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CONCEPT NOTULEN 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING  
21 februari 2022 
 
 
Locatie: Clubgebouw Golfclub Het Rijk van Margraten 
Tijdstip: 19.30u. 
 
Bestuur 
Voorzitter: Jef Tellings 
Secretaris: Sandra Jacob (notulen) 
Penningmeester: Peter Schouten 
 Raymond Hautvast 
 Geert Willem Schurink 
 
Aanwezig: 21 stemgerechtigde leden, 1 theelid (en 3 volmachten) 
Afmeldingen: 12 
 
 

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

 
2. Mededelingen 

- In 2021 zijn twee leden overleden, te weten John Vliegen en Jerome 
Roomans.  

  Recentelijk hebben we ook afscheid moeten nemen van ons medelid Chrétien 
Frijns.  

 De voorzitter verzoekt om een moment van stilte. 
- We hebben wederom een coronajaar achter de rug. Bij de diverse commissies  

 zijn plannen aangepast, alternatieven bedacht en is flexibiliteit van iedereen 
 gevraagd. Ondanks dat dit goed is gegaan hopen we op een beter 2022. 

- De komst van de nieuwe general manager, Luchie Deuring, ging uiterst soepel 
en de samenwerking loopt nu al ruim een jaar prima. 

- Er wordt momenteel gewerkt aan de beregeningsinstallatie en volgens Luchie 
zal deze klaar zijn voor het zomerseizoen. 

 
3. Vaststelling notulen van de algemene ledenvergadering van 30 maart 2021 

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 Marianne van den Hoogen. 
Vanuit de rabbitcommissie Fanny op den Camp. 
Vanuit de seniorencommissie Jan Priems. 
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Vanuit de regel- en handicapcommissie Sjardie Hoorens en Mat Bovy. 
Vanuit de wedstrijdcommissie Emiel Cheriex (voorzitter) en Zef Breukers. 
Vanuit de competitiecommissie Ralph Dietz, Vera Hofman en Emiel Cheriex. 
Vanuit de kascommissie Joep Versteegh. 
Veel dank aan deze leden voor hun, vaak jarenlange, inzet. Een attentie zal namens 
het bestuur aangeboden worden. 

 
5. Jaarverslag van het bestuur over het verenigingsjaar 2021 

a) Jef 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 dit overgenomen in het jaarverslag. 
Dank aan de commissies voor alle input.  
Anneke heeft een vraag over de communicatie naar nieuwe leden. Bij de 
officiële stukken op de site staat een oud document “nieuwe leden 2019”. 
Krijgen nieuwe leden deze niet actuele informatie?  
Nee, er is een algemeen stuk 2022 dat nu gestuurd wordt naar de nieuwe 
leden, dit staat niet op de site. Het bestuur zal het oude document weghalen 
en de actuele informatie, zoals nieuwe leden deze krijgen, delen met de 
commissievoorzitters. 

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

 
6. Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar 2021 

a) presentatie en toelichting 
Ook deze presentatie en toelichting zijn te vinden op de site. Peter Schouten 
geeft een korte toelichting. Er zijn geen vragen. 

 b) verslag van de kascommissie 
 Frank Swillens 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 2021 gevoerde beleid en de financiële vertaling 
daarvan. 

 
7. Begroting voor het verenigingsjaar 2022 

a) presentatie en toelichting door de penningmeester 
De penningmeester licht de begroting kort toe.  

b) goedkeuring van de begroting door de ledenvergadering 
 De ALV keurt de begroting 2022 unaniem goed. 
 

8. Benoeming leden kascommissie voor het verenigingsjaar 2022 
Het bestuur stelt voor om Frank Swillens en Jacques van Eijk te benoemen. 
De ALV gaat akkoord.  
 

9. Voorstel voor de verenigingscontributie voor het verenigingsjaar 2023 
Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2023 gelijk te houden. 
De ALV gaat akkoord. 
  

10. Rondvraag 
- De haringparty wordt vooralsnog niet meer georganiseerd door Het Rijk. 
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- Wanneer staat de introductie nieuwe leden gepland? Vooralsnog op zaterdag 
25 juni a.s. 

- Oud leden contact laten houden met de vereniging: enkele maanden geleden 
is dit voorstel bij het bestuur terecht gekomen. Er zijn nogal wat praktische 
punten die het lastig maken om dit uit te voeren. Het punt is in ieder geval nog 
niet van tafel en is al diverse keren besproken met de general manager. Zodra 
het bestuur meer weet, wordt dit terug gekoppeld. 

- Er blijkt regelmatig onduidelijkheid over wie waar verantwoordelijk voor is. Het 
is wellicht een wat vreemde constructie, doordat er een eigenaar van de baan 
is èn een vereniging. 

- Verleden jaar was het aantal beschikbare afslagtijden een probleem, hoe staat 
het er nu mee? Op dit moment krijgen wij geen klachten en/of opmerkingen 
hierover. Vooralsnog zijn er beperkingen in het aantal boekingen per lid.  

- Hoe staat het met de no show? Het Rijk houdt dit bij en actuele gegevens 
heeft het bestuur niet paraat. Over de no show houdt het bestuur contact met 
general manager en de bevindingen worden terug gekoppeld. 
Aan de kwaliteit van de marshalls wordt structureel gewerkt en dit wordt 
steeds beter. 

- Vraag over de lockers; kunnen er niet meer lockers geplaatst worden? Deze 
vraag nemen we mee naar het overleg met de directeur. 

- Bij calamiteiten blijkt een zeer natte golfbaan lastig te bereiken; hoe kan dit 
opgelost worden? Ook dit gaan mee naar het overleg met de directeur. 

- Is er nog een baancommissie actief? Want er zijn enkele baan technische 
zaken die nu niet volgens de regels lijken te zijn. Op dit moment valt de 
baancommissie onder de regel- en handicapcommissie. Rick Lameijn wordt 
verzocht om hierover een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief. Geertjan 
Wesseling meldt zich alvast aan om uit te helpen in de baancommissie. 

   
11. Sluiting  

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

 
Cadier en Keer, 21 februari 2022 
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