijven hangen 
en spreekt nogmaals de hoop uit om met elkaar respectvol en positief  het golfspel te 
beoefenen.  

3.2. De notulen worden als zodanig goed gekeurd door de vergadering  
 

 
4. VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN DE JAARVERSLAGEN 2019 VAN BESTUUR EN COMMISSIES. 

4.1. Bestuur: Jaarverslag verenigingsjaar 2019. 

• 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. 

4.2. Jaarverslag Wedstrijdcommissie: (nu 7 personen)  
• Bij Jos Beumers wedstrijd zijn de verkeerde winnaars vermeld dit moet zijn, Annette 

Mertens en Wim van Cann. 

• Dank aan de wedstrijdcommissies en de mensen die zich daar zich daar vol voor 
inzetten. 

• Dhr. Henk Hagens geef t aan dat de uitslagen van de verliezersronde van de  
clubkampioenschappen niet kloppen. Dit zal worden aangepast. 

• Dhr. Henk Hagens geef t aan dat bij het snerttoernooi leden hebben gewonnen die nog 
geen geldige handicap hadden. 
Dit is inderdaad niet goed afgehandeld door de wedstrijdleiding en bij de begeleiding 

van startende leden wordt daar nu extra aandacht aan besteed.  

• Dhr. Henk Hagens. Wat beter letten op de informatie die bij wedstrijden wordt vermeld, 
die zijn niet altijd correct. 

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

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

Kessels. 

• Er zijn nagenoeg geen problemen geweest met de nieuwe spelregels die per 1 januari 
2019 zijn ingegaan dank zij de goede uitleg van de commissie.  

4.4. 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 constateren dat de jeugd niet warm loopt bij Kapèlkeshof  er is zelfs in 2020 een 

terugval naar 4 jeugdleden.  

• Extra woord van dank voor Henk Beljaars voor het belangeloos verzorgen van een 8 tal  
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.  

• N.a.v. het gering aantal leden wordt door de Huub Kneepkens de vraag gesteld hoe het 
gering aantal jeugdleden in verhouding staat met de kosten die hiermee zijn gemoeid. 
Het bestuur stelt zich deze vraag al langer en is samen met de commissie aan het 

beraden wat de ondergrens is, hoeveel lessen er gegeven worden en alternatieven voor 
lessen. De vraag ligt voor of  kosten en baten nog passen in het f inancieel plaatje van de 
vereniging 

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

 
5. VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2019.  

 

5.1. De penningmeester Leo Vaessen geef t tekst en uitleg  over de jaarrekening die voor de leden 
ter inzage liggen tijdens de vergadering. De balans sluit met een positief  resultaat van  € 
783,21 

• Albert Bosch: Vraag zijn er geen kosten voor de pro’s.  
De pro’s  werken zelfstandig op Kapèlkeshof . Zij zijn wel uitgenodigd op de 
“dankjewelmiddag” voor vrijwilligers van onze vereniging. 

• Huub Kneepkens: als de AED vervangen moet worden wie draagt dan de kosten? 
De aanschaf  is destijds gedragen door 3 partijen, Kapèlkeshof , de Firma Verhaeg 
(buren) en de golfvereniging. Er zal op dat moment ook weer met die partijen gesproken 

worden hoe de kosten eventueel verdeeld kunnen worden. 

• Lucy Bloemers: staat de reserve wel in verhouding met de totale omzet van de 
vereniging.  

De dia waarop de risico’s en afschrijvingen worden gepresenteerd geef t hier antwoord 
op en is volgens de penningmeester te verdedigen op deze manier. 

• Paul Boonen: voorstel om de reserveringen zichtbaar te maken aan debet- en creditzijde 
van de begroting zodat dit transparant is. 

 
 

6. VERSLAG KASCONTROLE COMMISSIE (Wim van Cann en Frans Bergmans) 

6.1. Verslag: 
• Wim van Cann is deze avond verhinderd, Frans Bergmans voert het woord 

• Op 07 januari 2020 werden door de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren 
Wim van Cann en Frans Bergmans,  ten huize van de penningmeester de  financiële 
bescheiden van de golfvereniging Kapèlkeshof over 2019 gecontroleerd. 

• De kascontrolecommissie trof een keurig geadministreerde en gearchiveerde financiële 
boekhouding aan. Steekproefsgewijs werden een groot aantal posten gecontroleerd. 
De penningmeester kon alle bedragen onderbouwen middels corresponderende nota’s. 
De kascontrolecommissie heeft geen onregelmatigheden geconstateerd en stelt de 
vergadering derhalve voor de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde 
financiële  beleid over 2019. 

6.2. Aanbevelingen: 
De kascontrolecommissie heeft de penningmeester nog een aantal suggesties gedaan om 
bepaalde posten anders te boeken zodat de uiteindelijke jaarcijfers nog transparanter zullen 
worden: 
• Dit betreft met name  de registratie van de contributie-inkomsten. Het bestuur betaalt 

geen contributie. Dit is zeker te billijken als compensatie voor het vele werk. Echter 
wordt de contributie van de bestuursleden niet opgenomen in de totale contributie -
inkomsten.  Zuiverder is de contributie van de bestuursleden wel te boeken en dit 
bedrag weer af te boeken onder bijvoorbeeld de post bestuurskosten. Hierdoor 
ontstaat een meer waarheidsgetrouw beeld van het aantal leden.  

• Betalingen door de penningmeester die, een door het bestuur te bepalen bedrag te 
boven gaan, dienen door een tweede bestuurslid te worden geaccordeerd. Dit kan 



 

blijken door de handtekening van zowel de penningmeester alsook die van een 
bestuurslid op de betreffende nota’s te zetten.  

• Alhoewel de penningmeester zich grote moeite heeft getroost om van de nota’s die 
onduidelijk waren m.b.t. omschrijving of een all-in bedrag nader te onderzoeken en 
heeft geïnformeerd naar de juistheid van de nota is de kascontrolecommissie van 
mening dat hier nog verdere transparantie haalbaar is door van te weinig 
gespecificeerde nota’s een nadere specificatie te vragen alvorens tot betaling over te 
gaan of door degene die de kosten gemaakt heeft een handtekening of paraaf op de 
nota te laten zetten teneinde de juistheid van de nota te bevestigen.  

• Een vierde en niet onbelangrijk punt is de volgende constatering: De vereniging heeft 
naast een klein bedrag aan sponsoring slechts 1 grote bron van inkomsten en dat is de 
contributie. Deze contributie is reeds jarenlang ongewijzigd terwijl de kosten oplopen 
o.a. door indexering van abonnementen en andere aangegane verplichtingen. 
De kascontrolecommissie adviseert het bestuur om te bezien of een 
contributieverhoging komend boekjaar een verstandige beleidsmaatregel is. De 
kascontrolecommissie is hier voorstander van. 

6.3. Toelichting voorzitter: 

• Contributies zullen bij volgende controles concreet zichtbaar worden gemaakt. 

• Blij met de aanvullingen suggesties van de kascontrole commissie . 
• Contributie verhoging is een punt van aandacht voor het bestuur.  

6.4. Aanvullingen uit de vergadering: 

• Piet Nouwen: 

• breng duidelijkheid in de eigendommen van materialen, aanschafdatum vervanging,  
gezamenlijke aankoop enz. en dit in  de jaarcijfers opnemen. 

• Jo van der Sterren: 

• creditvermogen splitsen in eigenvermogen en voorzieningen. 

• Mia Hendriks: 
contributieverhoging geleidelijk invoeren zodat als we over de 300 leden gaan en 
kosten naar E-Golf4U en NGF aanzienlijk toenemen er niet meteen een forse verhoging 
plaatsvindt.  

• Henk Hagens: 
iedereen die aan wedstrijden mee doet een bijdrage te laten betalen net zoals dat ook 
in het verleden gebeurde.  
 

 

7. BENOEMING KASCONTROLECOMMISSIE 2020. 
7.1. Samenstelling kascontrolecommissie 2020 

• Wim van Cann af tredend.  
• Frans Bergmans blijf t lid van de commissie. 
• Reservelid Albert Bosch neemt plaats in kascontrolecommissie.  
• Als reservelid voor de kascommissie stelt Jan van Brakel zich beschikbaar. 
• Dit wordt goedgekeurd door de ledenvergadering.  

 
 

8. VASTSTELLING BEGROTING 2020 
8.1. Toelichting begroting  

• De penningmeester geeft een toelichting op de begroting voor 2020. 
• De begroting laat een positief  resultaat van € 430,- zien.  
• De vergadering gaat akkoord met de gepresenteerde begroting.  

 
 



 

9. VERKIEZING BESTUURSLEDEN. 
Er zijn geen af tredende leden dit jaar en geen leden die zich hebben aangemeld voor een 

bestuursfunctie. 
 

 
10.  CONCEPT PROGRAMMA 2020 

10.1.  Toelichting  

• De wedstrijdcommissie geef t nadere uitleg over het concept programma.  

• Het programma zal ook op de website gepubliceerd worden.  

• Eventuele wijzigingen zullen tijdig worden doorgegeven. 

• Henk Hagens: zou beter zijn om de  “greensome”  wedstrijd aan te passen. De Weco zal 

dit in overweging nemen. 

 

11. MEDEDELINGEN BAANEIGENAAR. 
11.1.  Louis Beumers bedankt het bestuur en de commissies voor hun inzet en samenwerking in het              

afgelopen jaar. 
11.2. Aanpassingen van de baan 

• De invloed van de aanpassingen aan de baan zullen zich nog verder ontwikkelen door 

groei van het gewas. 

• Op hole 12 en 16 wordt de beplanting nog aangepast  tot tegen de fairway 

• Biotopen zijn vervallen bij de Solaris baan, maar dit houdt niet in dat de natuur zich niet 

verder ontwikkeld. Er zal niet kort worden gemaaid in deze voormalige biotopen. In het 
kader van de richtlijnen en regels die gegeven worden vanuit de provincie is met de 
golfsector gesproken dat het van belang is er voor te zorgen dat er meer biodiversiteit 

kan ontstaan in  f lora en fauna, daarmee wordt het ruiger. De zogenaamde parkbanen 
zullen steeds meer de natuur de vrije loop moeten geven. 
Deze afspraken houden ook in dat er  geen onkruidverdelgers meer gebruikt mogen 

worden en beregenen ook aan banden wordt gelegd. “geel wordt het nieuwe groen”.   
De Natuurfederaties hebben golfbanen in beeld, daar probeert de golfbaanbeheerder op 
te anticiperen. Tot nu toe lukt dat goed, er wordt geen chemische gewasbescherming 

meer gebruikt en toch hebben we een redelijke baan. 
 
 

12. Uitleg door de pro’s trainingsprogramma 2020 
12.1.  Programma en producten 

De pro’s geven aan de hand van hun sheets een toelichting over het programma dat zij het 

komende jaar aanbieden. Zij zullen daarover ook naar de leden communiceren.  

• 9-Stappenplan 

• Golf -vitaal 

• Golf reizen 

• KLM-open 

• Flight-scope 

• Clubf itting 
 

 

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

 
 

14.  RONDVRAAG. 

14.1. Dhr. Albert Bosch :  
• Zou f ijn zijn als er van ieder lid een foto beschikbaar zou zijn in E-Golf4U,  zodat je weet 

bij een f light-indeling hoe iemand eruit ziet waarmee je gaat spelen.  
Iedereen kan zelf  indien men dat wil een foto uploaden via E-Golf4U. 

• Stelt voor om een webcamera te installeren die over de golfbaan kijkt, zodat je thuis kunt 
zien hoe de baan er bij ligt en je uitgenodigd wordt om te gaan golfen.  
Vraag is door Louis Beumers (baaneigenaar) gehoord . 



 

• AED hangt  in de lockerruimte, als je op de Solarisbaan bent dan is dat wel een grote 

afstand. Kan dat niet op een andere plaats?  
Bij de eerste plannen zou de AED ook ter hoogte van de green van hole 6 komen te 
hangen dit in samenspraak met de voetbal vereniging. Deze haakte echter af . Met de 

f irma Verhaeg is toen besloten de AED op de huidige plaats te hangen. 

• Is het een idee om met grote bedrijven in contact te treden om werknemers die vlak voor 
hun pensioen leef tijd staan uit te nodigen kennis te maken met de golfsport op 

Kapèlkeshof . 
Dit zullen wij in het overleg met Kapèlkeshof  op de agenda zetten. 

14.2. Dhr. Paul Boonen: 

• Kan de presentatie van dit overleg op de website gezet worden zodat de afwezige 
leden hier kennis van kunnen nemen. 
Akkoord! 

14.3. Dhr. Henk Hagens: 
• Gezien de perikelen vorig jaar zou het goed zijn te voorzien in een geschillencommissie. 

Het bestuur zal dit in hun overleg bespreken 

• De Kapèlkeshofbaan is aangepast. Het ligt voor de hand om nu de lijst met de 
baanrecordhouders daar ook op aan te passen. 

Dit is reeds gebeurd en wordt ook al bijgehouden sinds augustus 2019 en is onderdeel 
van de nieuwe website. 
 

 

15.  SLUITING. 
Om 21:30 uur bedankt de voorzitter iedereen voor zijn aandacht en inbreng en wenst alle leden 
een sportief  en een swingend golfseizoen toe en biedt de aanwezigen een consumptie aan 

namens de vereniging. 
 
 

 

8 februari 2020 

Jan van Aa (secretaris) 


