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Opening door de voorzitter, algemene mededelingen inzake Het Rijk van Nunspeet B.V. en de 

Golfvereniging “De Verwaeyde Sandbergen” 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 

Er zijn 23 afmeldingen binnengekomen bij de secretaris. De secretaris vraagt aanwezigen de presentielijst 
te tekenen. Er zijn 43 geregistreerde leden aanwezig, inclusief de bestuursleden. 

De voorzitter heet allen - namens het bestuur - van harte welkom op de jaarlijkse Algemene 

Ledenvergadering van de Nunspeetse Golf en Country Club “De Verwaeyde Sandbergen”. Voor aanvang 

van de vergadering gedenken wij de overleden leden: de heer E. Cardinaal, de heer J. Kleisterlee, 

de heer G. Timmermans, de heer W. van Veldhuijzen en oud-leden; mevrouw E. Siewertsen, 

mevrouw P. van Ballegooijen en mevrouw G. Oud.  

De vergadering betracht een ogenblik stilte. 

 

Mededelingen inzake “De Verwaeyde Sandbergen”(DVS), Het Rijk van Nunspeet en de NGF 

 

De vereniging 

Hoe staan we ervoor? De vereniging maakt een positieve ontwikkeling door. We hebben nu een eerste 

jaar gedraaid met het nieuwe contract en we hebben gemerkt dat er meer ruimte is gekomen op 

financieel gebied en op de speelruimte. Dat laatste resulteert in ruimere bloktijden, tot wel 50 à 60 % 

meer in het weekend. Dit komt mede door de goede verstandhouding met Het Rijk. 

Een punt van aandacht blijft het aantrekken van nieuwe leden. Het ledenaantal blijft constant dat 

betekent dat er zich net zoveel leden aanmelden als dat er zich afmelden. Hier ligt een taak voor het 

komende jaar. De Ledencommissie heeft hier het afgelopen jaar al veel aangedaan en blijft dat doen. 

Ons profileren naar buiten toe als ‘De Nunspeetse’ is bij de NGF (EGA Handicapbewijs) en bij de 

competitie goed gelukt en daar gaan wij zeker mee verder. 

Onze golfclub wordt gedragen door ongeveer 65 vrijwilligers, verdeeld over de verschillende commissies. 

Er zijn het afgelopen jaar wat wisselingen geweest bij de voorzitters. 

 Wedstrijdcommissie - Robert van der Riet heeft het voorzitterschap in januari jl. overgedragen 

aan Bert Snoek. 

 Evenementencommissie - Dirk van der Linden is gestopt na vele jaren en Ad Hoeven neemt het 

voorzitterschap over.  

 De Jeugdcommissie heeft nu Jan van Asselt als voorzitter en Ferry Schäffers blijft lid van de 

Jeugdcommissie. 

 Bij de Communicatiecommissie heeft Chris Westerink het voorzitterschap overgedragen aan Joke 

Donkers. 

Er hebben afgelopen jaar 6 damesteams en 9 herenteams deelgenomen aan de competitie. Dat zijn rond 

de 100 leden, bijna 20% van de club. Dat is veel en wij zijn daar heel trots op. Het geeft een positieve 

uitstraling van de club. Nu we zo laat in de tijd de Algemene Ledenvergadering hebben, is de competitie 

afgelopen en weten we hoe de competitieteams het gedaan hebben. Een ding is zeker ze hebben het 

goed gedaan. De Dubbel 9 dames 1 speelt morgen, 12 mei, de halve finale voor het kampioenschap van 

Nederland op Texel. Vorig jaar zijn ze nog landskampioen geworden. Wij wensen ze succes. Heren 1 

speelt op 27 mei hun promotiewedstrijd. Veel teams hebben zich gehandhaafd en een enkel team is 

gedegradeerd.  
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Het Rijk Golfbanen  

Het Rijk is een gezonde financiële organisatie. Ze blijven investeren in onderhoud en vernieuwing. De 

financiering hiervoor moet wel komen uit de cash flow. Door flexibeler inzet van personeel en 

uitbesteding aan bedrijven van buiten probeert men zo optimaal mogelijk om te gaan met de 
bedrijfsvoering. Eric Metselaar is nu bezig met het schrijven van een plan voor het baanonderhoud. Men 

heeft afgelopen jaar samen met Bosbeheer en golfarchitecten de Noord-lus aangepakt. Met het naleven 

van de Green deal mogen er vanaf 2020 geen pesticiden meer gebruikt worden en is het van belang dat 

er meer licht op de greens komt. 

Volgende jaren wil men de andere lussen onder handen nemen. De unieke identiteit van de baan moet 

wel behouden blijven. Het bestuur vindt wel dat dit beter gecommuniceerd moet worden naar de leden 

daarom heeft men besloten om najaar 2016 een informatieavond te organiseren met de golfarchitect en 

een bosbouwdeskundige. 

Verder hebben we sinds een paar maanden een nieuwe directeur, Eric van der Zwaluw. Dat betekent 

nieuwe ideeën, nieuwe kansen. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een financieel plan voor herinrichting 

van het clubhuis voor 2017/2019. Men wil meer sfeer in het clubhuis en een centrale ligging van de 

lounge en het grote terras. Ook de duidelijkheid waar je moet zijn in de horeca wordt meegenomen. Meer 

info hierover komt later. 

 

NGF 

De baan heeft, met dank aan Ronald Gorel, een her-rating gekregen. Hij heeft hier veel werk voor verzet. 

Velen van ons hebben er slagen bij gekregen.  

Het CBA systeem is fors gewijzigd.  

De focus voor de komende jaren blijft gericht op de Green deal. Dit is een afspraak voor alle 

sportorganisaties die op gras spelen. 

De NGF heeft een nieuwe hoofdsponsor gekregen; ING Private banking. 

Het jeugdprogramma ‘RAAK’ is opgezet voor jeugd van 6-20 jaar. Op dit moment zijn er in deze 

leeftijdsgroep 13.000 leden en men wil groeien naar 30.000. Jeugdleden kunnen voor € 10,00 lid worden 

van jeugdprogramma ‘RAAK’ en dan voor € 10,00 spelen op banen die zich hieraan hebben verbonden. 

Het Rijk van Nunspeet heeft zich hieraan geconformeerd. 

De focus van de NGF ligt op jeugd, familie en vernieuwing Topgolf. 

Ook wil zij een ontwikkeling naar 400.000 leden. Er komen wel meer golfers bij maar er zijn ook meer 

‘holes’ bijgekomen. Ook zijn er meer verenigingen zonder baan bij gekomen zoals de ANWB. 

Ingekomen/uitgegane stukken (indien van toepassing) 

Er komt voor de vereniging regelmatig correspondentie binnen. Dit jaar is er geen correspondentie 

ontvangen die in deze vergadering besproken moet worden. 

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 15 april 2015 

De voorzitter loopt bladzijde voor bladzijde door de notulen. De notulen van 15 april 2015 worden 

ongewijzigd goedgekeurd, onder dankzegging aan de secretaris. 

Jaarverslag Bestuur 2015 / 2016 

Dit zal niet ter vergadering worden voorgedragen 

Aangezien de Algemene Ledenvergadering meestal in het voorjaar gehouden wordt, is het haast 

onvermijdelijk dat ook wat recentere ontwikkelingen (2016) in dit jaarverslag worden vermeld. 
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Het verslag is voor een groot deel samengesteld door de commissievoorzitters. De secretaris heeft, in 

samenspraak met de bestuursleden, de bestuurlijke zaken voor haar rekening genomen. 

De voorzitter haalt wat punten aan en vraagt daarna om goedkeuring van het verslag. 

 De nieuwe internetverbinding werkt goed en is alleen voor de commissieleden.  

 Het commissielid van het jaar 2015 is geworden Ria Sol die het Lief en Leed van de vereniging, 

heel attent en met veel compassie heeft uitgevoerd. 

 De Communicatiecommissie heeft de nieuwsbrief in een nieuw jasje gestoken en die is 

enthousiast ontvangen. De website gaat vernieuwd worden en men is daar mee bezig. 

 De voorzitter brengt het lidmaatschap van de Stichting Handicart nogmaals onder de aandacht. 

Ook al heb je zelf nog geen handicart nodig het is wel van belang voor het aantal handicarts dat 

wij als vereniging op peil willen houden. 

 Er is geconstateerd dat De Old Grand Dad meer ‘opa’s’ wil zien golfen. Voor volgend jaar; meld je 

aan! 

Het jaarverslag 2015/2016 wordt unaniem goedgekeurd. De voorzitter bedankt de commissievoorzitters 

en de secretaris. 

Financieel verslag 2015 

Toelichting door de penningmeester: 

Over het jaar 2015 geef ik de volgende toelichtingen:  

 We hebben over boekjaar 2015 een overschot van € 3.167. Dit is enigszins boven begroting. Dit 

wil niet zeggen dat alle posten conform begroting zijn uitgekomen, maar per saldo is het 

resultaat beter dan bij de begroting 2015 was ingeschat. 

 De opbrengsten vanuit de leden waren hoger dan begroot. In totaal konden wij voor 560 leden 
factureren, waar wij voor 531 hadden begroot. De leden aangroei waarvan al in 2014 was 

uitgegaan heeft alsnog in 2015 plaatsgevonden. 

 De uitgaven voor de competitie en voor de jeugd zijn lager dan begroot. Voor wat de jeugd 

betreft heeft dit ongetwijfeld te maken met onderbezetting van de Jeugdcommissie in 2015 en 

het feit dat daardoor niet alle plannen konden worden gerealiseerd. 

 Bij de posten Automatisering, Lief en Leed en Vergaderkosten is een overschrijding. De 

overschrijding van de post Automatisering heeft te maken met de aanleg van een eigen 

internetverbinding (kosten ca. € 1.800). De post Lief en Leed is lastig te begroten en dit jaar 

hebben op dit vlak veel gebeurtenissen plaatsgehad, waardoor we qua kosten hoger zijn 

uitgekomen dan begroot. De overschrijding bij de post Vergaderkosten komt met name voort uit 

het feit dat in de begroting geen rekening is gehouden met een bedrag voor de 

besturencontactdag. 

 In de balans zien wij twee voorzieningen staan, één voor het volgende lustrum en één voor de 

handicarts. Er is in 2015 een extra reservering opgenomen voor het lustrum in 2017 van € 2000. 

In 2013 en 2014 is slechts € 1.000 gereserveerd aangezien er toen niet meer budgettaire ruimte 

was. De voorziening voor de handicarts is bedoeld om het aantal van 6 handicarts te kunnen 

handhaven. Mocht er met de ledendonaties niet voldoende geld beschikbaar zijn voor 6 

handicarts dan vult de vereniging dit bedrag aan uit deze voorziening. 
 Op de balans staat nog een post van € 300 voor Debiteuren. Dit betreft 2 facturen voor 

advertenties/sponsoring. Inmiddels zijn de openstaande bedragen ontvangen. 

 Het positieve resultaat van € 3.167 wordt ten gunste van het eigen vermogen gebracht. 
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Verslag van de Kascommissie over het boekjaar 2015 en verzoek om decharge van het bestuur 

De Kascommissie, bestaande uit Frank Korzaan en René Groot Bruinderink, heeft op 8 maart 2016 de 

financiële verslaglegging van de Nunspeetse Golf en Countryclub "De Verwaeyde Sandbergen" over 2015 

gecontroleerd. 
 

2015 was een jaar waarin de vereniging wederom een netto groei van het ledenaantal heeft kunnen 

realiseren. De totale contributie steeg in 2015 met 5% ten opzichte van 2014. De totale baten stegen 

eveneens met 5% en mede door een daling van de totale lasten met bijna 3% is een exploitatiewinst van 

ruim EUR 3.000 gerealiseerd, terwijl 2014 met een klein verlies werd afgesloten. 

 

De financiële positie van de vereniging is gezond. Naast het positieve exploitatieresultaat zijn de 

debiteurenposities laag, zijn de vaste activa volledig afgeschreven en zijn de voorzieningen, vooral die 

voor het Lustrum, fors toegenomen. Daarnaast zullen de positieve effecten van de nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst met Het Rijk in de komende jaren in financieel opzicht, vooral voor wat 

betreft de huur van het secretariaat, zichtbaar zijn. 

 

In 2015 zijn er nauwelijks financiële tegenvallers geweest. Uitzonderingen hierop zijn de bestuurskosten 

welke hoger uit zijn gevallen door een niet gebudgetteerde besturencontactdag en de IT kosten, waar de 

aanleg van een eigen internetverbinding niet was gebudgetteerd. In beide gevallen zijn de 

overschrijdingen tijdig gemeld en in de bestuursvergadering goedgekeurd. De penningmeester heeft een 

proactieve houding getoond en heeft een frequente controle van de financiële transacties van de 

verschillende commissies en de declaraties van individuele leden uitgevoerd. Hierbij heeft zij, zoals 

gebruikelijk, speciale aandacht aan de Evenementencommissie gegeven. 

De penningmeester heeft ons bevestigd dat de Evenementencommissie van alle ingehuurde artiesten een 

VAR-verklaring of passend alternatief heeft ontvangen, zodat er geen misverstand kan ontstaan over de 

afdracht van belastingen. Het verdient aanbeveling hier ook vanaf 2016 specifiek aandacht aan te 

besteden aangezien de traditionele VAR-verklaring per 1 mei 2016 wordt vervangen door nieuwe vormen 

van verklaringen van arbeidsrelaties. 

 

De Kascommissie heeft waardering voor de wijze waarop de penningmeester en de verschillende 

commissies, en vooral de Damesdagcommissie, de financiële verantwoording hebben gevoerd en voor de 

Kascommissie tijdig en compleet inzichtelijk hebben gemaakt. Speciale aandacht in onze controle is dit 

jaar uitgegaan naar de geldstromen voor de Stichting Handicart en de Heerendagcommissie. Hierbij zijn 

geen onregelmatigheden aangetroffen. 

 

Wij hebben kunnen constateren dat de Wedstrijdcommissie, de Damesdagcommissie en de 

Heerendagcommissie ook in 2015 de eigen bankrekeningen die op naam zijn gesteld van de vereniging 

volop hebben gebruikt. De commissies gebruiken de rekeningen voor lopende betalingen, maar ook om te 

reserveren voor speciale gebeurtenissen en om mee- en tegenvallers gedurende het jaar op te vangen. 

Eind 2015 stond er een totaal van ruim 7.000 Euro op de bankrekeningen van deze drie commissies, een 

saldo dat zoals gebruikelijk niet is meegenomen in het kasgeldoverzicht van de vereniging. De 

penningmeester van de vereniging heeft toegang tot alle rekeningen waardoor de gelden beschikbaar 

blijven voor de vereniging en geborgd zijn bij eventuele calamiteiten. Daarnaast controleert zij de 

transacties op deze rekeningen regelmatig. 
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Het Rijk en de vereniging zijn vorig jaar overeengekomen dat de vereniging met ingang van 2015 de 

financiële administratie zelf gaat voeren. Het Rijk blijft de facturering naar onze leden uitvoeren en 

draagt vervolgens de contributie en NGF bijdrage af aan de vereniging. Deze overgang en ook de 

overdracht vanuit de voorganger heeft voor de penningmeester geen problemen opgeleverd. De 

aanbeveling van vorig jaar tot aansporing van Het Rijk om de jaarlijkse verrekening sneller over te maken 

heeft nog geen duidelijk resultaat opgeleverd. De Kascommissie constateert verder dat er ook voor 2015 

een klein verschil bestaat in de NGF bijdrage en afdracht. Het is aannemelijk dat dergelijke onbalans blijft 

bestaan omdat de oorzaak ligt in een verschil van momentkeuze voor het vaststellen - en in de 

categorisering - van het ledenbestand. 

 

Gezien het voorgaande verzoekt de Kascommissie aan de leden om het bestuur decharge te verlenen 

voor het door haar gevoerde financiële beleid in 2015. 

 

Namens de Kascommissie, 

René Groot Bruinderink, voorzitter 2015 en 

Frank Korzaan. 

Benoeming casu quo herbenoeming van de leden van de Kascommissie 

De voorzitter bedankt René Groot Bruinderink hartelijk voor zijn werkzaamheden en de mooie woorden. 

Frank Korzaan is het komend jaar voorzitter van de Kascommissie. Jan Uytenbogaart neemt graag de taak 

op zich om de Kascommissie te versterken.  

Begroting 2016 

De begroting 2016: 

 In de begroting hebben wat verschuivingen qua rubricering plaatsgevonden. De rubricering is nu 

wat meer toegespitst op de verschillende commissies binnen de vereniging met de hen 

toegekende budgetten. 

 Er wordt voor 2016 uitgegaan van een gelijkblijvend aantal leden. 

 Alhoewel de laatste termijn voor investering voor het wedstrijdsysteem Proware en een nieuwe 
terminal in 2015 is afgeschreven, is de begroting voor deze post hoger dan in 2015. Hierin is 

namelijk € 3.000 extra opgenomen voor een nieuw moderner Content Management Systeem voor 

onze website.  

Jan Uytenbogaart: Mocht besloten worden tot vernieuwing van het logo dan gaat dat veel kosten. Denk 

aan alles waar het oude logo op staat. 

Er wordt niet meteen vernieuwd. Niet voor 2017. 

Vaststelling van de contributie voor 2017 

Het bestuur heeft besloten de contributie voor volgend jaar niet te verhogen. De contributie blijft voor 

2017 op € 90,00 exclusief de NGF-bijdrage (dit jaar € 16,80).  

Volgens de overeenkomst met Het Rijk mag de vereniging de contributie verhogen als het vermogen 

onder de twee keer jaaropbrengst komt, maar het bestuur maakt voor 2017 van deze mogelijkheid geen 

gebruik. 

De vergadering is akkoord met dit voorstel. 

Vanuit de aanwezigen komt de opmerking dat men het een beetje ’raar’ vindt dat de vaststelling van de 

contributie wordt vastgesteld nadat de begroting is behandeld. Misschien dit punt naar voren halen? 
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Bestuursaangelegenheden / Bestuurswisseling 

De voorzitter legt uit dat volgens de statuten er minimaal 5 maar altijd een oneven aantal bestuursleden 

moeten zijn. Het belangrijkste is dat er een goede continuïteit is. 

Rene Groot Bruinderink: Waarom gaat men van 5 naar 7 bestuursleden? Jan legt uit dat dit de wens is van 
het nieuwe bestuur en dat dat in overleg is gedaan. Zo zijn de lijnen korter en is er een directe 

betrokkenheid van bestuur bij een aantal essentiële zaken. 

 

Aftreden en Voordracht tot benoeming voorzitter en 4 bestuursleden 

Vervolgens gaat de voorzitter over tot de bestuurswissel. Dit jaar zijn er 2 bestuursleden die volgens 

schema aftreden nl. de secretaris, Marieke Uytenbogaart en de voorzitter Jan Goemans. 

Het bestuur doet een bindende voordracht voor de voorzitter. Er zijn geen tegenkandidaten. De 

benoeming van Harry van Dalfsen wordt onder applaus goedgekeurd.  

De herbenoeming van Ad Hoeven, als bestuurslid, ook geen tegenkandidaten, wordt door de vergadering 

goedgekeurd. 

Daarna volgt de bindende voordracht door het bestuur van 4 nieuwe bestuursleden. Ook hier zijn geen 

tegenkandidaten. De benoeming van Thérèse Leeman-Favié, Wybe-Jan Nauta, Bert Snoek en Jan van 

Asselt wordt unaniem goedgekeurd. 

Het bestuur bepaalt zelf wie welke functie in het bestuur gaat innemen behalve de voorzitter, die is 

hiervoor gevraagd. 

De voorzitter gaat nu over tot het afscheid nemen van de secretaris en doet dat met mooie woorden. 

Speech Jan Goemans: 

"We nemen afscheid van Marieke Uytenbogaart. Net voordat ik zelf vertrek mag ik je toespreken om je te 

bedanken voor je bijdrage aan onze mooie vereniging. En dat doe ik graag! Je bent een verenigingslid 

waar we allen een voorbeeld aan kunnen nemen. Je bent betrokken, sociaal en let op alles. Gedurende 10 

jaar was je actief in de wedstrijdcommissie, voordat je als secretaris toetrad tot het bestuur van onze 

vereniging. 

In het voorjaar van 2009 kwam ik erbij, als bestuurslid, met de gedachte dat ik eerst eens rustig kon 

kijken hoe alles zo’n beetje ging. Het ging heel anders. 3 maanden later legde de toenmalige voorzitter 

om persoonlijke redenen zijn functie neer en nog eens drie maanden later werd de vicevoorzitter 

buitenlid, waardoor hij niet langer een bestuursfunctie kon vervullen. Het bestuur bestond dus nog uit de 

secretaris, jij, en de penningmeester, Arend Dijk, en een bestuurslid, ik. Jullie dachten dat ik de rol van 

voorzitter wel zou kunnen vervullen en ik heb daar toen 'ja' tegen gezegd. Tijdens de Algemene 

Ledenvergadering in het voorjaar van 2010 hebben we als zittend bestuur mij voorgedragen als 

voorzitter, samen met twee nieuwe bestuursleden. Diny de Wit en Jan de Groot. We waren weer voltallig 

en jij was mijn steun en toeverlaat met een jaar meer ervaring. De zes jaar hebben we daarna samen vol 

gemaakt, met diverse medebestuursleden. We hebben lastige besluiten moeten nemen, zaken ervaren 

waarvan je dacht dat het niet zou gebeuren in een fatsoenlijke golfclub. 

We hebben altijd het clubbelang voorop gesteld, elkaars meningen gerespecteerd en zijn altijd tot een 

gemeenschappelijk standpunt gekomen. Jouw mening in deze discussies was zeer waardevol. En bovenal 

was de sfeer in het bestuur altijd goed. 

Hoe ga je nu iemand bedanken die zoveel voor deze vereniging heeft gedaan? Commissielid van het jaar 

kunnen we je niet maken, die worden benoemd door het bestuur. Zou raar zijn om dat te doen dus. Dat 

had je trouwens destijds in de Wedstrijdcommissie al moeten worden. Dus ik heb aan iets anders gedacht. 

Wie wel eens bij Marieke thuis is geweest en daar het toilet heeft bezocht, weet dat het daar een soort 

golfmuseum is. Ik dacht daar kan wel een soort oorkonde bij, als herinnering aan je bestuurlijke periode 

bij deze vereniging. Dan kan je daar af en toe eens rustig naar kijken. Die oorkonde heb ik hier. Maar de 

tekst die daarop staat kan ik je echter niet aanbieden zonder toestemming van de ledenvergadering. 
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Dus moet ik je vragen even de zaal te verlaten, zodat ik dat kan overleggen met de vergadering." 

Jan wil Marieke voordragen als ‘Lid van Verdienste’ van de vereniging als dank voor de vele jaren dat zij 

zich heeft ingezet voor onze vereniging en vraagt bij deze de vergadering om toestemming. Deze 

toestemming wordt hem uiteraard volmondig verleend. 

Nel van ’t Slot: Wat is de betekenis van Lid van Verdienste?  

Leden van Verdienste zijn die personen die op voordracht zijn benoemd door de Algemene 

Ledenvergadering wegens hun bijzondere verdienste voor de belangen van de vereniging. – Statuten 

artikel 4, punt 4  

Nadat Marieke is teruggekomen in de zaal leest Jan de oorkonde van Lid van Verdienste voor.  

"Voor haar inzet en collegiale samenwerking, als lid van de Wedstrijdcommissie gedurende een periode 

van 10 jaar en als bestuurslid en secretaris gedurende 8 jaar." 

Marieke, ietwat geëmotioneerd, dankt Jan voor de mooie woorden en verklaart haar inzet voor de club 

met: ”Je doet iets omdat je het zelf leuk vindt en om te kunnen bijdragen aan het plezier van ons 

allemaal.“ 

Jan overhandigt haar ook nog een cadeaubon namens de vereniging. 

De voorzitter bedankt vervolgens zijn bestuursleden, alle commissievoorzitters en dankt hen met name 

voor de goede harmonie waarin zij met elkaar hebben samengewerkt. 

Vervolgens verzoekt de voorzitter de nieuwe bestuursleden plaats te nemen achter de tafel. 

Er komen wat stoelen bij want er moeten er nu 7 zitten! 

De nieuwe voorzitter neemt het woord en begint met Jan Goemans te bedanken. 

Speech Harry; 

"Beste Jan zo even een paar kwalificaties: 

 Een goede onderhandelaar 

 Betrokken 

 Bemiddelend 

 Respectvol 

 Geeft ruimte aan iedereen in de vergadering die mee bestuurt en heeft gevoel voor verhoudingen 

en nuances. 

Zomaar wat kenmerken van Jan Goemans als ik een rondje doe bij mensen die Jan als bestuurder beter 

kennen dan ik. 

De betrokkenheid kwam allereerst al naar voren in de CV die Jan schreef voor zijn installatie als 

voorzitter. Na een maatschappelijke carrière in de internationale IT / communicatie industrie, met daarbij 

veel reizen en wonen met zijn Willemien in het buitenland, vond Jan dat hij nu ook wel tijd had om 

maatschappelijk iets te doen. 

In Rusland zijn jij en Willemien in aanraking gekomen met de golfsport en wel op de Moskou City 
golfclub. Daar behaalden jullie een Russische handicap, wat dat ook moge zijn. In Nederland, bleek dat 

slechts een GVB te zijn, daar kwam je achter bij het aanmelden als lid bij de Verwaeyde Sandbergen. 

Alsnog een handicap examen…. 

Na anderhalf jaar als jeugdcoach en zitting in de Evenementencommissie werd jij, Jan benaderd voor het 

voorzitterschap. 6 Jaar nu als voorzitter en bijna 8 als bestuurslid van deze geweldige vereniging. Jouw 

persoonlijke eigenschappen, zoals rustig en diplomatiek, hebben jou in deze periode als voorzitter enorm 

geholpen. Het was achteraf gezien geen gemakkelijk periode. Naast de gewone dagelijkse gang van 

zaken die nodig zijn voor het goed functioneren van een vereniging, dreigde er ook een tweespalt binnen 

de club. 

Een kwestie waar ik in dit beslag niet verder op in wil gaan. Behalve, dat dit een danige wissel trok op 

bestuur, leden en wellicht gezinsleven. 

Met de nodige rust naar buiten, maar naar binnen toe vaak niet, standvastigheid en diplomatie, loodste 

het bestuur, met jou als voorzitter, deze vereniging door deze moeilijke periode heen. De focus kon 
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daarna op beleid voor verdere uitbouw van de vereniging. Met als gevolg een heden ten dage stabiele en 

kwalitatief goede golfclub, waarin veel vrijwilligers hun werk ten behoeve van de leden kunnen 

uitvoeren. 

Ook de relatie met de BV, Het Rijk Golfbanen, heeft in de periode van jouw voorzitterschap een positieve 

impuls gekregen. Met als resultaat een nieuwe, veel betere overeenkomst tussen Het Rijk en de 

vereniging. 

Dat Jan diplomatiek is, zoals ik al eerder heb gezegd, heb ik zelf ook mogen ondervinden. 

Al enige tijd op zoek naar een nieuwe voorzitter, benaderde Jan mij voor deze functie, weliswaar 

schoorvoetend. Ik had namelijk al eens aangegeven niet beschikbaar te zijn voor welke functie binnen de 

vereniging dan ook. Reden; omdat ikzelf vond dat ik maatschappelijk al wel genoeg had gedaan. Toch 

zette Jan de stap en gaf niet op. Na een eerste nee, een voorzichtig: ‘Ik wil er over nadenken’, werd het 

een ‘ja tenzij…’ eerst wilde ik een aantal gesprekken, met name met leden van o.a. het bestuur, die zeer 

met deze vereniging betrokken waren en zijn. 

En hier sta ik nu als nieuwe voorzitter afscheid te nemen van jou, Jan. Zoals gezegd; diplomatiek, 

standvastig en inzicht in kansen die worden geboden. 

Jan, je was een echte bindende factor, altijd bereikbaar, zelfs wanneer jij met Willemien op vakantie was.  

Ik eindig zoals ik begonnen ben: 

 betrokken 

 bemiddelend en 

 respectvol". 

Jan wordt verzocht de zaal de verlaten opdat Harry toestemming kan vragen aan de vergadering om ook 

Jan Goemans te benoemen als ’Lid van Verdienste’. 

Unaniem en met enthousiaste applaus geeft de vergadering hiervoor toestemming. 

Na binnenkomst van Jan deelt Harry hem mede dat de ALV heeft besloten, hem bij dit afscheid te 

benoemen als lid van Verdienste van de golfvereniging de Verwaeyde Sandbergen oftewel ‘De 

Nunspeetse’. 

Zichtbaar ontroert neemt Jan de mooie woorden en het lidmaatschap van Verdienste in ontvangst alsook 

de cadeaubon en een mooie fles wijn. 

Voor Willemien heeft Harry een grote bos bloemen. Ook voor Marieke heeft hij een grote bos bloemen of 

zijn die in deze voor Jan Uytenbogaart. ? 

Onder luid applaus gaan Jan en Marieke in de zaal zitten. 

Het is nu aan het nieuwe bestuur om de vergadering voort te zetten. 

De nieuwe voorzitter begint zijn ’maidenspeech ‘; 

"Het nieuwe bestuur is al 2 keer voor deze Algemene Ledenvergadering bij elkaar geweest om zich voor 

te bereiden op haar nieuwe functie. Waarom dit bestuur heeft gekozen voor een uitbreiding met 2 leden 

is in de vergadering al aan de orde gekomen. Goede communicatie, korte lijnen naar commissies daardoor 

tijdwinst. 

Het bestuur heeft afgesproken overdag te vergaderen. Dit zal gemiddeld 1 keer in de 2 maanden zijn. 

De functies van de bestuursleden zijn als volgt; 

Marianne Kers is penningmeester en vicevoorzitter en heeft verder in portefeuille de 

Damesdagcommissie. 

Wybe-Jan Nauta heeft Competitiecommissie en Communicatiecommissie in portefeuille. 

Bert Snoek is voorzitter van de Wedstrijdcommissie en heeft als zodanig deze commissie in portefeuille 

als ook de Heerendagcommissie. 

Jan van Asselt is voorzitter van de Jeugdcommissie en als zodanig heeft hij deze in portefeuille. De Jeugd 

heeft de komende tijd veel ondersteuning nodig. 
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Ad Hoeven gaat zijn 2de bestuursperiode in en heeft in portefeuille de Seniorencommissie, de 

Handicartconsul, Old Grand Dad Consul, Ledencommissie en de Evenementencommissie waarvan hij 

tevens voorzitter is. 

Thérèse is secretaris en zorgt in die hoedanigheid voor notulen en algemene secretariswerkzaamheden, 

onderhoudt de communicatie naar de commissies en de contacten met het secretariaat van de NGF. 

Harry van Dalfsen is voorzitter van het bestuur en vormt samen met de vicevoorzitter de Commissie van 

Overleg met het Rijk Golfbanen. Onderhoudt externe contacten met o.a. NGF. Heeft in portefeuille IT-

zaken, Baancommissaris en Handicap & Regelcommissie. 

Het Bestuur wil de focus leggen op: 

 Uitbreiding van het ledenaantal door gebruik van social media. 

 Gebruik maken van sponsoring. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst biedt hiervoor ruimte. 

 Heerendag en Damesdag: onderzoeken waar mogelijkheden liggen voor verandering waardoor 

jongere leden ook kunnen deelnemen aan deze wedstrijden. 

 Het ontwikkelen van een toegankelijkere website. 

 De Competitie op hoog niveau houden zowel qua spel als het aantal competitiespelende leden. 

Dit is statusverhogend voor een vereniging, daardoor aantrekkelijk voor eventuele nieuwe leden.  

Met de komst van een nieuwe directeur, Eric van der Zwaluw zijn er nieuwe mogelijkheden die 

meegenomen gaan worden bij de 2 maandelijkse gesprekken. 

Voorlopig is er toestemming voor een ‘eigen’ parkeerplaats voor de winnaars van de Maandbeker en de 

Dennenbeker (naar idee van het nieuwe bestuur). 

Rondvraag 

Els vd Woude: Als er een parkeerplaats gaat komen voor de winnaars van Maand- en Dennenbeker kan er 
dan ook een gereserveerde fietsenstallingplaats komen? 

De voorzitter geeft aan dat wij dat meenemen in een volgende vergadering!!!! 

Marion U. : Het zou een speerpunt van het bestuur moeten zijn om te onderzoeken waarom er jaarlijks 

ongeveer 60 leden bijkomen maar ook ongeveer 60 leden opzeggen.  

De voorzitter geeft aan dat het bestuur dat zeker zal gaan onderzoeken. 

Patricia vd Riet: Het nieuwe logo. Hoe is dat zo ontstaan? Zij kan zich niet herinneren dat ze hierover is 

gepeild?  

De Voorzitter laat weten dat het bij de vorige Algemene Ledenvergadering al zijdelings ter sprake is 

gekomen. 

De meningen in de zaal zijn hierover zeer verdeeld. De voorzitter laat weten dat hij het meeneemt naar 

een volgende vergadering.  

Frank Korzaan: Is het mogelijk dat er in de weekenden een actieve en vooral betere marshalling door de 

baan kan? Er wordt te weinig gelet op doorlaten, etiquette et cetera. Dit gaat ten koste van de kwaliteit 

van de baan. Ook moeten ze letten op het aanharken van bunkers, het herstellen van pitchmarks en het 

terugleggen van divots. Er moet bij de shop hierover al informatie gegeven worden. 

De voorzitter neemt dit mee in zijn gesprek met Eric van de Zwaluw. 

Sluiting 

De voorzitter sluit om 21:30 uur de vergadering, bedankt de aanwezigen en nodigt hen uit voor een 

drankje in de lounge.  

 

Nunspeet, 11 mei 2016 


