
 

 

 
 

Het Bestuur van Golfclub Broekpolder nodigt u graag uit tot het bijwonen van de 
Algemene Ledenvergadering op zaterdag 4 december 2021 om 10.00 uur 

in Hotel Ridderkerk, Krommeweg 1, 2988 CB Ridderkerk 

 
 

Agenda 
 
1. Opening en vaststelling agenda. 
 

2. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 20 mei 2021*) 

 
3. Bekendmaking golfer en golfster van het jaar 2021. 
 
4. Mededelingen bestuur en ingekomen stukken. 
 
5.  Financiën: 

 - verwachting 2021 en begroting 2022*) 

 - vaststelling contributies 2022 en andere tarieven*) 

 - verloop ledenaantal*) 

 
6. Status baanrenovatie – informatief. 

- stand van zaken werkzaamheden  
- vooruitzichten werkzaamheden 
- stand van zaken financiën 

 
7. Terugblik lustrum 2021 
 
8. Samenstelling bestuur: 

Mevrouw E.A. Balhuizen-van Dongen (media en communicatie) treedt met ingang van deze vergadering af als 
bestuurslid. Het bestuur stelt voor te laten benoemen de heer O. Rupke tot bestuurslid media, communicatie en 
externe betrekkingen voor een periode van vier jaar. 

 
Aan de beurt van aftreden is de heer B.A. Hesselink (externe betrekkingen). De heer B.A. Hesselink is niet 
herkiesbaar. Deze portefeuille wordt samengevoegd bij media en communicatie. 

 
Aan de beurt van aftreden is de heer P. Roszbach (baancommissaris). De heer P. Roszbach is niet herkiesbaar. Het 
bestuur stelt voor te benoemen tot baancommissaris, de heer H.C. Spoon voor een periode van vier jaar. 

 
Ingevolge artikel 10.2 van de statuten kan op voordracht van 50 leden of meer tot uiterlijk drie dagen voor de 
Algemene Ledenvergadering schriftelijk een of meer kandidaten bij het Bestuur worden aangemeld. 

 
 9.     Wvttk 

 
10. Rondvraag. 
 
11. Sluiting. 

 
 

N.B. 

● Leden, die dat prefereren, kunnen ook schriftelijk vragen aan het Bestuur stellen ter behandeling op de Algemene 
Ledenvergadering (voor 1 december 2021). Behandeling en beantwoording van de vragen vindt plaats tijdens de 
algemene ledenvergadering 

● U dient bij de ingang van Hotel Ridderkerk uw QR-code of uw Corona vaccinatiebewijs of een 24 uurs negatieve 
Corona test te tonen. 

 
Het Bestuur stelt uw komst zeer op prijs. 
 
 
*) stukken na inloggen via de website te downloaden. 
 
 
 
 

https://golfclub-broekpolder.nl/mijn-broekpolder/algemene-ledenvergadering/

