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JAARVERSLAG 2018
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 (1 ste drie maanden van 2019) in dit jaarverslag
worden vermeld, waarvan akte.
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Jaarverslag secretaris: Thérèse Leeman-Favié

Algemeen
Het bestuur kijkt in 2018 terug op een bewogen jaar. We hebben afscheid moeten nemen van zeer
actieve leden van onze vereniging, Hans Brandt, Jan Willem Norbart en Joke Hijkoop, wat ons allen
niet onberoerd heeft gelaten. Daarnaast was het een zeer gezellig verenigingsjaar waarin vele
wedstrijden bijzonder goed bezet waren. Ook jeugdspelers hebben regelmatig mee gedaan aan deze
verenigingswedstrijden. Wat ons betreft mag dat nog wel vaker gebeuren. Er zijn spannende
clubkampioenschappen gespeeld met verrassende en verwachte kampioenen. Naar een idee van een
van de kampioenen van dit jaar, Philippe van den Boog, mag iedere clubkampioen de vlag van hole
18 als ‘trofee’ mee naar huis nemen. Voor dit jaar heeft Harry van Dalfsen, voorzitter, de vlaggen,
tijdens de Nieuwjaarsreceptie, uitgedeeld, met handtekening van de voorzitter en het betreffende jaar
erop. Volgend jaar worden ze uitgereikt na ieder clubkampioenschap.
De golfster, golfer en jeugdgolfer van het jaar zijn dit jaar geworden; Karin van Dalfsen, Kees van der
Ham en Björn Driessen.
Met de competitie hebben we onze naam ook dit jaar weer duidelijk op de kaart gezet. De wens om
de competitie naar een hoger plan te brengen is door vele teams zeker bereikt. Ook het nieuwe
damesteam op de zondag heeft overduidelijk van zich laten horen.
De jeugd heeft het in de competities goed gedaan. Het jongste team, de Golf Sixes, hebben
deelgenomen aan de finale.
We hebben veel nieuwe leden mogen verwelkomen maar helaas ook moeten laten gaan door
verhuizing, ziektes of om andere redenen. De nieuwe leden zijn warm ontvangen door Jaap van
Petegem die hen van de nodige informatie heeft voorzien wat betreft het reilen en zeilen binnen onze
vereniging en dat ze vooral niet moeten schromen om mee te doen aan verenigingsactiviteiten Dat
heeft zeker geleid tot nieuwe gezichten bij de verschillende wedstrijden. Belangrijk blijft om ook leden
met een hcp >36, te enthousiasmeren voor verenigingsactiviteiten. Door meer informatie te geven aan
alle leden denken wij de betrokkenheid bij de vereniging te stimuleren. De samenwerking met Sales
van Het Rijk is op dit gebied naar tevredenheid.
De ontwikkelingen op onderhoud van de baan hebben we met eigen ogen kunnen aanschouwen. Na
de nodige stormen en zware sneeuwval, begin 2018, moest er op alle lussen veel worden opgeruimd
aan omgevallen bomen en afgerukte takken. De baan heeft het zwaar te verduren gehad. Gelukkig is
er heel hard gewerkt zodat bij de start van de competitie bijna alles was opgeruimd. Ook de
herstelwerkzaamheden en vernieuwing van de paden waren voor de zomer afgerond. De aanpak van
lus zuid heeft hierdoor wat vertraging opgelopen maar is uiteindelijk wel gelukt. We willen niet zeggen
dat Zuid daardoor makkelijker is geworden maar wel overzichtelijker en met nieuwe uitdagingen.
De communicatie naar de leden toe blijft een belangrijk speerpunt voor het bestuur. Dat doen we o.a.
met narrow casting, het screen in de hal, wat met actueel nieuws wordt bijgehouden door Marianne
Kers. Alsook de website en de nieuwsbrief die door Jos Schoot Uiterkamp, René Groot Bruinderink
en
Frank Korzaan worden bijgehouden, gemaakt en gevuld met inhoud. Zij blijven de website verbeteren
en passen aan daar waar nodig is. Door de wet over bescherming van persoonsgegevens, de AVG,
moesten er de nodige maatregelen genomen worden om de privacy van de leden te beschermen. Ook
dat staat niet stil en ze blijven in de gaten houden waar verbeterd moet worden.
Op 19 april 2018 zijn we op Social media gegaan. Thijs van der Schee zit voor ons op facebook en
Instagram en plaatst daar berichten op. Gelukkig weten de mensen ons daar nu ook te vinden. De
jeugd heeft zijn eigen facebookaccount.
Het aantal jeugdleden blijft stabiel. De groei bleef achterwege.
Zoals vorig jaar is aangekondigd is het sponsorbeleid van afgelopen jaren toe aan een nieuwe
aanpak. Ronald Gorel heeft samen met Wybe Jan Nauta gewerkt aan een presentatiemap met
sponsormogelijkheden.
Het boekje met de nieuwe regels voor 2019 is door de Handicap en Regel commissie besteld voor de
leden. Naast het boekje is er ook een app beschikbaar. In januari zijn de eerste regel-avonden
geweest die druk bezocht zijn geweest.
De damesdag heeft een wisseling van voorzitter gehad waarbij Marieke Uytenbogaart het stokje heeft
overgenomen van Corinne Noordman. Ook de heerendag heeft hun voorzitter gewisseld. Coen
Holstege heeft het voorzitterschap overgenomen van Rob van Kranen.
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De Open Dag in oktober, voor het aantrekken van nieuwe leden, is dit jaar opgepakt door Medi
Holstege en 2 dagen lang hebben kinderen en volwassenen, onder leiding van de pro’s kunnen kennis
maken met het golfspel. Veel belangstelling was er zeker, mede door de spandoeken en uitgedeelde
flyers. Zowel de krant als de regionale omroep heeft aandacht besteed aan de Open Dag. Het Rijk
was aanwezig om samen met Medi meer informatie te geven.
De Senior Social Mix wedstrijden worden door steeds meer leden bezocht. Het spelen van 9 holes
wedstrijden wordt als prettig ervaren te worden. Op de damesdag wordt dit al een aantal jaren
aangeboden en gespeeld door een aantal dames. Bij de heerendag is dit het afgelopen jaar nog niet
van de grond gekomen maar wordt komend seizoen zeker gepromoot.

Het Rijk
De samenwerking met het Rijk is ook dit jaar prettig verlopen. De duidelijke profilering van De
Nunspeetse samen met Het Rijk heeft zich goed gemanifesteerd. Het afgelopen jaar hebben we
helaas moeten constateren dat het niet gelukt is om het ledenaantal te laten groeien. Het
ledenwervings- en marketingbeleid van Het Rijk moet worden opgeschaald. Door personele bezetting
bleef dit wederom liggen. Veel leden die opgezegd hebben zijn door het bestuur gebeld. Ook de niet
actieve leden van de vereniging zijn gebeld om te vragen naar persoonlijke verwachting en binding
met de vereniging
De Players 1st enquête, waar we al een paar jaar aan meedoen, geeft de B.V. en het bestuur veel
informatie over wat er leeft onder de leden en probeert daar op in te spelen. De slechte akoestiek in
het clubhuis en de verbetering daarvan is een van de dingen waar wat aangedaan kon worden.
21 september heeft Eric van der Zwaluw afscheid genomen van Nunspeet en begin januari 2019
hebben we kennis gemaakt de nieuwe manager Peter Hemmen.
We zijn nog steeds heel tevreden met de kwaliteit wat uit de keuken komt daarentegen blijft de
bediening nog een punt van aandacht. Over het onderhoud van de baan zijn we zeer tevreden. De
kinderziektes van “ijzeren Harry”, de robotmaaier, niet te verwarren met onze voorzitter, zijn aardig
opgelost. De paden hebben wat teveel aan losse steentjes die de fairway opkomen. Daar wordt naar
gekeken. De bunkers die zouden worden aangepast zijn doorgeschoven naar 2020.
Het contact met de andere verenigingen binnen Het Rijk wordt door de respectievelijke voorzitters
goed onderhouden. Zij wisselen informatie uit over de gang van zaken binnen de verenigingen om van
elkaar te leren en elkaar eventueel te adviseren.
Commercieel gezien is de Businessclub in de afgelopen jaren geen succes geweest. Het
businessclub lidmaatschap zou een meerwaarde moeten krijgen t.o.v. hoe het nu is.
In januari is er een verbouwing van de shop en de kleedkamers op gang gekomen. Jammer is wel dat
de aankondiging naar de leden toe wat laat tot stand is gekomen. Vele spannende verhalen deden de
ronde wat er allemaal wel niet aan de hand kon zijn. Uiteindelijk bracht een mail opheldering.

De NGF
Het bestuur is naar de nodige vergaderingen/bijeenkomsten van de NGF geweest om op de hoogte te
blijven van wat er speelt op golfgebied in Nederland. Het aantal golfers in Nederland groeit nog steeds
maar het teruglopen van het aantal leden op clubs is een feit en een terugkerend gespreksonderwerp
met aanpak van mogelijkheden om als club dit te kunnen aanpakken. Het traditionele lidmaatschap is
niet meer wat een nieuwe golfer wil. De gemiddelde golfer is veranderd. De tendens bij jongere golfers
is anytime/anywhere. Clubs moeten daar op in gaan spelen.
In 2019 zijn er aanpassingen gekomen voor de spelregels. De regelavonden zijn zeer goed bezocht
geweest.
Er komen de nodige veranderingen op het gebied van het handicapsysteem. De veranderingen die
gaan komen zijn zeer ingrijpend voor Nederland. Ook komt er een wereldwijd handicapsysteem. Wij
zullen daar te zijner tijd meer van horen. Op zijn vroegst 1 januari 2020.
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 de Pace of
Play. Zie de Nieuwsbrief van februari 2019

Commissies
Alle commissies zijn dit jaar goed bezet en we hebben geen afscheid hoeven nemen van
commissieleden wat zeker wel uniek te noemen is. Wel zijn er nieuwe commissieleden bijgekomen ter
versterking van de commissies.
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.
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Voor 2018 is dat Jos Schoot Uiterkamp geworden met dank voor zijn grote inzet voor de
Communicatiecommissie. Altijd bereid om nieuws op de website te zetten en onze vragen snel te
beantwoorden.

2018 Jaarverslagen van de commissies
Wedstrijdcommissie voorzitter Bert Snoek
Het zal de leeftijd wel zijn maar alweer is er een jaar omgevlogen.
Ik wil jullie niet vermoeien met teveel cijfers maar ook dit jaar ziet de Weco terug op een prima
bezetting van de diverse wedstrijden. Zoals bekend loopt het seizoen van Maart tot Maart en een paar
cijfers die deze trend illustreren zijn het aantal deelnemers bij de laatste wedstrijden van het seizoen
2018/ 2019:
2019
2018
Nieuwjaarswedstrijd
60
50
Valentine wedstrijd
48
28
Jacht op de voorzitter
53
39
Ook dit jaar hebben wij kritisch gekeken naar het wedstrijdprogramma van het afgelopen seizoen.
Voor de competitie spelers -maar ook toegankelijk voor iedereen met een handicap van max.36hebben wij een Greensome wedstrijd in het programma opgenomen. Een groot succes en maar liefst
46 deelnemers. Zie ook in PROWARE voor deze wedstrijd op 9 maart
• De zomeravond wedstrijden zijn vorig jaar voor het eerst gespeeld vanaf 2 lussen waardoor
iedereen tijdig binnenkomt en aanwezig kan zijn bij de prijsuitreiking. Ook dit jaar zullen wij
doorgaan met de 2 lussen start maar de indeling wordt gedaan door de Weco. Je kunt
opgeven met wie je wilt spelen.
• Voor de kwalificatie van het MP Kampioenschap wordt overwogen een andere opzet te
kiezen dan de huidige Stableford wedstrijd tegen Par.
• De Clubkampioenschappen Strokeplay (Singles Open en Senioren alsmede de
Foursomes) worden uitgebreid met een telling op basis van de netto score. Clubkampioen
is uiteraard degene met de beste bruto score maar er zal tevens een gestreden worden om
de beste netto score kampioenschap met bijbehorende prijzen. Wij verwachten dat deze
opzet zal leiden tot een grotere belangstelling voor deze wedstrijden.
• De Old Grand Dad wedstrijd is het vorig jaar in een Heerendag wedstrijd geïntegreerd en
wij hebben besloten hiermee door te gaan.
De bezetting van de Weco zal een aantal wijzigingen ondergaan: Helaas heeft Jan Steenbakkers te
kennen gegeven na 17 jaar de Weco te willen verlaten; Jan heel veel dank en hulde voor je
fantastisch inzet. Bovendien zullen Herman van Gemert (werkzaamheden) en ondergetekende (
leeftijd) de commissie verlaten. Gelukkig zijn wij erin geslaagd de bezetting op peil te houden met de
benoeming van Marianne Kers tot Voorzitter en Adri Meijer als commissie lid. Beide hebben een plus
10 jaar ervaring in de organisatie van wedstrijden
Tenslotte een persoonlijke noot: ik heb met plezier 7 jaar in de commissie mogen werken in een team
dat altijd voor elkaar klaar staat!
Dank Weco collega's voor jullie teamwork!

Jeugdcommissie voorzitter Jan van Asselt
2018 kunnen beschouwen als een goed jaar voor de jeugd.
Het ledenaantal is licht gegroeid. Twee teams hebben meegedaan aan de NGF competitie; 1 team
heeft gespeeld in de GolfSixes League.
In 2019 zal nog een extra competitieteam De Nunspeetse vertegenwoordigen.
Gelukkig is ook de jeugdcommissie op sterkte.
Naast de twee pro’s Carolien en Brian bestaat de jeugdcommissie uit:
Douglas Driessen
(competitiezaken)
Ronald Lekkerkerker (jeugdwedstrijden)
Estel van de Weg
(GolfSixes)
Paul Postma
(jeugdcoaches)
Jan van Asselt
(algemene zaken)
Belangrijk punt van aandacht voor 2019 is het “binnenhouden” van de talentvollere spelers. Die vinden
op dit moment te weinig aansluiting waardoor ze minder gemotiveerd en minder geprikkeld worden, en
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daardoor uitstapjes maken naar andere clubs. Op dit moment worden daarvoor plannen geschreven
waar we later op terug komen.
We kunnen concluderen dat de ingezette groei van de afgelopen jaren doorzet, al is het iets minder
groots dan eerdere jaren. Toch kijken we tevreden terug. We hopen in 2019 weer een volgende stap
te maken met onze jeugd.

Evenementencommissie voorzitter Paula van Petegem
Het afgelopen jaar hebben er weer veel leden deelgenomen aan de wedstrijden van de Evco. We
hebben ook erg veel geluk gehad met het weer, mede daardoor waren het heel gezellige wedstrijden.
Helaas viel het aantal deelnemers bij de sluiting van het seizoen weer tegen. Voor het volgend jaar
organiseren we daarvoor in de plaats een andersoortige wedstrijd in oktober.
Opening van het seizoen. Bij de wedstrijd “Het Rijk Bokaal” waren 80 deelnemers, en ongeveer 15
jeugdleden die een eigen wedstrijd speelden. Het werd een leuke en zeer geslaagde dag .
Paasscharrel. Er was voor deze wedstrijd een halve shotgun gereserveerd en met 76 deelnemers is
dat te weinig. Met kunst en vliegwerk hebben we nog een aantal holes op oost kunnen reserveren.
Ondanks de dubbele starts is de wedstrijd toch goed verlopen en smaakten de hapjes na afloop
prima.
Midzomernachtwedstrijd. Bij deze wedstrijd waren 68 deelnemers, waarvan 18 gasten. Er was 2
keer tijdens de wedstrijd een onderbreking om te genieten van Zweedse gerechten, natuurlijk met een
drankje erbij. Het dessert buffet stond klaar, nadat de uitslag van de wedstrijd bekend was gemaakt.
Het was prachtig weer en een zeer geslaagde dag.
Rydercup. Voor dit 2-daagse evenement waren de 76 deelnemers verdeeld over 2 partijen. The
Blues (leden uit Nunspeet en directe omgeving) met captain Annette Horsman en The Reds (leden die
verder weg wonen) met captain Ronald Gorel. The Reds hebben (weer) gewonnen en natuurlijk ging
Ronald ook weer de vijver in. Ook hier waren de weergoden ons goed gezind, het was prachtig weer.
Beide dagen op het terras kunnen eten en op zondag na het diner werd het Rad van Avontuur
gedraaid waarvoor iedereen loten had kunnen kopen. Verder was er een veiling, dit alles om geld
binnen te halen voor de handicarts. Er waren prachtige prijzen, zowel voor de loten, als ook voor de
veiling. De captains en Marianne Kers hebben veel werk verricht om deze prijzen binnen te halen. De
opbrengst was dan ook geweldig, €3000
Battle of the sexes. Ook dit was een geslaagde wedstrijd met 43 deelnemers. De heren hebben voor
de 2e keer gewonnen, er was maar 1 punt verschil.
Rabobank slottoernooi. Na de 21 deelnemers in 2017 was het dit jaar iets beter, namelijk 30
deelnemers. Toch is dit geen aantal voor een gesponsorde wedstrijd van de Rabobank. De
deelnemers hebben gezellig gespeeld en lekker gegeten, toch hebben we besloten om geen
slottoernooi meer te houden. Wij weten nog niet of er weer een sponsoring contract van de Rabobank
komt, dat horen we nog. Voor deze wedstrijd in november komt er een wedstrijd in oktober, de naam
van de wedstrijd zal afhangen van een eventueel contract.
Oliebollenwedstrijd. Voor deze laatste wedstrijd van het jaar waren 92 deelnemers. Geweldige
opkomst, gezellige dag met na afloop zo’n 20 personen die met elkaar de daghap hebben gegeten.
De commissie. Helaas moest Rob Berendsen de Evco verlaten, gelukkig hebben we in Jolt Bosch
een goede vervanger gevonden.
Bij alle wedstrijden hebben we prima overleg en een prettige samenwerking gehad met sales en de
horeca van het Rijk van Nunspeet.

Seniorencommissie voorzitter Jaap van Petegem
Het jaar 2018 kenmerkt zich voor de Seniorencommissie door de toenemende belangstelling voor de
speciaal voor de Senioren georganiseerde activiteiten. Als eerste noemen we de Senior Social Mix,
op donderdagmiddag een 9-holes-wedstrijd voor 50+ leden, in dit verslagjaar gespeeld in vier
periodes, voorjaar, voorzomer, nazomer en herfst. Iedere keer 8 weken met daarna een afsluiting (met
bitterballen) en een periodewinnaar. De eerste, tweede en derde plaats worden geëerd met een
felbegeerd en felgekleurd balletje. Achtereenvolgens waren dat: Tineke van Voorst, Maria aan der
Stegge, Wilma Hardeveld en Ronald Leeman. Uiteindelijk werd na de vier periodes een jaarkampioen
aangewezen en dat werd ook dit jaar Tiny Klabbers- de Bruijn. Zij ontving de (door een
Seniorengezind echtpaar beschikbaar gestelde) Senioren-wissel-bokaal en haar naam wordt –
conform een dit najaar genomen bestuursbesluit vermeld op een schild in de galerij van erevermeldingen.
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In totaal hebben er 68 leden één 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 2018 werd voor een wat kleinere groep - een vervolg gegeven aan de Winterfittrainingen van 2017 en in de periode van 15 november tot 13 december werd de Winterfit 2018
georganiseerd. Dit jaar met 21 deelnemers verdeeld over drie groepen onder leiding van onze
golfpro’s Brian en Carolien en onder deskundige begeleiding van Patrick van der Meijden –
golffysiotherapeut – werd 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 driving-range,
de spieroefeningen in de binnen-oefenruimte. Ook dit jaar werd in goed overleg door de Horeca op de
donderdagen van de Winterfit een Senioren-lunch geserveerd, soep, broodjes en een salade voor 10
euro.
De Seniorencommissie bestond in 2018 uit Herma Keijser, Patricia van de Riet, Ferdi Basch en Jaap van
Petegem.

Communicatiecommissie voorzitter Frank Korzaan
Het was een druk jaar voor de Comcom.
De vernieuwing van de website was de voornaamste doelstelling in 2018 om de berichtgeving
en het opzoeken van de diverse pagina’s en verslagen te vergemakkelijken.
Een hels karwei waar vooral Karin Kaptein en Jos Schoot Uiterkamp zich mee bezig hebben
gehouden.
Het meer verfijnde technische gedeelte is nu eenmaal niet aan ondergetekende besteed.
Middels diverse technieken, zoals Google Analytics, is goed te volgen hoe het bezoek op de website
van de Nunspeetse verloopt. Het is gebleken dat de Nunspeetse één van de meest bezochte golfsites
heeft in Nederland. De NGF is hier vanzelfsprekend de grootste, met de meeste “hits”. Vooral
bezoekers van buitenaf (niet-leden dus) bezoeken onze site veelvuldig, met name in de
wintermaanden. Het feit dat op onze baan vrijwel altijd te spelen is, helpt hierbij zeker mee. Dit
gegeven dient te worden benut om meer bezoekers niet alleen naar de site, maar ook naar de baan te
krijgen en bezoekers te interesseren om vaker bij ons te spelen en lid te worden van onze gezellige en
open vereniging. Het Rijk wekt hier ook zeker aan mee.
Verslagen worden op de site zo spoedig mogelijk geplaatst na binnenkomst van het verslag en ook de
Nieuwsbrief mag zich in populariteit verheugen. Gewerkt werd en wordt er aan het soepel laten
verlopen van de verschillende onderwerpen, maar daarvoor moeten andere, vooral oudere
wetenswaardigheden verdwijnen. Hierover zal overleg worden gepleegd met het bestuur.
Nu de nieuwe homepage klaar is (bijschaven gaat onverminderd door!), is de taak van Karin Kaptein
voltooid en zal zij zich terugtrekken van de steun die zij in 2018 zo uitgebreid heeft gegeven. Heel veel
uren heeft zij aan de website besteed. Onze dank, niet alleen van de Comcom, maar van de gehele
vereniging, is groot.
In 2019 wordt verder geschaafd aan de communicatie binnen de vereniging vanuit de diverse
commissies.
Maar niet alleen intern, ook naar buiten toe is een goede, duidelijke communicatie onontbeerlijk. Nog
taken te over derhalve!

Heerendagvoorzitter Coen Holstege
Jaarverslag gemaakt door Rob van Kranen. oud voorzitter
Ik zou dit verslag kunnen afdoen met “Zie verslagen voorgaande jaren.”
Want ook 2018 liep op rolletjes, met wederom bijna alle Heerendagen “volle bak”
Hoogtepunten waren wederom Dames/Heerendag, Vriendendag, uitjes naar Nijmegen en ’t Sybrook.
Hoewel sedert enige jaren buiten de verantwoording van de Heerencommissie, was de drie daagse
reis naar Duitsland wederom een succes.
Dit jaar stond tevens in het teken van de geleidelijke overdracht van het commando, dat dringend
verjongd diende te worden naar het scheen. Na ruim 20 jaar was dus de tijd van gaan gekomen.
Coen Holstege, 2 jaar geleden als roekie binnen de commissie gehaald, bleek bereid deze functie op
zich te nemen.
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Coen is dus vanaf 1-1-2019 voorzitter van Heerencommissie. De oud(e) voorzitter blijft als
penningmeester en voor diverse andere taken werkzaam in de commissie.
Cris Bijker (oud voorzitter van Edda Huzid) is toegetreden tot de commissie.

Damesdagcommissie voorzitter Marieke Uytenbogaart
Op 1 januari 2018 stap ik in de geoliede machine van de Damesdagcommissie. Acht jaar lang geleid
door Corinne Noordman, op een zeer professionele en efficiënte wijze. De Daco is haar zeer dankbaar
voor haar tomeloze inzet en enthousiasme. Gelukkig blijft Corinne behouden voor de commissie in de
rol van penningmeester. Deze rol neemt ze met veel verve over van Yvonne Schuyt, die ons helaas
heeft verlaten, met een perfect resultaat. Deze rol is haar op het lijf geschreven. Wij zijn ook zeer
verheugd dat Linda Luiting de vacature wil invullen die is ontstaan door het vertrek van Yvonne en wij
wensen haar veel succes en vooral veel plezier. De financiën van de Daco zijn zeer gezond te noemen
en de Penningmeester gaat op verantwoorde wijze met de centjes om.
Het in 2017 nieuw bedachte wedstrijdprogramma wordt met veel succes in 2018 herhaald. De dames
die 9 holes spelen krijgen de mogelijkheid de spelvorm van de 18 holes over te nemen (zij speelden
altijd stableford) en dat nemen ze met graagte aan. In de loop van het jaar wordt steeds duidelijker dat
meer en meer dames de dinsdag vinden en met enthousiasme instappen. De ‘opvang en inlijving’ van
de nieuwe dames loopt prima, met dank aan alle ‘oude rotten’. We spelen in 2018 45x en lopen
totaal1485 rondjes. Gemiddelde deelname is wederom 33. De maanden januari en februari worden
het minst bezocht. Tot en met november gaan we regelmatig over het maximale aantal deelnemers
heen en is Het Rijk zo vriendelijk ons extra starttijd te geven.
Een punt van aandacht blijft wel de doorloop in de baan. Daarin staat de Daco niet alleen, het is een
item voor de gehele vereniging.
De Keuken en de Horecamedewerkers van Het Rijk draaien als nooit tevoren en alle dames genieten
van de diners, hapjes en drankjes. Het terras slijt dit jaar behoorlijk door het lang aanhoudende
prachtige weer, er is zelfs een wedstrijd afgelast omdat het te warm was. Pas half oktober zitten we
voor het eerst weer binnen en dat is wel even wennen! Het contact met Sales is geïntensiveerd, mede
door de komst van Marie-Louise Suk. Snel wordt duidelijk dat Het Rijk de relatie met de Daco belangrijk
vindt en de samenwerking wil uitbreiden met als klap op de vuurpijl de Trendy Tuesday Divadag op 30
oktober. Op deze dag werden de dames getrakteerd op twee! Modeshows, van Het Rijk en van Golf
Diva. De nodige pecunia gingen met graagte over de toonbank!
We hebben helaas afscheid moeten nemen van Joke Hijkoop, zij overleed op 16 oktober na een kort
maar heftig ziekbed. Joke was pas lid vanaf 1 januari van dit jaar en heeft door haar persoonlijkheid
een grote indruk achtergelaten. Er was niet te vermijden meer leed dit jaar, Ria Sol heeft, namens de
Daco,op zeer hartelijke wijze aandacht aan hen besteed. De Daco wenst iedereen sterkte die dat
nodig heeft.
De Daco bedankt het bestuur voor het in haar gestelde vertrouwen en de leden verheugen zich op
een nieuw golfend jaar. Op- en/of aanmerkingen en suggesties zijn altijd welkom.
Namens Erica, Corinne, Ria, Tineke, Roos Mayke en Linda en Marieke Uytenbogaart, voorzitter

Competitiecommissie voorzitter Wybe Jan Nauta
De De CoCo, bestaande uit Karin Kaptein, Bart de Wilde, (Douglas Driessen-jeugd), Kees van de
Ham en Wybe Jan Nauta, is met ongewijzigde samenstelling actief geweest.

In oktober 2017 werden de teams voorlopig ingedeeld en 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 TC’s 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 TC’s te zenden. Keurige informatie van de shop en de pro’s ontvangen en
die info mailen en website vullen blijft weer een contactmoment.
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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 TC’s. De software van de NGF werkt prima en daardoor
zijn de spelersopgaven bij de NGF gemakkelijk te doen.
We namen dit jaar met maar liefst 13 teams deel aan de NGF competitie. Waarvan er 3 teams
poulewinnaar zijn geworden, 8 teams hebben zich gehandhaafd en 2 zijn gedegradeerd. Tijdens onze
feestelijke afsluiting zijn de kampioenen in de bloemen gezet en hebben we onze competitie in stijl
afgesloten.
Maar dat is nog niet alles, want tijdens de competitie deelden de teams hun ervaringen in ongeveer 55
berichten en leverden circa 180 foto’s aan. Men kon dit nog eens teruglezen op ‘Het Wel&Wee van
2018’ op onze website. Mocht men het diverse nieuws rond de NGF competitie gemist hebben? Bekijk
dan de filmpjes op Golf.nl van onze Thijs van der Schee ook eens. Thijs is op een ludieke wijze in
beeld gebracht en deze Do’s & Don’ts in Matchplay zijn een aanrader.
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
Commissie leden Bart, Douglas (jeugd), Kees en onze steun en toeverlaat Karin Kaptein. Karin
Kaptein neemt na het seizoen 2019 afscheid van onze commissie en zij wordt opgevolgd door
Nathalie Kramer.

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:
• John en Ronald hebben in november 2018 het NGF Regel Symposium bezocht. In dit
Symposium stonden de nieuwe Golfregels met ingang van 1 januari 2019 centraal. In diverse
nieuwsbrieven in 2018 is aandacht besteed aan de ingrijpende regelwijzigingen.
• In november 2019 zijn i.v.m. de nieuwe golfregels, nieuwe plaatselijke regels geformuleerd
t.b.v. de scorekaarten en de website. Deze nieuwe local rules zijn in december 2019
goedgekeurd door de NGF.
• De jaarlijkse regelavond vond in 2018 plaats op 27 maart. Ronald Gorel heeft de aanwezige
leden (ca. 45), d.m.v. filmpjes, foto’s, en een PowerPoint presentatie weer het nodige over de
regels verteld en ook dit jaar was er weer een regelquiz. Maarten Horsman was dit jaar de
winnaar.
• Het afgelopen jaar zijn er weer diverse Golfregelexamens afgenomen door Erica en Ineke.
Het aantal mensen dat hiervoor de eerste keer zakt is op de vingers van één hand te tellen.
• Evenals vorige jaren zijn er diverse vragen gesteld aan de HaCo. Dit betreft vragen over de
handicap zoals verwerking van Q-kaarten via de Golfapp en regelvragen. Regelvragen die
interessant zijn voor alle leden, worden in de vragenrubriek opgenomen op de website.
• In 2019 zal de focus van de HaCo vooral liggen op de nieuwe Golfregels m.i.v. 2019. Er zijn in
januari al twee regelavonden geweest om de leden alle ins en outs bij te brengen en eind
maart volgt nog een regelquiz.

Old Grand Dad Consul Frank Korzaan
Het jaar 2018 was voor de landelijke Old Grand Dad Stichting (OGD) wederom een succesvol jaar.
Er werden 5.954 donaties ontvangen voor een totaalbedrag van €156.828 en waren 117 golfclubs bij
de stichting aangesloten.
Na het opschonen van het donateurenbestand door opzegging, overlijden en toevoeging van nieuwe
donateurs, begon de OGD het jaar 2019 met 6.370 contribuanten.
Een stijging van maar liefst 7%.
Er werd in 2018 € 141.950 geschonken aan 45 projecten die gehandicapte kinderen weer blij maakten
om sportief bezig te kunnen zijn.
Het aantal donateurs binnen onze vereniging nam iets toe met 3 donateurs, nieuwe grootvaderlijke
leden die ook hun steentje willen bijdragen om gehandicapte jeugd aan sportvoorzieningen te helpen.
De clubwedstrijd 2018, gehouden tijdens de heerendag, werd gewonnen door Ton Coenen en
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verwierf naast het fraaie bronzen beeldje de eeuwige roem die bij de grootvader wedstrijd nu eenmaal
hoort.
De drie afgevaardigden naar de regionale finale in juli leverde helaas geen landelijke finalist(en) op
voor de Nunspeetse om onze vereniging daar (op de baan van Anderstein) te vertegenwoordigen. Wel
werd door Henk van der Meijden de Neary in de wacht gesleept.
Het is jammer dat er geen kleinkinderen op woensdag van de clubwedstrijd aanwezig waren, een
traditie die op de zaterdagen in voorgaande jaren, druk werd bezocht. Het aantal opa’s die aan de
wedstrijd zelf deelnamen steeg echter door de keuze voor de woensdag. De opbrengst van de
heerendag werd geschonken aan de stichting. Een mooi gebaar van de Heeren, waarvoor alsnog veel
dank van de stichting! Er zijn altijd meer donateurs nodig voor de mooie doelstellingen die de OGD
nastreeft in haar alweer 45jarige bestaan (dit jaar in 2019).

Handicart Consul Nita Bos
Afgelopen jaar was een fantastisch handicart jaar. Vooral het ‘fondsen werven’ liep gesmeerd.
• De donatie in 2017 van Homar en de Sticker op de handicart bracht Emmy Hoogewoud ertoe
ook €1000, = te doneren.
• In totaal werd er sowieso meer gedoneerd, de opbrengst was ruim € 4000
• De wedstrijd werd goed bezocht, was helemaal volgeboekt en bracht € 640 op
• Als klap op de vuurpijl de verloting tijdens de Ryder Cup bracht € 3000 op
• En bij de Krezie cup werd ruim € 550 opgehaald door wijn te verloten.
In 2018 waren er 6 Handicarts, dankzij al deze bijdragen zullen er in 2019 7 beschikbaar zijn. Het
bijeengebrachte bedrag van € 3000 betekent voor 3 jaar één extra Handicart, omdat de Stichting
Handicart uit de donaties van onze vereniging € 1000 betaald aan het Rijk van Nunspeet voor één
Handicart)
Van de leden met een permanente pas heeft iedereen dit jaar zijn donatie voldaan, een 10tal na
verzoek mijnerzijds in september. Exacte cijfers over het aantal leden met permanente pas en
donateurs kan ik niet geven. Er is een nieuwe website gelanceerd, maar het is mij ondanks vele mails
naar de Stichting (nog) niet gelukt in te loggen. Daarom heb ik ook nog geen bericht kunnen sturen
aan de diverse commissies met de namen van de leden, die over een permanente pas beschikken. Ik
heb de indruk, dat het aantal licht gestegen is het afgelopen jaar. Zodra ik over de goede inlogcode
beschik, zal ik de lijst met permanente pashouders versturen.
Minpunt is de staat van de Handicarts. Lege accu’s tijdens de ronde, niet functionerende remmen en
overige ongemakken, die ook nu lijken toe te nemen. Met het plan is om samen met Marianne Kers
daarover met het nieuwe directeur en eventueel degene binnen het Rijk van Nunspeet, die de
Handicarts onder zijn hoede heeft in gesprek te gaan.
Extra acties voor 2019 heb ik nog niet gepland, wellicht is het verstandig een rustjaar in te lassen om
donatie vermoeidheid te voorkomen en voor 2020 opnieuw een ludieke fondswerf actie te verzinnen.
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