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NOTULEN 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING  
30 maart 2021 
 
 
Locatie: Clubgebouw Golfclub Het Rijk van Margraten 
Tijdstip: 19.00u. 
 
Bestuur 
Voorzitter: Rob van Leendert 
Secretaris: Sandra Jacob (notulen) 
Penningmeester: Harry Salden 
 Raymond Hautvast 
 Peter Schouten 
 
Aanwezig: 23 stemgerechtigde leden (en 16 volmachten) 
Afmeldingen: 5 
Afwezig: 2 
 
 

1. Opening door de voorzitter 
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering om 
19.00u. 

 
2. Mededelingen 

- In 2020 zijn vier leden overleden, te weten Willem Booijmans, Tum Dassen, 
John Hendrikx en Twan Schellekens. Recentelijk hebben we ook afscheid 
moeten nemen van ons medelid John Vliegen.  

 De voorzitter verzoekt om een moment van stilte. 
- Er is een nieuw management team aangetreden: Luchie Deuring general 

manager, Marc Kuipers horeca service manager, Robert Erven floormanager 
keuken en Kim Vranken front office manager. 

- In de tweede helft van 2021 is er, met name op de greens, kans op overlast 
door modernisering van de beregeningsinstallaties. 

- Handicarts worden zoveel mogelijk door twee personen gebruikt bij de 
wedstrijden, om zo meer handicartplekken te creëren. 

- Het gewijzigd handicapsysteem wordt, zodra het kan, middels bijeenkomsten 
toegelicht door de regel- en handicapcommissie. 

- Door de regel- en handicapcommissie is een baanschouw gedaan, in overleg 
met Het Rijk. 

- De rabbitwerkgroep is per dit jaar een rabbitcommissie met Jet Stille als 
voorzitter. 

- De bijeenkomst voor nieuwe leden is vooralsnog opgeschoven naar een latere 
datum. 

- Communicatie gaat voortaan grotendeels middels digitale, periodieke 
nieuwsbrieven en niet meer middels een papieren clubblad. 

- De voor 2020 begrote gratis greenfee voor leden is doorgeschoven naar 2021. 
 Dit is niet te verwarren met de greenfeevouchers die Het Rijk in 2020 heeft 

verstrekt. 
 

3. Vaststelling notulen van de algemene ledenvergadering van 9 maart 2020 
Geen opmerkingen.  
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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 Carola Munro, Jetske Wesseling en Vicky Verstappen. 
Vanuit de IT-commissie Pieter Maarten Wesseling. 
Vanuit de seniorencommissie John Blaauw, Jos Göbbels, Ton Stille en de mentor 
René van den Bergh. 
Vanuit de wedstrijdcommissie recentelijk Ingrid Debije. 
Clubconsul Huub Groven 
Veel dank aan deze leden voor hun, vaak jarenlange, inzet. Een attentie is namens 
het bestuur aangeboden. 

 
5. Presentatie enquête  

Op de site staat een uitgebreide presentatie, maar voor deze vergadering heeft het 
bestuur besloten om een samenvatting van de resultaten te presenteren. 
Groot struikelblok blijkt het functioneren van het boekingssysteem.  
Diverse vragen vanuit de ALV: 
No show: wordt gemonitord; zijn er sancties? Hierover volgt nog verder overleg 
tussen bestuur en Het Rijk. 
Boekingssysteem functioneert niet voor de leden. Hoe kan dit beter? 
Hoe kunnen we zoveel mogelijk starttijden faciliteren voor iedereen: greenfeespelers 
en leden? 
Zijn de problemen ontstaan in 2020 of waren die er al eerder?  
Moeten de maatregelen dan niet per jaar bekeken worden?  
Worden de problemen minder als mensen weer op vakantie kunnen? 
Kunnen we de cijfers die Het Rijk verzamelt openbaar maken?  
Er zijn nogal wat maatregelen die Het Rijk gefaseerd wil invoeren; het bestuur is 
hiervan op de hoogte gesteld en heeft hier ook haar mening over gegeven.  
Kunnen dit soort ingrijpende besluiten niet beter genomen worden vóór 1 januari; 
zodat daarop een lidmaatschap afgesloten kan worden? 
Er is onduidelijkheid over het boeken van starttijden: het is zo dat je vier keer via de 
site kunt boeken voor twee weken; maar je kunt aan de balie elke dag reserveren, 
mits er plaats is. 
Zijn 1-ballen wenselijk of niet? In deze uitzonderlijke tijden is Het Rijk aan het kijken 
naar het aanvullen van flights. 
Het is werk in uitvoering met zeer regelmatig evalueren tussen Het Rijk en een 
kritische vereniging. 
Een duidelijke communicatie is zeer wenselijk. Het nieuwe bestuur zal dit als 
speerpunt oppakken. 

 
6. Jaarverslag van het bestuur over het verenigingsjaar 2020 

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 
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De ALV keurt het jaarverslag unaniem goed en verleent decharge aan het 
bestuur. 

 
7. Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar 2020 

a) presentatie en toelichting 
Ook deze presentatie en toelichting zijn te vinden op de site. Harry Salden 
geeft, zoals in de uitnodiging van de vergadering aangekondigd, nog een korte 
toelichting. In plaats van een begroot tekort van ca € 10.000 hebben we een 
overschot van ca € 2.000. Oorzaak de coronabeperkingen. Het ledenaantal is 
niet teruggelopen en veel kosten zijn niet gemaakt, omdat er nagenoeg geen 
wedstrijdactiviteiten zijn geweest. Wel zijn er een nieuwe pc en printer voor de 
verenigingskamer aangeschaft. Er is € 3.750 gereserveerd voor een greenfee 
voor de leden in 2021. De balans geeft een eigen vermogen van ca € 44.000. 
Dat is teveel voor onze club. In het verleden is afgesproken dat wij de hoogte 
van het eigen vermogen iedere 3 jaar bekijken. Dus ook nu en daarom straks 
het voorstel om een deel van de algemene reserve terug te geven. Harry 
verwijst verder naar de stukken op de website. Er zijn geen vragen meer. 

 b) verslag van de kascommissie 
 Ton Hofman 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 2020 gevoerde beleid en de financiële vertaling 
daarvan. 

 
8. Voorstel voor teruggave deel algemene reserve op de green card 

Het bestuur stelt voor om € 30 terug te geven middels een storting op green cards.  
Mochten individuele leden dit niet kunnen gebruiken, dan kunnen zij zich natuurlijk 
altijd melden. 
Het voorstel wordt aangenomen. 
 
Naar aanleiding hiervan een opmerking van Anneke Odekerken:  
In een nieuwsbrief van maart 2018 stond dat leden bij een lidmaatschap van vijf jaar 
geen greenfee meer hoeven te betalen op de andere Rijk-banen. Maar blijkbaar is dit 
al na drie jaar. Dit lijkt slechte communicatie.  
Het blijkt om een nieuwbericht van Het Rijk te gaan en dat is blijkbaar niet voldoende 
gecommuniceerd. Het bestuur zal dit melden aan Het Rijk en vragen of ze na kunnen 
kijken of de communicatie hierover duidelijk is.  
 

9. Benoeming bestuursleden 
Harry Salden en Rob van Leendert treden af en het bestuur stelt voor om de leden 
Geert Willem Schurink en Jef Tellings te benoemen als nieuwe bestuursleden waarbij 
Jef tot nieuwe voorzitter. 
Rob richt, mede namens Harry, een woord van dank aan de medebestuursleden en 
de commissieleden voor de fijne samenwerking. 
De ALV gaat akkoord met de benoeming van de nieuwe bestuursleden. 
 
Jef neemt het woord en dankt Rob en Harry voor hun enorme inzet. 
Jef geeft de verdeling van de diverse bestuursleden weer. 
Geert-Willem Schurink:  R&Hcie, baancie, competitiecie 
Raymond Hautvast:   wedstrijdcie, rabbitcie, seniorencie 
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Peter Schouten:  penningmeester, IT-cie, kascie 
Jef Tellings:   voorzitter, AVG, geschillencie 
Sandra Jacob:  secretaris, vice-voorzitter, damescie, jeugdcie 
 
Jef hecht er waarde aan om te melden dat de nieuwe systematiek van het reserveren 
van starttijden er niet op gericht is om leden te gaan straffen. De leden die vaak 
spelen, hebben daartoe alle recht.  
Het verenigingsbestuur staat voor alle leden. 
Het is nog niet duidelijk hoe lang de maatregelen zullen gelden, maar maximaal zo 
lang als echt nodig. En mochten er onderdelen van de nieuwe situatie goed bevallen, 
dan kunnen we bekijken of we deze zullen handhaven.  
Alle voorrechten die leden of groepjes hadden bij Het Rijk, zijn in ieder geval van 
tafel. 
Om de communicatie naar de leden open en helder te houden, wil het nieuwe 
bestuur graag z.s.m. een mail naar alle leden sturen over de nieuwe maatregelen. 
 

10. Begroting voor het verenigingsjaar 2021 
a) presentatie en toelichting door de penningmeester 

De nieuwe penningmeester, Peter Schouten, licht de begroting kort toe.  
Vraag: de huur van de verenigingskamer lijkt vrij hoog: kan dit bedrag 
omlaag? Het nieuwe bestuur zal dit bekijken. 

b) goedkeuring van de begroting door de ledenvergadering 
 De ALV keurt de begroting 2021 unaniem goed. 
 

11. Benoeming leden kascommissie voor het verenigingsjaar 2021 
Het bestuur stelt voor om Joep Versteegh en Frank Swillens te benoemen. 
De ALV gaat akkoord.  
 

12. Voorstel voor de verenigingscontributie voor het verenigingsjaar 2022 
Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2022 gelijk te houden. 
De ALV gaat akkoord. 
  

13. Rondvraag 
Geen vragen. 

   
14. Sluiting  

De nieuwe voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit om 20.30u. de vergadering.  
 
 

 
Cadier en Keer, 30 maart 2021 

 
 
 


