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Opening door de Voorzitter en algemene mededelingen betreffende 

'De Nunspeetse' Golfvereniging en Het Rijk van Nunspeet B.V. 

Er zijn 25 afmeldingen binnengekomen bij de secretaris. De secretaris vraagt de aanwezigen de 

presentielijst te tekenen. Er zijn 26 geregistreerde leden aanwezig, inclusief de bestuursleden. 

 

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

van de Golf en Country Club ‘De Verwaeyde Sandbergen’ nu ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

als handelend onder de naam ‘De Nunspeetse ‘. 

Voor aanvang van de vergadering gedenken wij de overleden leden: de heer H. Klabbers, oud-voorzitter van 

2006-2008, de heer J. Crol en oud-leden de heer B. Kaasschieter en de heer M. Gillen. De vergadering 

houdt een minuut stilte  

Mededelingen van De Nunspeetse en/of Het Rijk 

In goed gebruik tijdens een Algemene Ledenvergadering geeft de voorzitter en korte schets van het 

afgelopen jaar. 

 Er zijn nieuwe activiteiten in gang gezet en al gerealiseerd zoals een nieuwe website, narrowcasting, 

vlaggen en parkeerplaatsen voor de maandbeker in 2 categorieën. Het blijkt nu dat de 

parkeerplaatsen wat aan de smalle kant zijn en ze worden wat meer naar links geplaatst. Actie wordt 

ondernomen. Het profileren van de club naar buiten en naar binnen toe wordt op allerlei manieren 

aangepakt waarbij social media zeker een rol speelt. Ook krijgen de jeugd en de senioren meer 

faciliteiten. 

 Het nieuwe leden format, zoals het samen op trekken van Het Rijk en de vereniging, begint zich 

goed te ontwikkelen. Dit blijkt onder andere in de aanwezigheid van de vereniging bij de wedstrijd 

‘New Friends and Golf’ alsook tijdens de ‘Late Afternoon’ wedstrijden van Het Rijk. Vorig jaar was er 

een terugloop van leden maar die trend heeft zich niet doorgezet en wij zijn de recessie aardig 

doorgekomen met in de aflopen week zelfs weer 14 nieuwe leden erbij. De ambitie van de 

vereniging en Het Rijk ligt hoog. Op termijn naar 700 leden is het gezamenlijke streven. Uiteindelijk 

meer leden dan greenfee spelers. 

 De competitie is goed van start gegaan. De doelstelling is om het aantal teams in de hoofdklasse te 

handhaven, Dames senioren Dubbel 9 en Heren senioren - 27 holes, alsook meerdere teams op een 

hoger niveau brengen. Volgend jaar willen we ook het 2de team versterken. 

 Het Rijk heeft dit jaar geïnvesteerd in het clubhuis met een nieuwe lounge als resultaat. De keuken, 

nu onder leiding van Evert, is weer helemaal terug op de kaart! Er komen veel goede geluiden onze 

kant uit. 

 Het onderhoud van de baan, wat sinds januari is uitbesteed maar waar Eric Metselaar nog steeds de 

leiding op de baan van heeft, wordt als positief ervaren. Het bos is, na de kap op Oost en na enige 

stormen, netjes opgeruimd. Ook is er veel opschot weggehaald. De greens krijgen apart hun 

onderhoud. Ze worden vanaf nu met de hand gemaaid. Na een half jaar komt hierover een evaluatie. 

Ze zijn op dit moment zeer snel, 8.8. 

 Het overleg van de voorzitter met de directeur van Het Rijk van Nunspeet, Eric van der Zwaluw, is 1x 

per maand en met de directeur van Het Rijk, Hans Blauw erbij, 1x per 6 maanden. De vicevoorzitter 

Marianne Kers is bij deze laatste ook altijd aanwezig. Deze samenwerking wordt als prettig en 

uitstekend ervaren. Het doel is het gezamenlijk inzetten om op een hoger niveau te komen als club 

en als golfbaan. 
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 De commissies zijn het kloppend hart van de vereniging. We hebben een goede bezetting in bijna 

alle commissies. Alleen bij de Communicatiecommissie, waar Joke Donkers net als voorzitter is 

vertrokken, heeft men 2 nieuwe leden nodig. Het ziet er naar uit dat die al gevonden zijn en 

binnenkort gaan toetreden tot de commissie waarna de taken gaan worden verdeeld. Voorlopig is 

Wybe Jan Nauta interim-voorzitter. De huidige zittende leden hebben veel uren gemaakt om al het 

nieuwe te realiseren.  

 

De voorzitter bedankt alle commissies voor het goed functioneren en het uitvoeren van het beleid van het 

bestuur. 

 Terugkomend op de jeugd. Er zijn op dit moment 33 jeugdleden. Het doel is optimaal in te zetten op 

de jeugd. De voorzitter van de Jeugdcommissie, Jan van Asselt, heeft versterking gekregen van 

Douglas Driessen. Ook hebben zich in het begin van het seizoen, twee ouders gemeld om de jeugd 

te begeleiden. Ronald Lekkerkerk en Alex Hoekert. 

 Vraag Frank K.: Hoeveel van deze 33 kinderen zijn daadwerkelijk jeugdlid van de vereniging? 

Antwoord: Dat is op dit moment ongeveer de helft. Er wordt gekeken hoe de jeugd eerder betrokken 

kan worden binnen de vereniging. 

 De Weco gaat meer wedstrijden organiseren voor 9 holes 

 De Heerendag krijgt wedstrijden voor werkende leden, die later op de middag kunnen starten. Ook 

gaat er gestart worden op 2 lussen, waardoor het sociale aspect van de groep wordt bevorder. 

 De senioren krijgen, na groot succes vorig jaar, een uitbreiding van de te spelen 9 holes social mix 

wedstrijd op de donderdagmiddag. 

 De Damesdag heeft een aantal nieuwe wedstrijdvormen geïntroduceerd die met enthousiasme zijn 

ontvangen. Dit alles tot doel meer deelname te bevorderen. 

 De Evenementencommissie organiseert het 30 jaar jubileum met een invitatie wedstrijd op 17 juli, 

een gecombineerde Dames- en Herenwedstrijd op dinsdag 18 juli en de Rydercup in het weekend 

van 22-23 juli. 

 We gaan de aandacht richten op het aantrekken van sponsoren. 

 We doen mee aan de enquête Players First waardoor we inzicht kunnen krijgen in de kwaliteit van 

de dienstverlening en we ons beleid daarop kunnen aanpassen. 

Ingekomen/uitgegane stukken (indien van toepassing) 

Er is geen correspondentie ontvangen die dit jaar tijdens de vergadering besproken moet worden. 

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 11 mei 2016 

De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn over de inhoud van de notulen? De notulen van 11 mei 2016 

worden ongewijzigd goedgekeurd, onder dankzegging aan de secretaris 

De actielijst naar aanleiding van de vorige Algemene Ledenvergadering wordt door de voorzitter puntsgewijs 

doorgenomen: 

 Marshalling in het weekend: vanaf vorige maand mogen er 4 ballen in de baan met 10 minuten 

interval. De marshals hebben duidelijke instructies gekregen om meer in de baan te zijn, meer te 

sturen en te regelen. 

 Onderzoek naar opzeggen 60 leden. Voorzitter heeft eenieder nagebeld. Merendeel van de 

opzeggingen heeft met de afstand te maken, 2 leden zijn weer teruggekomen. 

 Communicatie over Logo en Website is uitvoerig naar leden gecommuniceerd. 

 

De actielijst behorende bij notulen van de Algemene ledenvergadering is afgehandeld.  
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Korte toelichting op het Jaarverslag van het Bestuur 2016/2017 

Het verslag zal niet op de vergadering worden voorgedragen. 

Het verslag is voor een groot deel samengesteld door de commissievoorzitters. De secretaris heeft de 

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

De voorzitter benadrukt nog enige punten; 

 Er is in maart een voorzittersoverleg geweest waarin de voorzitters op hun beurt vragen konden 

stellen aan het bestuur en aan elkaar. Het is altijd goed te weten waar eenieder mee bezig is en 

waar men van elkaar kan leren en ideeën kan opdoen.  

 Er is besloten om ook volgend jaar weer een voorzittersoverleg te houden. 

 De nieuwe ledencommissie is nog niet echt van start gegaan. Het Rijk en het bestuur zijn nog bezig 

om dit op een juiste manier in te vullen. 

 

Het jaarverslag 2016/2017 wordt unaniem goed gekeurd. De voorzitter bedankt de commissies en de 

secretaris. 

 

Financieel verslag 2017 

Toelichting door de penningmeester 

 

Over het jaar 2016 geef ik de volgende toelichtingen: 

 We hebben over boekjaar 2016 een overschot van € 316,00. Dit is vrijwel conform begroting, wat 

niet wil zeggen dat alle posten exact conform begroting zijn uitgekomen. 

 De opbrengsten vanuit de leden waren lager dan begroot. In totaal konden wij voor 540 leden 

factureren, waar wij voor € 560,00 hadden begroot. Er is een ledenafname geweest, terwijl wij op 

een gelijkblijvend ledenaantal hadden gerekend. 

 De uitgaven voor leden zijn fors lager dan begroot. De beoogde ledenwerfactie heeft in 2016 niet 

plaatsgevonden. 

 De overschrijding van de post Overige Algemene kosten heeft te maken met de parkeerborden, 

logoballen en pitchvorken in het kader van het nieuwe logo. Deze kosten waren niet in de begroting 

voorzien. 

 In de balans zien wij twee voorzieningen staan, één voor het lustrum en één voor de handicarts. 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 € 200,00 voor Debiteuren. Dit betreft 1 factuur voor 

advertenties/sponsoring. Inmiddels is het openstaande bedrag ontvangen. 

 De Crediteuren op de balans hebben betrekking op nagekomen facturen betreffende 

Seniorencommissie, Jeugdcommissie, Evenementencommissie, Communicatiecommissie, 

Logoballen, Schilden en Foto’s. Inmiddels zijn de crediteuren betaald. 

 

Emmy Hoogewoud heeft een bijdrage van €.500,00 gedoneerd aan de Stichting Handicart. Dit is het cadeau 

van haar vrienden voor haar 85ste verjaardag. Er moet nu € 644,00 worden bijgestort om 6 handicarts te 

realiseren. Er blijft €.166,00 staan in voorzieningen. 

De NGF-bijdrage klopte niet helemaal met de administratie van het Rijk. Het Rijk heeft dit gecompenseerd. 

Het positieve resultaat van € 316,00 wordt ten gunste van het eigen vermogen gebracht. 
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Verslag van de Kascommissie over het boekjaar 2016 en verzoek om decharge van het 

bestuur 

Op 22 maart jl. heeft de kascommissie, bestaande uit Jan Uytenbogaart en ondergetekende, de financiële 

verslaglegging van de Nunspeetse Golf & Country Club “De Verwaeyde Sandbergen”, ook handelend onder 

de naam 'De Nunspeetse', over het jaar 2016 gecontroleerd. Het aantal leden van de vereniging daalde in 

2016, wat de daling verklaart van het bedrag aan contributies. Opvallend is daarbij dat de afdracht van de 

vereniging aan de NGF Golf hoger uitvalt. Dit is het gevolg geweest van een interne miscommunicatie 

tussen de administratie en de boekhouding van Het Rijk van Nunspeet. Een aantal, dat hadden opgezegd 

waren niet doorgegeven aan de vereniging, die intussen wel de afdracht aan de NGF had gedaan. Deze 

“kreukel” in de uitwisseling van gegevens is inmiddels gladgestreken en in orde bevonden. De peildatum, 

welke door de NGF wordt vastgesteld, ligt in het midden van het jaar en geeft daardoor een ander beeld dan 

aan het eind van het boekjaar. De kosten van huisvesting zijn conform de gemaakte afspraken gedaald en 

het verheugt de kascommissie dat de bestuurskosten eveneens een aanzienlijke daling te zien gaven. De 

kosten van sommige commissies zijn echter aanzienlijk gestegen ten opzichte van het jaar 2015, maar 

vielen toch nog binnen het begrote totaalbedrag voor 2016.De vernieuwing van de website, het creëren van 

het nieuwe logo en de vernieuwde activiteiten om meer jeugd enthousiast te maken voor de golfsport zijn de 

voornaamste oorzaken van deze stijging. Ook de kosten van de competitie commissie stegen door het 

duidelijker profileren van onze vereniging tegenover de buitenwereld. De stijging van de overige kosten en 

overschrijding van de begroting heeft betrekking op het maken van de nieuwe logoballen, de parkeerborden 

en de pitchvorken met het nieuwe logo. Deze kosten waren in de begroting niet voorzien. Uiteindelijk geeft 

het resultaat, ondanks de vele doorgevoerde vernieuwingen, alsnog een klein positief saldo te zien van € 

316,34. 

 

De post, liquide middelen op de balans, vertoont over 2016 een forse stijging met € 8.444,00 naar 

€ 79.796,00 Deze is voornamelijk tot stand gekomen door een toevoeging van € 2.000,00 aan de reserve 

voor het 30-jarig lustrum in 2017, evenals door de toename van de crediteuren per 31 december 2016. De 

financiële verslaggeving van de diverse commissies is divers en niet volgens één administratief systeem 

gestandaardiseerd. Het verslag van de damescommissie is het meest uitgebreid en het duidelijkst. Die van 

de wedstrijdcommissie heeft enige navraag gevergd, in het bijzonder t.a.v. de specificatie van de overige 

uitgaven. Deze is later toegezonden en akkoord bevonden. De Handicartcommissie kon in 2016 € 166,00 

aan de voorziening toevoegen. Het ligt vanzelfsprekend in de bedoeling het aantal van 6 handicarts ten 

minste te handhaven. De financiële verantwoording van de Heerendagcommissie is het meest summier. Er 

is geen specificatie van de uitgaven aan prijzen, diners en andere uitgaven, zoals een extra uitgave tijdens 

het herendag uitje naar Duitsland van € 745,00 welke niet door betaling van deelnemers was opgebracht. Er 

zijn ook vragen over de wekelijkse inkomsten en uitgaven van bijvoorbeeld de Two’s Pot, welke nergens in 

de verslaggeving zijn vermeld. Een uitgebreider en meer gespecificeerd verslag is daarom wenselijk. 

De bankrekeningen geven een juiste weergave van de financiële positie en saldi. De conclusie is dat de 

vereniging in een gezonde financiële positie verkeert. De kascommissie dankt de penningmeester voor de 

uiterst accurate manier waarop zij haar werk heeft verricht. 

Gezien het voorgaande verzoekt de Kascommissie aan de leden om de jaarrekening over het jaar 2016 

goed te keuren en de penningmeester en het bestuur van de vereniging decharge te verlenen voor het door 

haar gevoerde financiële beleid. 

 

De Kascommissie, 

Frank Korzaan, voorzitter 

Jan Uytenbogaart   
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Benoeming c.q. herbenoeming van de leden van de Kascommissie 

De voorzitter bedankt Frank Korzaan hartelijk voor zijn werkzaamheden en de mooie woorden. Jan 

Uytenbogaart is het komend jaar voorzitter van de Kascommissie. Jaap van Petegem neemt de taak op zich 

om de Kascommissie te versterken. 

Vaststelling van de contributie voor 2017 

Het vaststellen van de contributie is op verzoek van de vorige vergadering als agendapunt naar voren 

gehaald vóór de behandeling van de begroting 2017 

De contributie blijft conform de afgelopen jaren gehandhaafd op € 90,00. 

Vraag Robert van de R.: De contributie is heel lang niet verhoogd. Zijn er geen zaken blijven liggen die door 

het verhogen van de contributie wel hadden kunnen worden gerealiseerd. Met andere woorden; Moet de 

contributie niet worden verhoogd? 

Antwoord: Dat is niet nodig. De club heeft een groot eigen vermogen. De voorzitter wil doorgaan met het 

zoeken en benaderen van sponsoren.  

Begroting 2017 met een korte toelichting door de penningmeester 

De begroting 2017: 

 Voor de specificatie van de inkomsten; zie begroting 2017. 

De vergoeding voor huur van de secretariaatsruimte wordt de komende 3 jaar volgens de nieuwe 

Samenwerkingsovereenkomst met steeds 10% afgebouwd uitgaande van het oorspronkelijke 

bedrag. Daarom is de post: huur secretariaat, op de begroting lager dan voor 2016. 

 Gezien het belang van het behouden van senioren als lid van de vereniging en de aanwas van 

jeugd, is voor deze post, ten opzichte van vorig jaar, een hoger budget opgenomen. 

 Er is € 8000,00 gereserveerd voor het Lustrum. In een lustrumjaar wordt er geen reservering 

opgenomen voor het volgende lustrum. Het aantal contributiebetalende leden is gezet op 517. Dit na 

beschouwing van vorig jaar. Begin vorig jaar was dat 540 en het einde van het jaar waren er nog 

507. 

 

De Vergadering gaat akkoord met begroting voor 2017 met dank aan de penningmeester. 

 

  



  

Onderwerp: notulen Algemene Ledenvergadering Pagina 8 van 10 

Datum:  12 april 2017 

Auteur: Thérèse Leeman 

Bestuursaangelegenheden / Bestuurswisseling 

De voorzitter gaat over tot de bestuurswissel. 

Aftreden en voordracht bestuurslid 

Aftredend bestuurslid na 4 jaar is Ad Hoeven. 

Het bestuur doet een bindende voordracht voor een nieuw bestuurslid. Er zijn geen tegenkandidaten. 

De benoeming van Loe Jaklofsky wordt door de vergadering goedgekeurd. 

De Voorzitter neemt afscheid van Ad Hoeven 

‘Enige maanden geleden heeft Ad aangegeven dat hij meer tijd wilde gaan doorbrengen in Spanje en dat 

daardoor zijn bijdrage als bestuurslid in het gedrang komt. Het vraagt tijd en inzet om als een goed 

bestuurslid te functioneren en Ad vindt dat hij dat op dit moment niet meer in voldoende mate kan doen. Wij 

hebben daar respect voor en wij bedanken Ad heel hartelijk voor zijn bijdrage van 4 jaar in het bestuur. 

Gelukkig blijft hij wel voorzitter van de Evenementencommissie. ’ 

De voorzitter overhandigt Ad een cadeaubon en zijn vrouw Olga krijgt een mooie bos bloemen.  

 

Ad bedankt de voorzitter voor zijn mooie woorden. Hij heeft 2 besturen mogen meemaken. In het eerste 

bestuur is hij goed ingewerkt door zijn toenmalige bestuursleden en in dit bestuur heeft hij een voortvarende 

voortgang meegemaakt. Hij maakt plaats voor zijn opvolger en bedankt het bestuur. 

Rondvraag 

Marieke U.:  Wat betreft de competitiekleding. Welk team mag er wel of niet met korting 

kopen? Met andere woorden, worden er gesponsord door de vereniging?  

Antwoord:  Heren 1 en Dames 1 alsook senioren Heren 1 en senioren Dames 1  

Marieke U.:  Waarom niet Damesteam Dubbel 9? Vindt dat dit team niet serieus wordt 

genomen. 

Karin van D.:  Steunt deze vraag.  

Marieke U.:  Betreffende de te late levering van de competitiekleding; De leverancier is 

schuldig maar de besteller (Het Rijk)  is verantwoordelijk. 

Antwoord voorzitter:  Het is een wens van het bestuur dat alle teams, op termijn, in 

verenigingskleding loopt. Voor de hogere teams is het verplicht om met het 

nieuwe logo op truien en polo te lopen daarom worden deze gefaciliteerd door 

de vereniging. 

Dat Dames Dubbel 9 geen korting heeft gekregen op de kleding heeft te 

maken met de vergoeding die vorig jaar is gegeven voor het 

Landskampioenschap in Texel. 

Ria S.:  Alle teams zouden korting moeten krijgen.  

Antwoord voorzitter:  Nu er een grote vertraging in levering is ontstaan wordt er gekeken of er niet 

een korting voor alle teams mogelijk is. Actie wordt ondernomen. 

Annette H.: 

Opmerking Jan G.: 

Kunnen er meer parkeerplaatsen komen voor de trolleys?  

Een idee om dat te creëren is daar waar nu de buggy’s staan. 

Antwoord:  De voorzitter neemt dat op met Het Rijk. Actie wordt ondernomen. 

Vervolg rondvraag 

Marieke U.:  Kunnen de logoballen en markers ook verkocht worden in de shop? 

Antwoord:  De voorzitter neemt dat mee in zijn overleg met Het Rijk.  
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Actie wordt ondernomen. 

Annette H.:  Kan er ook een tassenlabel met het logo komen?  

Actie wordt ondernomen. 

Karin van D.:  Is het een idee om de greenkeepers een rondje golf door de baan laten doen 

om wat meer kennis te krijgen van het golfspel en de bijbehorende etiquette. 

Ook op het aanharken van de bunkers zou beter gelet moeten worden door 

de marhals of zij zouden dat zelf ook wel eens kunnen doen.  

Actie wordt ondernomen. 

  Verder is er de vraag waarom er maar 15 dames mogen mee doen aan het 

Clubkampioenschap Strokeplay yegenover 30 heren? 

Antwoord Bert S. 

(WeCo):  

Dit zijn aantallen gebaseerd op de aantallen van vorig jaar. Als er meer 

dames zijn dan kan dat worden aangepast. 

Jan U.:  Hij, Jan, ligt af en toe in het bos (is hij de enige?) en constateert dat er veel 

kleine takken liggen die nog opgeruimd moeten worden. Vooral op oost. 

Antwoord:  De voorzitter geeft aan dat tot 5 á 7 meter van de bosrand het schoon moet 

zijn. Neemt het mee in overleg. Actie wordt ondernomen. 

Patricia van de R.:  Kunnen de prullenmanden vaker geleegd worden? Op dinsdag (Damesdag) 

zijn er overvolle prullenmanden die na een druk weekend niet geleegd zijn.  

Actie wordt ondernomen. 

Annette H.:  Mist op de nieuwe website de verslagen van de verenigingswedstrijden en of 

de verslagen iets sneller geplaatst kunnen worden? 

Antwoord Bert S.:  Hij geeft aan dat ze op de pagina van de commissies staan en niet op de 

voorpagina. De voorzitter vult aan dat de belangrijke verslagen en 

evenementen te diep in het programma van de website staan en wil dat meer 

in het begin hebben. Dit wordt meegenomen naar de eerst volgende 

bestuursvergadering. 

Robert van de R.:  Waar op de website staat het wedstrijdprogramma? 

Antwoord: Het wordt hem door een aantal leden aanwezig uitgelegd. Het is hem 

duidelijk. 

Frank K.:  Waar is te zien wie de nieuwe en de afscheidnemende leden zijn? 

Antwoord: De voorzitter geeft aan dat ook dit wordt meegenomen in de eerste 

bestuursvergadering. 

Jan G.:  Betreft de verbouwing. Kan het bestuur, namens de vereniging, officieel 

kenbaar maken aan Het Rijk dat de akoestiek in de Panoramalounge vreselijk 

is. 

Antwoord:  De voorzitter heeft het al neergelegd bij Het Rijk maar zal dit nogmaals 

meenemen.  

Actie wordt ondernomen. 

Sluiting 

De voorzitter sluit om 21:30 uur de vergadering, bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng 

en nodigt hen uit voor een drankje in de Panoramalounge. 
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 Korting competitiekleding voor alle teams door te late levering ___ voorzitter 

 Ruimere parkeerplaatsen voor maandbekers _________________ voorzitter 

 Parkeerplaatsen voor trolleys _____________________________ voorzitter 

 Logoballen en markers verkoop in shop _____________________ voorzitter 

 Tassenlabel met nieuw logo ______________________________ voorzitter 

 Aanharken bunkers en bos opruimen _______________________ voorzitter 

 Greenkepers golfspel en etiquette bijbrengen _________________ voorzitter 

 Deelname aantal dames clubkampioenschappen ______________ WeCo 

 Prullenmanden tijdig legen  _______________________________ voorzitter 

 Akoestiek Panoramalounge _______________________________ voorzitter 

 

Nunspeet,12 april 2017 


