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CONCEPT NOTULEN 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING  
11 maart 2019 
 
 
Locatie: Clubgebouw Golfclub Het Rijk van Margraten 
Tijdstip: 19.30u. 
 
Bestuur 
Voorzitter: Rob van Leendert 
Secretaris: Sandra Jacob (notulen) 
Penningmeester: Harry Salden 
 Roger Perot 
 Huub Haas 
 
Aanwezig: 29 stemgerechtigde leden (en 3 volmachten) 
Afmeldingen: 4 
 
 

1. Opening door de voorzitter 
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering om 
19.30u. 

 
2. Mededelingen 

- In 2018 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend met Het Rijk 
Golfbanen voor een periode van vijf jaar. 

- In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht 
geworden en als vereniging voldoen we aan de voorwaarden die gesteld zijn.  
Een toelichting op hoe we als club een en ander hebben vormgegeven staat 
op de site van de vereniging, evenals onze Club Policy met betrekking toe 
Privacy. 

- In 2018 zijn voor het eerst seniorenclubkampioenschappen georganiseerd. 
Deze zijn succesvol verlopen en staan nu vast in de wedstrijdkalender. 

- In 2018 is Bill Kuiper benoemd als erelid en tijdens een van onze 
funwedstrijden is hij gehuldigd. 

- In 2018 was het een uitdaging om commissies volledig bemenst te krijgen, 
maar dit is wederom gelukt. 

- In 2018 is begonnen met de implementatie van de nieuwe golfregels die per 1 
januari 2019 zijn ingegaan. De Regel- en Handicapcommissie heeft hier veel 
werk aan gehad en er zijn reeds diverse voorlichtingsmomenten geweest over 
de nieuwe regels. Met name veel dank aan Erik de Regt voor zijn bijdrage. 

- In 2018 is er een commissiedag georganiseerd om alle commissieleden te 
bedanken voor hun inspanningen. Deze is wat grootser van opzet geweest 
dan voorgaande jaren, maar het is dan ook een groot succes geweest. 

- Het is in 2018 helaas niet gelukt om een groei in het aantal jeugdleden te 
realiseren, ondanks de inspanningen van Het Rijk, de pro’s en de vereniging. 
Naast het feit dat het absolute aantal jeugdigen fors afneemt, blijkt het voor 
nagenoeg alle sportverenigingen moeilijk om jeugd te werven en hen te 
binden aan een sportvereniging.  

- Eind 2018 is binnen het bestuur gekeken naar hoe we ons beleid vorm willen 
geven en ons “mission statement” is terug te vinden in het clubblad en op 
onze site. 
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- Het spelpeil van onze leden verhogen doen we wederom samen met Het Rijk 
door tegen gereduceerd tarief kwartaalleskaarten aan te bieden en het 
opwaarderen met € 20 van het tegoed op de E-rangesleutel te subsidiëren. 

- De belangrijkste buggypaden worden in 2019 aangepast. 
- In 2019 pakken we het “buddy-systeem” wederom op: het begeleiden van 

nieuwe leden en hoge handicappers. 
- In 2020 treedt een bestuurslid af en in 2021 drie bestuursleden waardoor er 

een aantal bestuursfuncties vacant zal komen. Belangstellenden kunnen zich 
melden bij het bestuur. 

- Cursussen reanimeren worden op woensdag 3 en zaterdag 6 april a.s. 
georganiseerd. 

- Introductiebijeenkomst voor nieuwe leden op zaterdag 13 april a.s. 
- Twee leden zijn in het afgelopen jaar overleden, te weten Jef Colijn en Jean 

Geelen.  
De voorzitter vraagt om een moment van stilte. 

 
3. Vaststelling notulen van de algemene ledenvergadering van 12 maart 2018 

Geen opmerkingen. 
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de notuliste, Sandra 
Jacob, die ook deze vergadering wederom zal notuleren. 
 

4. Mededelingen betreffende de commissies 
De commissies vormen het hart van de vereniging. Het is heel fijn dat er mensen zijn 
die zich daar enthousiast voor willen inzetten.  
Het blijft moeilijk om nieuwe commissieleden te vinden, dus als er mensen 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij zich graag melden bij bestuur of desbetreffende 
commissie. 
We nemen afscheid van de volgende commissieleden:  
Vanuit de damescommissie Mariëtte Gort en Adri Luypers. 
Vanuit de regel- en handicapcommissie Erik de Regt en Jos Göbbels. 
Vanuit de wedstrijdcommissie Belinda Cobbenhagen, Paul Knols, Marc de Man en 
Alco Veldhoen. 
Vanuit de competitiecommissie Paul Vlieks. 
Veel dank aan deze leden voor hun, vaak jarenlange, inzet. 

 
5. Jaarverslag van het bestuur over het verenigingsjaar 2018 

a) Rob licht toe hoe het jaarverslag tot stand is gekomen (zie ook het verslag zelf 
op de site). De commissies hebben elk hun eigen deel geschreven.  

 Het bestuur heeft vervolgens e.e.a. nagenoeg geheel overgenomen in het 
jaarverslag. 
Dank aan de commissies voor alle input.  

b) goedkeuring door de ledenvergadering 
De ALV keurt het jaarverslag unaniem goed en verleent decharge aan het 
bestuur. 

 
6. Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar 2018 

a) presentatie en toelichting.  
Ook deze presentatie is te vinden op de site. Harry Salden geeft een 
toelichting.  
Dit jaar hebben we weer een positief resultaat. Het ledenaantal is niet gedaald 
en er was een bijzondere bate. De kosten waren ook lager, doordat een 
besturendag van de Rijkbanen niet is doorgegaan. Het jeugdplan kon niet 
uitgevoerd worden door gebrek aan jeugdleden, de automatiseringskosten 
vielen mee en de commissiekosten zijn lager geweest dan begroot. 

 b) verslag van de kascommissie 
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 Gino de Jeu en Joep Versteegh hebben de kascontrole gedaan. 
Uit hun schriftelijk verslag blijkt dat alles prima in orde is en de kascommissie 
beveelt de ledenvergadering aan om het financieel verslag goed te keuren. 
Het verslag van de kascommissie is terug te vinden op onze site.  

 De commissie wordt bedankt voor haar werkzaamheden. 
c/d) goedkeuring door de ledenvergadering 

De ALV keurt het financiële jaarverslag unaniem goed en verleent decharge 
aan het bestuur voor het in 2018 gevoerde beleid en de financiële vertaling 
daarvan. 

 
Speciaal woord van dank aan Jos Verspaget, die heeft aangegeven om langzaamaan 
te stoppen met het voeren van de boekhouding, maar wel de penningmeester nog te  
willen ondersteunen.  

 
7. Benoeming leden kascommissie voor het verenigingsjaar 2019 

Het bestuur stelt voor om Gino de Jeu en Joep Versteegh te benoemen 
De ALV gaat akkoord. 
 

8. Begroting voor het verenigingsjaar 2019 
a) presentatie en toelichting door de penningmeester 

Harry Salden licht alle punten kort toe.  
De begroting laat een negatief resultaat zien. We verwachten minder 
inkomsten door een verwachte daling van het aantal leden en het ontbreken 
van bijzondere baten. De sponsorinkomsten lopen ook terug. De kosten zijn 
hoger door een BHV cursus, hogere automatiseringskosten (cursus, app en 
invoering cloudomgeving). We verwachten dat de besturendag van Het Rijk dit 
jaar wel doorgaat en ook de commissiekosten vallen hoger uit. Er is een vijftal 
regel-bijeenkomsten georganiseerd door de regel- en handicapcommissie en 
daarnaast is er geld vrijgemaakt voor busvervoer bij de buitendagen van de 
dames- en seniorencommissie. We verwachten dat de begroting in 2020 weer 
sluit. 
Naar aanleiding van de uitleg over de begroting begrijpt Peter Schouten de bij 
agendapunt 10 te bespreken teruggave niet zo goed. Harry geeft uitleg over 
het bepalen van de hoogte van het eigen vermogen en het daar uitvolgend 
voorstel over teruggave. 
Peter vindt een teruggave niet zo nodig: doe met dat geld nog wat extra 
dingen voor de vereniging. 
Jos Verspaget vindt dat er geen behoefte is aan een dergelijk groot eigen 
vermogen en dat teruggave een prima idee is. 
Het bestuur licht nog toe dat er niet meer wedstrijden worden georganiseerd, 
maar dat de activiteiten die er zijn zo interessant mogelijk worden gemaakt in 
de hoop dat steeds meer leden zullen deelnemen aan clubactiviteiten. 

b) goedkeuring van de begroting door de ledenvergadering.	
 De ALV keurt de begroting 2019 unaniem goed. 
     

9. Voorstel om vanuit het eigen vermogen een bedrag van € 15 te storten op de 
Greencards van A en B leden die op 1 januari 2019 lid waren 
De ALV gaat akkoord. 
 

10. Voorstel voor de verenigingscontributie voor het verenigingsjaar 2020 
Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2020 gelijk te houden. 
De ALV gaat akkoord. 
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11. Rondvraag 
- Ben Sollet geeft als voorstel mee om bij het baanoverzicht “wat zegt de pro?” 

te zetten, een soort toelichting op de holes. Gaat mee naar overleg met de 
directeur. 

- Joep Delissen meldt dat in 2018 een aantal kampioensborden uit de gang 
naar de kelder is gebracht. Waarom is dit gebeurd?  
Op verzoek van Het Rijk is het aantal in de gang uitgedund. Gaat mee naar 
overleg met de directeur. 

- Jean de Boer vraagt: In verband met de privacywetgeving, kunnen de leden 
de hele ledenlijst zien? Alleen namen en telefoonnummers zijn zichtbaar voor 
medeleden. 

   
12. Sluiting  

De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit om 20.35 u. de vergadering.  
 
 

 
Cadier en Keer, 11 maart 2019 

 
 

Versie 12-03-2019 


