
 

 

 

Verslag Algemene Leden Vergadering 19 november 2020 
 
Afgelopen donderdagavond 19 november vond de ALV plaats. Het was een digitale vergadering 
via Zoom, een wijze van vergaderen die niet de voorkeur van het bestuur heeft, maar ‘coronatijden’ 
dwingen hiertoe. Voor deze ALV hadden zich 159 leden aangemeld, waarvan er 136 hebben 
deelgenomen aan de Zoom-vergadering. Hieronder vindt u een resumé van de besluiten die 
genomen zijn tijdens deze vergadering, alsmede een aantal behandelde onderwerpen.  

 
• Tot golfster van het jaar is Quirine ter Meulen benoemd, Emilio Meijer is golfer van het jaar 

is geworden. 
• Dringende oproep: neem de coronamaatregelen in acht, ook op het gezellige plein! 
• Financiën: 

o Minder opbrengsten uit bedrijfsleden en wedstrijden derden, overige baten ook 
lager (o.a. pacht, mattengeld) 

o Maar ook lagere kosten voor personeel (helaas, wegens verzuim), onderhoud baan 
en verenigingsactiviteiten  

o Hierdoor is het verlies beperkt gebleven 
o De liquiditeit heeft zich goed ontwikkeld de laatste jaren, maar kan nog beter. 

• In de stemming zijn de voorstellen voor de begroting 2021, de contributies 2021 en de 
handhaving van het verlaagde entreegeld met een ruime meerderheid aangenomen. 

• Naar aanleiding van binnengekomen vragen: 
o Dit jaar nog zullen de scheve lantaarnpalen, ontbrekende reflectoren en de driving 

range aangepakt worden, het asfalt van het parkeerterrein volgt na de 
baanrenovatie. 

• Stand van zaken baanrenovatie: 
o Het ontwerp blijft zoals in het prospectus opgenomen, we gaan opnieuw met 2 

aannemers in gesprek.  
o De werkgroep baanrenovatie is uitgebreid met een aantal leden 
o Er komt een commissie waterbeheer 
o Het ziet ernaar uit dat de kosten van de renovatie hoger worden dan voorheen 

aangenomen; daarom zal naast de extra (nog door de ALV goed te keuren) bijdrage 
en giften ook een obligatielening onder de leden worden uitgeschreven  

o Recent heeft de stuurgroep kennis genomen van met name het ontwerp van de 
greens.  In januari 2021 zal een info-avond voor alle leden georganiseerd worden, 
en in maart de bijzondere ALV. 

o Deze week is het aangepaste plan van eisen samen met het concept-contract naar 
de 2 aannemers gestuurd, die vervolgens binnen 3 weken een offerte moeten 
indienen. 

• De lustrumcommissie is al zeer actief met de voorbereidingen, zoals te zien in hun filmpje. 
Dit filmpje staat inmiddels op de pagina van de lustrumcommissie op de website. 

• Frank Roos heeft met mooie woorden afscheid genomen van de commissaris clubhuis, 
Roderick Post. 

• De ALV heeft ingestemd met de benoeming Joost Morsink als commissaris clubhuis, en de 
herbenoeming van Paul Roszbach en Bas Hesselink. 

• Als lid van verdienste wordt Irma de Clercq-Zubli benoemd, oud-bestuurslid, oprichtster van 
de mediacommissie, oud-wedstrijdcommissie en huidig lid ict-commissie. 

• Ook een woord van dank voor Fred en Esther, die meer dan 35 de horeca hebben 
verzorgd. Fred blijft nog een jaar aan als manager. Zodra het weer mogelijk is zal de 
vereniging een passend afscheid verzorgen. 

Uiteraard wordt te zijner tijd het volledige verslag van deze vergadering op de website geplaatst.  
 
Het bestuur 
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Irma de Clercq Zubli    Roderick Post 


