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JAARVERSLAG 2017
Golfvereniging ‘De Nunspeetse’
Plesmanlaan 30
8072 PT NUNSPEET
Aangezien de Algemene Ledenvergadering meestal in het voorjaar gehouden wordt, is het haast onvermijdelijk,
dat ook wat recentere ontwikkelingen (1ste drie maanden van 2018) in dit jaarverslag worden vermeld, waarvan
akte.
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Jaarverslag secretaris, Thérèse Leeman-Favié

Algemeen
Het bestuur heeft na de vliegende start in 2016 verder uitgebouwd aan zijn speerpunten.
De speerpunten van dit bestuur, zoals vorig jaar gepresenteerd, zijn:
• Het ontwikkelen van een nieuw Logo;
Het logo is enthousiast ontvangen en staat op competitietruien en polo’s. De naam ‘De Nunspeetse’ is in den
lande al aardig ingeburgerd. Ook op het glas bij de deur van de nieuwe lounge staat rechts het nieuwe logo.
Op briefpapier en documenten is de huisstijl verder doorgevoerd. De vlaggen wapperen al meer dan een jaar
duidelijk zichtbaar bij de ingang en op het plein. De parkeerplaatsen voor de winnaars van de maandbeker
worden met dank als prijs ontvangen en veelvuldig gebruikt.
• Het ontwikkelen van een nieuwe website;
Dit is op alle punten goed gelukt. De website is actueel en wordt door Jos en René bijgehouden. Ook de
narrow casting op een screen in de hal is werkend en wordt door Marianne Kers bijgehouden met
nieuwsitems. We krijgen via de mail iedere 2 maanden een nieuwsbrief die ook op de website wordt
gepubliceerd. Regelmatig wordt bekeken waar de website nog aangepast of verbetert moet worden.
• Het vernieuwen van de Dames- en Heerendag;
Op verzoek van het bestuur heeft zowel de Heerendag als de Damesdag hun wedstrijdprogramma opnieuw
bekeken en veranderingen aangebracht die als zeer positief worden ervaren door de meespelende leden. Lees
verder de jaarverslagen van deze commissies.
• De competitie op een hoger niveau brengen;
Daar is door de competitiecommissie en een aantal leden van het bestuur hard aan gewerkt en uiteindelijk
met goed resultaat. 12 teams hebben dit jaar meegedaan en het is zelfs gelukt om een jeugdteam mee te
laten doen op de par 3 baan. Heren senioren 1 heeft mee kunnen spelen in de hoofdklasse. Zie verder
jaarverslag competitie.
• Meer jeugdleden en meer lesgroepen krijgen;
Jan van Asselt heeft, met een goed opgezet jeugdplan, 30 jeugdleden laten lessen in 6 groepen. Ook het
aantrekken van jeugdcoaches is positief verlopen. Dat het jeugdteam in de competitie kampioen is geworden,
is een kroon op het werk van de jeugdcommissie.
• Een nieuw opzet voor het werven van leden ontwikkelen;
Dit is dit jaar niet van de grond gekomen. Mede door onderbezetting van medewerkers van Het Rijk. In 2018
wordt dit opgepakt.
• Een duidelijke profilering van de vereniging binnen Het Rijk bewerkstelligen;
Dit gebeurt in goed overleg tussen Erik van der Zwaluw en Harry van Dalfsen. Daar waar Het Rijk in het
verleden eenzijdig naar buiten trad gebeurt dat nu meer en meer samen met de vereniging. Ook naar nieuwe
leden toe wordt dit duidelijker geprofileerd Het vraagt zeker nog meer aandacht en in 2018 wordt dit verder
uitgewerkt.
• Het aantrekken van sponsorcontracten.
Daar is het bestuur dit jaar niet verder mee gekomen. Dit blijft staan voor 2018.
We hebben afgelopen jaar ons 30-jarig jubileum gevierd met in de lustrumweek een invité wedstrijd, een
gezamenlijke Dames- en Heerendag en afgesloten met de jaarlijkse Rydercup wedstrijd.
De Wedstrijdcommissie wedstrijden en de Evenementenwedstrijden werden goed bezocht op de ‘Rabobank
Najaarswedstrijd’ na. Er wordt gekeken wat hier de reden van kan zijn en naar nieuwe mogelijkheden gezocht.
De clubkampioenschappen waren zeer geslaagd maar kunnen voor volgend jaar zeker meer deelnemers
gebruiken. De kampioenschappen zijn uiteindelijk voor iedereen toegankelijk. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie
op 6 januari zijn de golfer en golfster van het jaar 2017 gehuldigd. Voor de dames is dat geworden Thea de
Groot en voor de heren een gedeelde eerste plaats voor Ronald Gorel en Kees van der Ham. Dit jaar was er ook
een jeugdgolfer van het jaar en wel Björn Driessen.
De afsluiting van het competitieseizoen voor alle competitieteams met een wedstrijd en een BBQ was een
groot succes en zal komend jaar weer op het programma staan.
We willen zeker nog vermelden dat Robert van de Riet het heeft gepresteerd, om tijdens één ronde, de
Heerendag op 21 juni, 2x een hole-in-one te spelen. Bij amateurs is deze kans maar 1 op 156 miljoen en laat die
ene nu net lid zijn van De Nunspeetse!
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Het Rijk
De baankwaliteit, mede door robotisering en innovaties van de Enk worden als zeer positief ervaren.
Algehele tevredenheid van de vereniging ten aanzien van het onderhoud van de baan.
De baanrenovaties van de Oost-lus en tee Zuid 1 zijn doorgeschoven naar het najaar van 2017 in verband met
budgettaire prioriteit van het clubhuis. De afgelopen 2 jaar zijn al een aantal stappen gezet om de baan
makkelijker bespeelbaar te maken; de bomenkap op noord en oost maken de baan toegankelijker. Op dit
moment wordt door Gresbo (sociale werkplaats) opschot in de rough weggehaald, waardoor een bal die de
fairway mist makkelijker gevonden en gespeeld kan worden. De werkzaamheden op de Zuid-lus naderen het
einde. Er wordt gewerkt aan de paden. In de zomer wordt een nieuwe slijtlaag aangebracht. Op Oost worden
nog een aantal tees met zoden gelegd en wordt er gezaaid op oost 1, ter plaatse van de verwijderde bunker.
Afgelopen winter is door storm en sneeuw veel schade aan bomen en fairways toegebracht. Door snelle acties
van greenkeepers bij het opruimen van fairways, omgevallen bomen en losse takken, konden we toch blijven
spelen. Alleen af en toe wat sneeuw op de baan weerhield ons te spelen. De recente aanpassingen hebben
gevolgen voor de Course & Slope rating. De handicaptabellen zijn aangepast. We hebben van de Handicap
&Regel commissie hier informatie over gekregen. Deze zijn per 1 maart 2018 van toepassing. Ook zijn er
oranje tees op alle lussen geplaatst. Daar zijn nieuwe playing handicaps voor berekend en kan er een
volwaardige qualifying ronde gespeeld worden.
Tijdens de opening van het seizoen op 25 maart 2017 is de nieuwe lounge geopend door mevrouw Hoogtweg.
De open haard plek werd door haar onthuld.
De nieuwe lounge is goed ontvangen door de leden maar de akoestiek laat te wensen over. Er wordt naar een
oplossing gezocht. Dat zal pas in 2018 worden uitgevoerd.
Per 2017 wordt de loyaliteit van de leden die meer dan 5 jaar lid zijn, beloont met een All Course Membership.
De Gouden greenfee’s blijven gehandhaafd voor de leden die langer dan 20 jaar lid zijn.
Wat betreft de ledenwerving heeft Het Rijk 2 prioriteiten: het aantrekken van nieuwe golfers en het lid maken
van bestaande golfers. Een goede samenwerking tussen de B.V. en de vereniging is hierin van belang. Door
personele omstandigheden bij Het Rijk kon dat afgelopen jaar niet voldoende van de grond komen. Ons
ledenbestand is stabiel gebleven maar niet gegroeid ondanks aanpassing van contributie en een vernieuwd
wedstrijdaanbod. Persoonlijk contact en aandacht zou uitstroom kunnen voorkomen. De vereniging heeft dat
meteen opgepakt.
Deze winter zijn de golfers met een winter passe-partout benaderd om mee te doen aan wedstrijden van de
vereniging. Wij hebben hierdoor al enige nieuwe leden mogen inschrijven.
Wat betreft het Rijk besturenoverleg is tussen de 4 besturen van Het Rijk afgesproken dat zij 1 keer per 2 jaar
met de complete besturen vergaderen en 2 x per jaar zal er tussentijds alleen tussen de voorzitters overleg
plaatsvinden. Het is een informeel overleg met de intentie om van elkaar te leren. Indien noodzakelijk wordt
informatie gedeeld met Hans Blaauw.

De NGF
Er komen de nodige veranderingen op het gebied van het handicapsysteem. De veranderingen die gaan
komen zijn zeer ingrijpend voor Nederland. Er komt een wereldwijd handicapsysteem. Wij zullen daar te zijner
tijd meer van horen. De invoering hiervan zal op zijn vroegst 1 januari 2020 zijn.
In 2018 gaat de NGF de campagne Ready Golf in gang zetten. Dit is een effectieve manier om de tijd van een
ronde te verminderen. Er zijn een reeks golf-adviezen gegeven (geen regels) in Pace of Play. Zie de
Nieuwsbrief van februari 2018.

Commissies
Het was een jaar waarin we afscheid hebben moeten nemen van 2 van onze commissieleden, Loe Jaklofsky
van de Senioren- en Ledencommissie, en Ferry Schäffer van de Jeugdcommissie. Door Het overlijden van Loe
heeft Marianne Jaklofsky, lid van de Wedstrijdcommissie, besloten te verhuizen naar het noorden van het land
om dichter bij haar kinderen te kunnen zijn. Het is gelukt om vrijwilligers te vinden die tijd willen vrij maken
om plaats te nemen in commissies. Jaap van Petegem is nu voorzitter van de Seniorencommissie. Ook is hij
degene die alle nieuwe leden, behalve jeugdleden, benadert en ze wegwijs maakt binnen de vereniging. De
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Ledencommissie als zodanig is opgeheven en bestaat nu onder de naam Nieuwe Leden met Jaap als enig lid.
Ook de Communicatiecommissie heeft na een langdurige zoektocht en nieuwe voorzitter. Frank Korzaan is
sinds januari in functie. De eerste Nieuwsbrief van zijn hand hebben we al gezien. Tot de
Evenementencommissie zijn dit jaar Karin van Dalfsen en Erna Alink toegetreden. Alle commissie zijn nu op
volle sterkte.
Zoals al eerder gezegd: een vereniging floreert dankzij zijn commissies. Het bestuur bedankt zijn commissies
tijdens de KrezieKup in november. Dan wordt ook het commissielid van het jaar gekozen. Voor 2017 is dat Jan
van Asselt geworden met dank voor zijn enorme inzet en betrokkenheid bij de jeugd.

Jaarverslagen van de commissies 2017.
Wedstrijdcommissie, voorzitter Bert Snoek
Voor wat betreft de personele bezetting is het vertrek van Marianne Jaklofsky een aderlating voor de
Wedstrijdcommissie. Marianne heeft vele jaren de wedstrijdkalender en gerelateerde werkzaamheden met
grote toewijding voor haar rekening genomen; een klus dat met name in de wintermaanden vele dagen in
beslag neemt. Binnen de Wedstrijdcommissie is besloten dat haar taken als volgt worden verdeeld:
• Jan Steenbakkers: de wedstrijdkalender.
• Marcel Scholten: prepareren van de informatiebladen van de Wedstrijdcommissie wedstrijden en
plaatsen van deze in PROWARE.
• Annie van Norel: opstellen van het dienstrooster.
Het elftal is door het vertrek van Marianne een tiental geworden en doordat de " nieuwelingen " nu zijn
ingewerkt zien wij het nieuwe seizoen met vertrouwen tegemoet. Overigens zullen wij de Wedstrijdcommissie
graag versterken met "jong" talent.
Het wedstrijdprogramma voor 2018 is gereed; voor de details verwijs ik naar de Nieuwsbrief van het Bestuur
van Februari 2018 alsmede de website. Toegevoegd aan de kalender is een Greensome wedstrijd ter
voorbereiding op de competitie. Zodra de integratie van nieuwe leden "op stoom" is gekomen zullen wij graag
een aantal 9 holes wedstrijden plannen.
De golfer en golfster van het jaar regeling is onveranderd gebleven en de eerste wedstrijd die onder de
regeling valt is de Voorjaarstrofee begin maart gevolgd door de eerste Maandbeker wedstrijden in April.
Felicitaties aan alle clubkampioenen alsmede de winnaars van de GVHJ-titel.

Jeugdcommissie, voorzitter Jan van Asselt
2017 was een jaar met hoogte- en dieptepunten voor de Nunspeetse Jeugd. Het onverwacht overlijden van
Ferry Schäffer heeft zijn sporen nagelaten in de commissie. We zullen Ferry missen.
Positief nieuws kwam van de kant van het competitieteam. Sinds jaren weer terug in de competitie, en gelijk
kampioen in de klasse Par 3. Een hele mooie prestatie. Het team van vorig jaar zal doorstromen naar de
reguliere competitie lange baan, en we zijn druk bezig om een nieuw team te formeren om weer in te stromen
in de Par 3 competitie. Alle deelnemers aan de competitie zijn gezakt van handicaps 44 - 54 aan het begin van
het jaar, naar handicaps tussen 15 en 28 aan het eind van het jaar. Ook deelname aan reguliere wedstrijden
georganiseerd door de Wedstrijdcommissie wordt door de kinderen/ jongeren als zeer positief ervaren.
(Helaas nog niet door alle senioren) Ook zijn in 2017 voor het eerst weer de Jeugd Clubkampioenschappen
gespeeld, en is de jeugdgolfer van het jaar beter op de kaart gezet.
De Jeugdcommissie bestaat naast de twee pro’s uit Douglas Driessen, Ronald Lekkerkerker en Jan van Asselt.
Als jeugdcoaches kunnen we in 2018 beschikken over Thijs van der Schee, Anouck Hage , Paul Postma en
Laurens Lichtenvoort Cats. Het aantal lessende jongeren/ kinderen is in 2017 t.o.v. 2016 op peil gebleven, waar
we op een verdere groei hadden gehoopt. In 2018 zullen we ons opnieuw gaan inzetten om een verdere groei
proberen te realiseren; hiervoor staan een aantal activiteiten op de agenda. Positief nieuws ervaren we uit het
feit dat veel ouders van lessende kinderen zelf weer gaan golfen; les nemen of lid worden van onze vereniging.
Dat steunt ons om ook dit jaar te kijken of we het familiegolf verder op de kaart kunnen zetten. Daarmee
bereiken we als vereniging een hele mooie en interessante doelgroep. Verdere wijzigingen in 2018 ten
opzichte van 2017: alle lessende kinderen worden direct en automatisch lid van onze vereniging. Hiermee
proberen we meer feeling te krijgen tussen kinderen/ouders en onze vereniging en zijn we niet langer een
commissie die alleen de lessen/activiteiten faciliteert. Het aantal lessen is teruggebracht van 36 naar 30,
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omdat het programma als te vol en druk werd ervaren door ouders. Het geld wat daarmee wordt bespaard zal
ingezet worden door meer jeugdwedstrijden te organiseren, het lidmaatschap te bekostigen en nieuwe
activiteiten te ontplooien om meer jeugd aan te trekken.
We kijken terug op 2017 als een jaar waarin voornamelijk kwalitatieve groei heeft plaatsgevonden en we de
zaken verder goed op de rit hebben kunnen krijgen en we, zowel de jeugdcommissie als het aantal
jeugdcoaches, beter op orde hebben gekregen.
Hopelijk kunnen in 2018 gaan voor kwantitatieve groei bij de jeugd en een aanzet geven voor het verder op de
kaart zetten van het familiegolf.

Evenementencommissie, voorzitter Paula van Petegem
Het jaarverslag is gemaakt door Ad van Hoeven, oud-voorzitter.
Het afgelopen jaar heeft de Evenementencommissie weer een aantal succesvolle wedstrijden mogen
organiseren. Met uitzondering van het Rabobank Slottoernooi, daarover later meer, was de deelname aan de
wedstrijden ruim voldoende.
Opening van het seizoen: Onder een nieuwe naam ‘Het Rijk Bokaal’ heeft de commissie 96 leden mogen
begroeten. Voorafgaand aan de wedstrijd werd in de lounge de nieuwe hoek met open haardpartij onthuld en
gaf Eric van der Zwaluw een korte uitleg over de investeringen van Het Rijk.
Paasscharrel: Wie op deze Paasmaandagmorgen naar buiten keek zou zo weer zijn bed ingaan. Hoe dichter bij
Nunspeet, hoe beter het weer werd voor de 68 ingeschreven leden. Er was een halve shotgun gereserveerd en
dus waren er dubbele starts. Het leek een lange dag te worden maar het liep goed door waardoor we na vier
en een half uur terug waren.
De Midsummer Night: Opnieuw was het tijdens de wedstrijd het mooiste weer van de wereld, niet te warm en
strakblauw. De opkomst viel wat tegen slechts 36 deelnemers (leden en niet leden).
De Rydercup. Enthousiast gingen 72 leden de strijd aan. “ De Rooien” en “Les Bleus”. De blauwen met een
nieuwe captain, Annette Horsman, de roden vertrouwd geleid door Ronald Gorel. Beiden moedigden hun
teams fel aan. De weergoden waren het deelnemersveld gunstig gezind, op een enkel buitje na, zoals
voorspeld. Zoals te zien is op de foto hebben de roden gewonnen en is traditiegetrouw de captain te water

gelaten.
Battle of the Sexes: Voor de eerste keer werd deze wedstrijd georganiseerd. Ondanks dat dit fenomeen niet
bekend was namen er 52 leden deel aan deze wedstrijd. Een absolute aanrader voor komend jaar! Rabobank
Najaarswedstrijd: Aanvankelijk hadden 36 leden zich ingeschreven, maar na vele afzeggingen kwamen er
maar 21 opdagen. Voor het komende jaar zullen wij deze wedstrijd extra promoten. Oliebollenwedstrijd:
Ondanks de drukke december maand was het voor de 64 deelnemers weer een geslaagde dag. Alle
bovenstaande evenementen konden georganiseerd worden in goede samenwerking met Sales en de Horeca
van Het Rijk van Nunspeet. Binnen de commissie is de taak van voorzitter overgegaan naar Paula van
Petegem. Ad Hoeven blijft deel uitmaken van de commissie, zo ook Rob Berendsen. In 2017 is Karin van
Dalfsen bij de commissie gekomen en in januari 2018 is Erna Alink ons komen versterken.

Seniorencommissie, voorzitter Jaap van Petegem
Het jaar 2017 – en dus ook ons jaarverslag – wordt overschaduwd door het plotselinge overlijden in september
van de voorzitter van de Seniorencommissie: Loe Jaklofsky. Een enorme schok in de vereniging en natuurlijk
voor de commissie. Loe die aan de basis stond van de vernieuwde Seniorenactiviteiten en juist in 2017 – mede
via zijn deelname aan het bestuur – nieuwe impulsen gaf aan het stimuleren van vitaliteit van golfsenioren. We
gedenken hem met veel waardering.
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In 2017 kreeg de Senior Social Mix, op donderdagmiddag een 9-holes-wedstrijd voor 50+ leden, nieuwe
impulsen en uitdagingen in 3 periodes: voorjaar, najaar en winter werd er creatief en recreatief gespeeld voor
het plezier en een beetje voor de Seniorenbokaal. Hilda Brohet en Maria aan de Stegge waren de
periodewinnaars, maar de jaarprijs – en de bokaal – ging uiteindelijk naar Tiny Klabbers- de Bruijn.
In totaal hebben er 52 leden een of meer keer meegedaan aan deze middagen, die over het algemeen bij goed
weer konden worden gespeeld. De Senior Social Nazit was vaak net zo gezellig als het spel in de baan.
In het voorjaar van 2017 werd een vervolg gegeven aan de Winterfit-trainingen van 2016 en in de periode van
16 november tot 14 december werd de Winterfit 2017 georganiseerd. Maar liefst 42 deelnemers gaven zich op,
veel meer dan aanvankelijk gedacht. In vier groepen werd onder leiding van onze golfpro’s Brian en Carolien
en onder deskundige begeleiding van Patrick van der Meijden, golffysiotherapeut, een uur intensief getraind,
waarbij verschillende spiergroepen aan de orde kwamen.
De deelnemers waren erg enthousiast, mede ook door de oefeningen die de deelnemers per mail ontvingen
om thuis te kunnen oefenen. Een deel van de trainingen werd gegeven op de drivingrange, de spieroefeningen
in de binnen-oefenruimte. In de laatste periode werd in goed overleg door de Horeca op de donderdagen een
Senioren-lunch geserveerd, soep, broodjes en een salade voor 10 euro. Er is nog maar beperkt gebruik van
gemaakt, maar de Seniorencommissie overlegt met de Horeca over de mogelijkheid om deze gezonde tussende-middag-hap meer standaard beschikbaar te stellen, ook op andere dagen.
Namens de Seniorencommissie namen Jaap van Petegem en Brian Gee in november deel aan een NGFwerkbijeenkomst, samen met andere verenigingen, over Seniorenactiviteiten. Ieder doet dat weer op eigen
wijze, maar er is veel aandacht (en waardering) voor de wijze waarop de Nunspeetse vorm en inhoud geeft aan
de status: Committed to Senioren, het beleid van de NGF-golfverenigingen en golfbanen om in te spelen op
de behoeften van senioren. Kernwoorden in het programma zijn: sociaal, gezond en fit. Kernwaarden, ook
voor onze commissie in 2017 en komende jaren.
De Seniorencommissie bestond in 2017 uit Loe Jaklofsky, Marion Arndt, Herma Keijser, Ferdi Basch en Jaap
van Petegem.

Communicatiecommissie, voorzitter Frank Korzaan
Nadat de nieuwe website in 2016 online ging is er veel gebeurd binnen de communicatiecommissie.
Joke Donkers nam afscheid van de commissie in een jaar dat er veel gebeurde.
Een dergelijke ingrijpende verandering van berichtgeving en communicatie heeft nu eenmaal
ook ingrijpende gevolgen. Geen enkele nieuwe site is direct perfect en er is enorm veel werk verzet om alles zo
veel mogelijk in goede banen te leiden en op zijn plaats te zetten.
Jos en René hebben bergen werk verzet en Marianne Kers is ingesprongen vanuit het bestuur en heeft ook een
intensieve bijdrage geleverd na de ontstane vacature. Voor wat betreft de competitie is de niet aflatende inzet
van Karin Kaptein voor de site eveneens onmisbaar geweest.
Het gaat te ver om alle wijzigingen, aanpassingen en verbeteringen hier te behandelen, maar dat er stevig
aangepakt en heel veel tijd door de betrokkenen is gespendeerd aan het steeds beter functioneren van de site
is duidelijk. Voor de doorsnee gebruiker is dit meestal niet zichtbaar, maar de aanpassingen zijn ook vaak
veranderingen achter de schermen om het functioneren van de site steeds weer te verbeteren. Daarom een
welgemeend en verdiende hulde aan allen die daaraan hebben gewerkt!
Communicatie naar en van de leden blijft een cruciaal aspect binnen de vereniging en er zal het komende jaar
meer aandacht worden besteed aan het betrekken van commissies en leden in het algemeen, bij hetgeen er in
de vereniging gebeurt en het communiceren daarvan naar alle leden. Het sneller reageren op recente
gebeurtenissen en het vervangen van “gedateerde” berichten is inmiddels in werking gezet.
Ook is afgesproken dat er een meer gestructureerde verwerking van berichtgeving wordt ingevoerd.
Er wordt nog gezocht naar een extra commissielid om vooral Jos in zijn taak wat verlichting te geven,
Iemand met een gedegen ICT achtergrond.
De narrow casting blijft in handen van Marianne Kers, het scherm ziet er tenslotte steeds up to date uit!
Voor de volgende voorzittersvergadering hoop ik wat meer activiteiten en feiten te kunnen rapporteren, maar
er is volop beweging binnen de communicatiecommissie!
Tot een meer inzichtelijk jaarverslag over 2017 acht ik mij op dit moment niet bevoegd!

Heerendagcommissie, voorzitter Rob van Kranen
De Heerendag mocht zich ook in 2017 in een goede opkomst verheugen, +/- 50 deelnemers werden
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gemiddeld verwelkomd. Ook in 2017 werden de gebruikelijke competities gespeeld, zoals de wintercompetite,
de strijd om de Heerengolfer van het jaar, de wekelijkse longest/neary en uiteraard de strijd om de Hakron
bokaal (birdies). Ook de 3-daagse trip naar Duitsland was een groot succes.
Helaas bleek ook in 2017 de belangstelling voor een matchplay competitie te gering.
Gedurende het gehele jaar werd vrijwel op iedere woensdag gestart op 2 lussen, dus bijvoorbeeld
Noord-Oost en Oost-Zuid etc. Dit bleek een zeer groots succes te zijn aangezien het wachten op de
prijsuitreiking voor de vroege starters nu geen uren hoefde duren. Ook kwam het de gezelligheid ten goede.
Het experiment om ook de werkende heren op woensdagen bij de Heerendag te betrekken werd helaas een
mislukking ondanks de positieve reacties die we ontvingen na de aankondiging van het een en ander via
diverse mails.
Slechts +/- 35 heeren bleven dineren na de gebruikelijke Heerendag+diner op de laatste woensdag van de
maand, ondanks de prima kwaliteit en verzorging. Voor de prijs van 30,- euro inclusief alles zal men het toch
niet hoeven te laten.
Al met al wederom een geslaagd jaar met een fijne, sportieve en toch ook competitieve golfdag, iedere week
weer, voor onze heeren.

Damesdagcommissie, voorzitter Marieke Uytenbogaart
Jaarverslag is gemaakt door Corinne Noordman, oud-voorzitter
Voor 2017 hebben we een heel nieuw wedstrijdprogramma bedacht om tegemoet te komen aan de wensen
van het bestuur: ‘soepel met de regels omgaan, iets verzinnen waardoor ook werkende dames aansluiting
kunnen vinden en zo mogelijk verjonging creëren in het ledenbestand’. Er worden geen spelvormen meer
gespeeld in het seizoen, in plaats hiervan is er nu 1x per maand reduction only waar de meeste dames
vanzelfsprekend dol op zijn. Elke 5e dinsdag van de maand is er vrije flightkeuze waar in feite maar een zeer
klein aantal dames gebruik van maakt,(van die vrije keuze). De meeste dames spelen zonder problemen met
iedereen. De Play & Go wedstrijden, bedacht voor de werkende dames, omdat je bij deze wedstrijd alleen
speelt en weer weggaat (zoals de naam al aangeeft). Hierdoor ben je maar één dagdeel kwijt. Er is namelijk
geen prijsuitreiking na de wedstrijd, men speelt om punten te vergaren:
1e plaats krijgt 20 punten, 2e 19 en zo verder tot de 20e plek. Er zijn ongeveer 8 a 10 wedstrijden per seizoen.
Wie aan het eind het meeste aantal punten heeft wordt winnaar, de dames tot en met plek 20 krijgen ook een
prijs (prijzenbal bij sluiting seizoen). Al deze vernieuwingen zijn goed ontvangen, alhoewel er geen nieuwe
dames mee zijn gewonnen, laat staan jonge dames. Van negatieve opmerkingen hebben we dit jaar gelukkig
niets meer vernomen. Naast de gebruikelijke wedstrijden, waar gemiddeld 33 dames aan meedoen (18 en 9holes), weer een aantal feestelijke wedstrijden georganiseerd, zoals de opening van het seizoen (winnaar van
Het Verwaeyde Zwijntje is Jacomien Eilander). We zijn tweemaal naar een andere baan geweest, te weten de
Scherpenbergh en ’t Sybrook. De Vriendinnendag stond in het teken van flink uitpakken om het paelladebacle van vorig jaar te doen vergeten. Dat is gelukt want iedereen was meer dan tevreden. Ladies Best werd
Marjo Schlenter. De sluiting van het seizoen (Play & Stay) was tevens de finaledag van de Play & Go
wedstrijden (winnaar Marianne Kers). In april is Marieke Uytenbogaart toegetreden tot onze commissie. Zoals
jullie weten is zij inmiddels (per 1.1.’18) bevorderd tot voorzitter. Het blijft moeilijk nieuwe leden voor de
commissie te vinden, laat staan de door Harry voorgestelde jonge leden. Yvonne Schuyt heeft het
penningmeesterschap per 1.1.’18 overgedragen aan Corinne Noordman. De commissie functioneert naar
ieders tevredenheid.
De samenwerking met de B.V. (voornamelijk Fleur en Evert) liep dit jaar prima.
Jammer (zacht uitgedrukt) blijft het dat we nooit van tevoren worden geïnformeerd over het vertrek van een
horecamedewerker. Zo bleek ineens onze favoriet Stefan verdwenen te zijn. Wij vinden dat niet getuigen van
respect, zowel tegenover de Damesdag als tegenover de horecamedewerker.
Dezelfde vraag als vorig jaar: kan er ergens op de site een rubriekje komen over de marshalls, in elk geval een
pasfoto met een naam erbij? Nog een vraag: is het werkelijk handig om de shop op damesdag al om 3 uur te
sluiten? De dames shoppen pas na een wedstrijd.
Emmy Hoogewoud heeft veel last gehad van een hoofdwond die veroorzaakt werd door een val. Er zijn weer
de nodige heup- en knieoperaties geweest (Herma en Charlotte), Marianne Jaklofsky heeft afscheid moeten
nemen van haar Loe en bij Roos is de kanker teruggekeerd. Opgezegd hebben Angela Hendriksen en Wanda
Mochtar, als enthousiast nieuw lid mogen wij Linda Luiting begroeten.
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Afronding voorzitterschap. Omdat de Kerstwedstrijd niet is doorgegaan (baan dicht) en ik deze avond dus
niet mijn afscheidsspeech als voorzitter kon houden, heb ik deze op papier gezet en naar alle dames per mail
gestuurd. In deze speech blik ik terug op de afgelopen 8 jaar van de Damesdag en merk ik op dat de commissie
altijd vernieuwend bezig is geweest en oog heeft gehad voor de opmerkingen van haar leden.

Competitiecommissie, voorzitter Wybe Jan Nauta
De Competitiecommissie, bestaande uit Karin Kaptein, Bart de Wilde, (Douglas Driessen-jeugd), Kees van de
Ham en Wybe Jan Nauta, is met ongewijzigde samenstelling actief geweest. Binnen de commissie is er een
uitstekende samenwerking. We kunnen terugkijken op een succesvol competitiejaar. Succesvol vooral door
goed presterende teams, maar liefst 3 kampioenen. Wij zijn trots op ons Jeugdteam, heren dubbel 9 en heren
senioren 2. Maar ook door het onder de aandacht houden van de competitie via de communicatiemiddelen die
ons ter beschikking staan. In oktober 2016 werden de teams voorlopig ingedeeld en begin december bekend
gemaakt via de website. De voorlopige indelingen zijn bijna zonder wijzigingen opgegeven aan de NGF.
Doordat de verbetering in communicatie met de Team Captains en spelers als goed werd beschouwd, hebben
wij dit ongewijzigd voortgezet. Onze communicatie loopt vooral via de website en via e-mail, maar ook zeker
telefonisch.
Het handboek wat in voorgaand jaar is opgezet, werd door diverse team captains nog steeds gebruikt en de
nieuwe team captains hebben dit seizoen ook een exemplaar ontvangen. Voor seizoen 2017/2018 heeft er een
update plaatsgevonden en is verstrekt aan de team captains.
Om de aandacht te houden van de spelers en de team captains dien je regelmatig nieuws door te zenden en in
november/december is de tijd om de informatie over kleding en de aanbieding van de pro’s klaar te hebben
liggen en aan de team captains te zenden. Keurige informatie van de shop en de pro’s ontvangen en die
informatie mailen en website vullen blijft weer een contactmoment. In januari is het de tijd van informatie
verzenden aan de banen waartegen wij moeten gaan strijden. Vanaf januari t/m maart komt ook de informatie
binnen van de andere banen en start het distribueren van deze informatie aan onze team captains. De
software van de NGF werkt prima en daardoor zijn de spelersopgaven bij de NGF gemakkelijk te doen.
De rubriek “het Wel&Wee..” van de wedstrijd(en) was ook dit jaar weer aanwezig op de website. Het is best
wel een opgave voor de team captains, maar de verslagen worden gretig gelezen, we kennen 70 tot 120 unieke
lezers per verslag.
Open website en menu competitie. Er ontstond een enorme piek in het aantal bezoekers nadat onze
informatie was verstrekt aan bezoekende clubs. Vooral de pagina Competitieteams 2017 werd drukbezocht.
Totaal 812 unieke bezoekers en 1.100 paginaweergaven!
Op 1 juni 2017, hebben we op verzoek van de spelers en het bestuur, een 9 holes wedstrijd en een feestelijke
afsluiting van het competitiejaar georganiseerd. Dit is zeer enthousiast ontvangen met als suggestie om het in
2018, bij voorkeur in het weekend en over 18 holes te organiseren.
Tenslotte, spreken wij onze dank uit naar de medewerkers van de horeca en personeel van het Rijk voor de
gastvrije en vriendelijke inzet en bijdrage aan onze competitie vreugde. Dank ook aan de Commissieleden
Bart, Douglas, Kees en onze steun en toeverlaat Karin Kaptein.
De team resultaten 2017
In vorig seizoen hebben de teams enorme resultaten geboekt. Het kon dus niet uitblijven dat er dit jaar wat
teleurstellingen te verwerken zouden zijn. Je handhaven met je team in die hogere klasse is niet
vanzelfsprekend. Maar wij zijn als Competitiecommissie zeker trots op hoe alle teams dit jaar de strijd hebben
geleverd en hoe zij onze vereniging hebben vertegenwoordigd. Onderstaand een aantal resultaten:
•
12 teams, 3 minder dan vorig jaar, exclusief 1 jeugdteam korte baan
•
85 speler en 9 beschikbare reserve spelers, exclusief de jeugd
•
Kampioenen; Heren dubbel9, Heren senioren 2 (vrijdag) en de Jeugd korte baan
•
Alle damesteams gehandhaafd, NB Alle dames zijn 2de in de poule

Handicap en regelcommissie, voorzitter Ronald Gorel
De Handicap & Regelcommissie (HaCo) bestaat uit 5 leden: Ronald Gorel (voorzitter), John Vunderink, Rob
van Kranen, Ineke van de Graaf en Erica Wagenaar. De beide dames zijn verantwoordelijk voor het afnemen
van de Golfregelexamens.
Op Handicap & Regelgebied hebben de volgende zaken zich voorgedaan het afgelopen jaar:
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Ronald heeft op 30 september 2017 het door de NGF georganiseerde Nationaal Handicap Symposium
bezocht. In dit Symposium werd uitleg gegeven over de veranderingen waarmee de NGF het
handicapsysteem in Nederland toegankelijker willen maken. Dit was een leerzame dag. In nieuwsbrief nr. 5
van 1 november 2017 zijn de leden geïnformeerd over deze veranderingen.
De jaarlijkse regelavond vond in 2017 plaats op 27 maart. Ronald Gorel heeft de aanwezige leden (ca. 45),
d.m.v. filmpjes, foto’s, en een PowerPointpresentatie weer het nodige over de regels verteld en ook dit jaar
was er weer een regelquiz.
Het afgelopen jaar zijn er weer diverse Golfregelexamens afgenomen door Erica en Ineke. Het aantal mensen
dat hiervoor de eerste keer zakt is gelukkig marginaal.
Evenals voorgaande jaren zijn er door leden diverse vragen gesteld over hun handicap. Dit zijn bijna altijd
vragen over onduidelijkheid over de exacte handicap van een lid, het al of niet verwerkt zijn van Qualifying
kaarten of over het verkrijgen van een actieve handicap. In 2017 betrof dit veelal problemen die waren
ontstaan uit de Golf.nl app. Helaas werkt de communicatie tussen deze app en de handicapsoftware nog niet
vlekkeloos. Ronald heeft hierover regelmatig contact met de NGF.
De Handicap & Regelcommissie ontvangt regelmatig regelvragen (zowel mondeling als per email). Dit wordt
zeer op prijs gesteld en elke vraag wordt adequaat beantwoord. Indien de vraag voor alle leden interessant is,
worden vraag en antwoord op de website in de vragenrubriek vermeld.
In de nieuwsbrief schrijft de Handicap & Regelcommissie elke keer een artikel over de Regels en aanverwante
zaken. Hierbij wordt zoveel als mogelijk ingespeeld op gestelde vragen van de leden of over situaties die zich
hebben voorgedaan tijdens clubwedstrijden.

Old Grand Dad Consul, Frank Korzaan
Met de landelijke organisatie van de stichting Old Grand Dad gaat het zeer voorspoedig. In 2017 werd door alle
grootvaders in het hele land weer een bedrag van € 152.521.- gedoneerd (tegenover €149.697.- in 2016) en
telde de stichting 5880 contribuanten van 117 golfclubs. Er zijn gedurende het jaar 2017 schenkingen verstrekt
aan 43 instellingen en organisaties voor een totaalbedrag van € 130.830.Het kapitaal van de stichting per 31 december 2017 steeg daardoor (mede door het laag houden van de
gemaakte kosten) tot € 204.786.-.
Iets meer dan 85% van elke gedoneerde euro kwam ten goede aan de beoogde goede doelen.
Hoe anders is dat binnen onze vereniging! De interesse voor de lokale wedstrijd is minimaal te noemen. In
2017 speelden slechts 16 (!!!) van de 37 donateurs met de wedstrijd mee. En dat aantal donateurs is al
beschamend laag, zeker gezien het aantal grootvaders dat onze vereniging telt.
Er zijn bij vele verenigingen zelfs speciale websites online van de “Old grand Dad beweging” binnen
die vereniging! Wat is er aan de hand binnen onze club? Weinig mededogen met het lot van gehandicapte
kinderen? Luiheid? Desinteresse? Egoïsme? Wie het antwoord weet mag het zeggen. Maar zorgelijk is zeker
het geringe percentuele aantal donateurs in vergelijking met andere verenigingen.
Misschien is de lokale wedstrijd wel steeds verkeerd gepland. Daarom komt er dit jaar een proef om de OGD
wedstrijd tijdens de Heerendag te verspelen. Of het aantal kleinkinderen aan het eind van de middag
aanwezig zal zijn zoals op de zaterdagen het geval was valt te betwijfelen. Daarmee valt ook een geweldig
leuk en belangrijk deel van onze OGD opzet weg. Maar wie niet waagt wint ook nooit!
We gaan het proberen en gaan ervan uit dat meerdere donateurs zich dan zullen inschrijven; donateurs die
anders ook altijd met de Heerendag meespelen en kunnen er wellicht zelfs nieuwe
donateurs tijdens die Heerendag in mei worden geworven.

Handicart Consul, Nita Bos
Zoals de afgelopen jaren, waren er ook in 2017 6 handicarts beschikbaar op onze baan. Ik heb de indruk, dat dit
voldoende is, omdat mij geen klachten bereiken. Als er wel problemen zijn, met de beschikbaarheid, dan hoor
ik dat graag. In 2017 waren er 118 donateurs, waarvan 75 personen over een permanente pas voor het gebruik
van de Handicart beschikken. Eind september heb ik een mail gestuurd aan de pashouders, die nog niet
gedoneerd hadden. Op één na hebben allen gedoneerd. De reactie van degene, die niet doneerde heeft mij
ertoe bewogen de het bewuste lid uit te schrijven als handicart gebruiker.
Dankzij of ondanks meer publiciteit rondom de jaarlijkse handicart wedstrijd was er een aardig aantal
deelnemers en daardoor was de opbrengst van de wedstrijd aanmerkelijk hoger dan voorgaande jaren
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(€ 545,-). Aan donaties kwam € 4181,- binnen. Bijzondere dank wil ik uitspreken naar Bram ten Hove sr, die €
1000,- doneerde namens Homar, waardoor we in 2018 ook weer over 6 Handicarts kunnen beschikken, nu het
legaat van wijlen Tjallien Holm niet meer beschikbaar is. De totale opbrengst bij de stichting handicart van
onze vereniging was € 5726,-. Omdat de bedragen bijeengebracht worden door alle Het Rijk verenigingen, die
dan worden gemiddeld, was het eind december al duidelijk, dat er geen bijstorting nodig was, zodat de
reserves in 2017 niet aangesproken hoefden te worden.
De hole in de vijver, zoals altijd operationeel tijdens de Ryder Cup bracht dit jaar weinig op. Wellicht heeft
iemand een suggestie voor een andere actie tijdens een evenement om de Handicarts te sponsoren.
De gepubliceerde stukjes in de nieuwsbrief bedoeld om donateurs te werven hadden niet het gewenste effect.
Wel zijn er donateurs bijgekomen, nadat Ed van Went daartoe opgeroepen heeft tijdens de Herendag.
Voor 2019 blijft de zorg hoe we 6 handicarts kunnen behouden. Ik verwacht niet, dat er voldoende donateurs
bijkomen dus moet ik opnieuw een sponsor zien te vinden. Graag krijg ik suggesties.
Binnenkort zal ik alle commissies en de receptie, de geactualiseerde lijst met leden, die over een permanente
handicartpas beschikken, doen toekomen.
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