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Opening door de Voorzitter en algemene mededelingen betreffende
'De Nunspeetse' Golfvereniging en Het Rijk van Nunspeet B.V.
Er zijn 15 afmeldingen binnengekomen bij de secretaris. Hieronder zijn ook 2 bestuursleden Wybe jan Nauta
en Jan van Asselt. De secretaris vraagt de aanwezigen de presentielijst te tekenen. Er zijn 22 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’ 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 Henk ten Hove, de heer Ferry Schäffer, lid van de Jeugdcommissie en Loe Jaklofsky, voorzitter van
de Seniorencommissie en lid van het Bestuur sinds 2017. De vergadering houdt een minuut stilte
Onze zieke leden wensen wij sterkte en beterschap.

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.
− 2017 was voor het aantal leden van de vereniging een stabiel jaar. In vergelijk met de andere
Rijkbanen hebben wij weinig hinder gehad van de recessie. De groei die we hadden willen
bewerkstelligen is niet gelukt. Mede door onderbezetting bij de sales afdeling van Het Rijk. Het
goede nieuws is nu dat we morgen, 19 april 2018, live gaan op social media. Op facebook, Linked In
en Instagram is ‘De Nunspeetse’ nu te vinden. Ook Het Rijk gaat hier zijn aanbiedingen plaatsen. Op
de website kan je onderaan de button voor social media aanklikken. We verwachten hier veel van.
Tevens organiseert het Rijk 2 keer per maand zijn Late Afternoon wedstrijd. Een inloopwedstrijd voor
leden en niet leden. Het bestuur probeert hier zo veel mogelijk aanwezig te zijn om de vereniging te
vertegenwoordigen. Dit was vorig jaar een groot succes. Ook komen er vanuit Friends voor Golf, dat
is een golfdag georganiseerd door Het Rijk, waar men een lidmaatschapsaanbieding krijgt, nieuwe
aanmeldingen. Het Rijk heeft een grote database met greenfee spelers waar gebruik van wordt
gemaakt voor ledenwerving. Er is nu een aanbod om als greenfee speler mee te kunnen doen aan
de aspergewedstrijd, familiedag en de dames- of herendag.
− Vorig jaar hebben we een zeer succesvol jaar gehad met 3 kampioenen, waaronder het Jeugdteam.
Dit jaar zijn er 13 competitieteams en 2 Jeugdteams. We mogen wel zeggen tot nu toe met
wisselend succes en soms hoogoplopende emoties. 9 juni sluiten we het competitieseizoen af met
een wedstrijd en B.B.Q.
− Terugkijkend op de commissies en hun bezetting zijn we blij te constateren dat alle commissies nu
goed bezet zijn met als laatste, Frank Korzaan, als nieuwe voorzitter van de
communicatiecommissie. Zoals al eerder gezegd, de commissies zijn het hart van de vereniging!
− Verder krijgen we een leuke bekendheid door Thijs van der Schee die op Golf.NL zich ‘bezighoudt’
met de Matchplay wedstrijd met tips voor de competitie!
− Het Rijk van Nunspeet staat op dit moment in de top 20 van mooiste banen van Nederland.
Aan het onderhoud in de baan is dit jaar veel gedaan. Gepland was de lus Zuid maar door sneeuwen stormschade moesten ook Noord en Oost weer onderhanden genomen worden. Er zijn wel rond
de 2000 bomen dit jaar omgegaan, met de geplande van zuid erbij natuurlijk. Er is toegezegd dat in
juni de paden opnieuw geasfalteerd gaan worden. Op Oost 4, waar nieuwe tee’s zijn gekomen
wordt zo spoedig mogelijk een trappetje gemaakt om te voorkomen dat de tee’s stuk gelopen gaan
worden. Het gras voor de green van oost 4 wordt opnieuw ingezaaid opdat het gras moet werken als
een running down.
− De Heerendag is tevreden over het starten op 2 lussen. Nog steeds prima bezetting. De Damesdag
heeft een goede sfeer en blijft constant in zijn deelnemers. De senioren social mix is bijna alle
donderdagen helemaal vol.
−
We blijven investeren in de jeugd. Op dit moment 30 jeugdleden die lessen.
− We blijven ons best doen om nieuwe leden erbij te krijgen maar we moeten ervoor waken dat ze niet
via de achterdeur weglopen. De nieuwe leden krijgen een brief van het Rijk en worden door Jaap
gebeld met meer informatie over de vereniging. Dit wordt zeer op prijs gesteld. Hierdoor Hebben al
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een aantal nieuwe leden meegedaan aan de opening seizoen en de paasscharrel. Jan van Asselt
neemt contact op met nieuwe leden voor de jeugd. We hebben ook nog lijsten met leden die weinig
komen worden door een aantal van het bestuur gebeld of wij iets voor hun kunnen betekenen. We
proberen open mogelijk te zijn en open te staan voor wensen en opmerkingen.
Rinus: Wil meedenken over wat we meer kunnen doen om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken om
lid te zijn of te worden. Bijvoorbeeld door een ‘leentas’ met clubs ter beschikking te stellen.

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. 18 april 2018
De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn over de inhoud van de notulen?
- Jan U.: blz. 9 De bal is nog steeds moeilijk te vinden in de afvalresten die nog in de baan liggen, ook al is het
GUR. Kan er een extra local rule komen?
Antwoord: Marianne vraagt dit aan Ronald Gorel.
- Frank K.: blz. 9 Namen van afscheidnemende leden en nieuwe leden op de site zetten?
Antwoord: Het is te privacygevoelig.
De notulen van 12 april 2017 worden vastgesteld met de opmerkingen van Jan U. en Frank K.
Met dank aan de secretaris.
De actielijst behorende bij notulen van de Algemene ledenvergadering 2017 is afgehandeld.

Korte toelichting op het jaarverslag van het bestuur 2018
Het verslag zal niet ter vergadering worden voorgedragen. Ieder lid heeft het verslag toegestuurd gekregen
bij de uitnodiging voor de ALV en het staat gepubliceerd op de site.
Onze vereniging heeft een zeer enthousiaste groep vrijwilligers in verschillende commissies, die ook dit jaar
weer veel hebben gedaan om activiteiten voor leden te realiseren. Uit het commissie-overleg is gebleken dat
men hierover een positief gevoel heeft.
Het jaarverslag 2017 wordt unaniem goedgekeurd. De voorzitter bedankt de commissies en de secretaris.

Financieel jaarverslag 2017
Toelichting door de penningmeester
Over het jaar 2017 geef ik de volgende toelichtingen:
• We hebben over boekjaar 2017 een overschot van € 4.845,75. Dit is aanmerkelijk hoger dan begroot.
• De uitgaven voor bestuurskosten zijn fors lager dan begroot door het feit dat er geen overleg op een
externe locatie heeft plaatsgevonden en er door ons geen kosten zijn gemaakt voor besturenoverleg met
de verschillende Rijk-banen. Verder is het budget voor Lief en Leed minder aangesproken dan
gebudgetteerd.
• De uitgaven voor Communicatie en Senioren zijn fors lager dan begroot. De training foto bewerken t.b.v.
de Communicatiecommissie heeft niet plaatsgevonden en een foto app is niet aangeschaft en wat de
Senioren betreft waren de lesgroepen dusdanig gevuld dat de winterfitlessen vrijwel kostenneutraal zijn
geweest. Dit is mede te danken aan afspraken die het bestuur met Het Rijk heeft kunnen maken m.b.t.
een scherpe tariefstelling voor lessen.
• De overschrijding van de post Jeugd heeft te maken met uitbreiding van lessen om het
jeugdcompetitieteam op het gewenste niveau te krijgen.
• In de balans zien wij drie voorzieningen staan (voor het volgend lustrum, de handicarts en jeugd). 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.
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•

De Crediteuren op de balans hebben betrekking op nagekomen facturen inzake Seniorencommissie,
Evenementencommissie en Jeugdcommissie. Inmiddels zijn de crediteuren betaald.

Het positieve resultaat van € 4.845,75 wordt ten gunste van het eigen vermogen gebracht.
-Frank K.: De Damesdag commissie en de Heerendagcommissie staan niet op de balans. Het geld is wel
van de leden. De saldo’s zouden moeten worden meegenomen op de balans.
Antwoord: Nog niet zo lang geleden hadden de commissies geen eigen bankrekening. Het stond toen op
de rekening van de voorzitter van de commissie. De kascommissie komt hierop terug.
-Jan G.: Geld overhouden is mooi maar het hoeft niet. Het mag besteed worden aan de leden van de
vereniging. Hij vond het lustrum van het afgelopen jaar wat karig. Daar had meer geld aan besteed kunnen
worden.
Antwoord: De Evenementencommissie heeft geen limiet mee gekregen voor het lustrum. Het is zo gebeurd.
Wordt meegenomen voor volgende lustrum.

Verslag van de Kascommissie van de Nunspeetse betreffende het boekjaar 2017met
verzoek om decharge van het bestuur
Als voorzitter van de kascommissie doet Jan Uytenbogaart ons verslag van zijn bevindingen.
‘Op 6 maart 2018 kwam de kascommissie, bestaande uit Jaap van Petegem en ondergetekende, samen met
de penningmeester bijeen om de financiële verslaglegging van de Golf & Countryclub “De Verwaeyde
Sandbergen”, ook handelend onder de naam “De Nunspeetse”, te controleren.
Bekeken, gecontroleerd en besproken:
- de ledenaantallen
- de balans
- het baten- en lastenoverzicht
- specificatie donatie Stichting Handicart 2017
- bankafschriften en -saldi
- financieel verslag Damesdag commissie
- financieel verslag Heerendag commissie
- financieel verslag Wedstrijdcommissie
Bij de hierboven genoemde commissies werden per commissie drie steekproeven genomen op willekeurige
data om te zien of de uitgaven gedekt werden door bonnen.
Alles bij elkaar geeft de verslaglegging een juist beeld van de financiële situatie.
Het bestuur is akkoord gegaan met de huidige rapportagevorm van de commissies en niet met het voorstel
om iedere commissie op dezelfde manier te laten rapporteren. De kascommissie kan hier mee leven.
Wel wordt er nogmaals op aangedrongen om iedere commissie te laten bestaan uit tenminste één voorzitter
en één penningmeester.
De kascommissie adviseert het bestuur om aan de diverse commissie te vragen om jaarlijks (aan het einde
van het boekjaar – eind december) een eventueel kassaldo af te storten op de bankrekening van de
commissie, dan wel op de bankrekening van de vereniging. Daardoor is het werkelijk overzicht van de
diverse saldi voor de penningmeester (en de kascommissie) ondiscutabel inzichtelijk.
De kascommissie complimenteert de penningmeester met de correcte vastlegging van de feiten en de
manier waarop zij meedenkt en snel reageert.
Gezien al het voorgaande verzoekt de kascommissie aan de leden om de jaarrekening over 2017 goed te
keuren en het bestuur van de vereniging décharge te verlenen voor het door haar gevoerde financiële
beleid.’
De Kascommissie,
Jan Uytenbogaart, voorzitter
Jaap van Petegem
De vergadering keurt het gevoerde financiële beleid volmondig goed.
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Benoeming c.q. herbenoeming van de leden van de Kascommissie
De voorzitter bedankt Jan Uytenbogaart hartelijk voor zijn werkzaamheden en de mooie woorden. Jan
Uytenbogaart is het komend jaar nogmaals voorzitter van de Kascommissie omdat Jaap van Petegem plaats
gaat nemen in het bestuur. Ronald leeman neemt de taak op zich om de Kascommissie te versterken.

Vaststelling van de contributie voor 2018
De contributie blijft conform de afgelopen jaren gehandhaafd op € 90,00 waarvan € 17,50 NGF-bijdrage.
Jan de Gr.: Raar om de contributie vast te stellen voor dit jaar. Logischer is het om het te doen voor het jaar
daarop.
Antwoord: Dan zou je de ALV moeten vervroegen.
Henk v.d. M.: Het is goed zoals het nu gedaan wordt.
Mocht het alsnog verhoogd worden door NGF kan er altijd een naheffing komen. Is niet van toepassing nu.

Begroting 2018
Toelichting door de penningmeester
•
•
•
•
•

Voor de specificatie van de inkomsten zie Bijlage II.
De vergoeding voor huur van de secretariaatsruimte wordt de komende 2 jaar volgens de nieuwe
Samenwerkingsovereenkomst nog met 10% afgebouwd uitgaande van het oorspronkelijke bedrag.
Derhalve is de post Huur secretariaat op de begroting lager dan voor 2017.
Het budget voor de Jeugdcommissie is hoger (€ 5.000,-- + € 700,-- voorziening) dan de besteding in
2017. Dit i.v.m. een 2e competitieteam, PGA Junior League, familiegolf en programma met
ondersteuning NGF m.b.t. jeugdgolf.
Vergaderkosten dit jaar hoger i.v.m. besturenoverleg mat alle Rijkbesturen.
Geen reservering lustrum omdat er al € 6000 staat. Dit is een besluit van het bestuur.

Marieke U.: Overwegen om voor 3 jaar een extra handicart op te nemen in de begroting.
Antwoord Marianne: Dit wordt in bestuur besproken. Misschien niet in begroting meenemen maar extra
sponsoring zoeken.
Emmy Hoogewoud heeft al aangegeven een handicart te willen sponsoren voor 1 jaar. Met logo op de
handicart!
Marieke: 9 holes baan Ermelo. Gaan wij leden verliezen? Houdt het bestuur daar rekening mee?
Antwoord Harry: Wij moeten ons positief profileren!
Jan G.: Er zijn te weinig donateurs voor de handicarts.
Actie: Bestuur neemt dit mee in bestuursvergadering.
Paula v. P.: Evenementencommissie gaat handicart actie houden tijdens evenementen wedstrijden. Heeft
contact met Nita hierover.
Medy H.: Er is een ambitie voor meer leden maar er wordt minder geld hiervoor begroot.
Antwoord Marianne: De wervingsacties van vorig jaar zijn niet van de grond gekomen door onderbezetting
bij Het Rijk. Het budget is voldoende voor komend jaar.
De Vergadering gaat akkoord met begroting voor 2018 met dank aan de penningmeester.

Bestuursaangelegenheden
Herbenoeming bestuurslid Marianne Kers.
‘Harry vraagt hoe lang Marianne al in het bestuur zit.’ ‘Dat is al 3 jaar’, is hierop haar antwoord. Waarop
Harry mededeelt dat hij dan met zijn laatste jaar bezig is. Volgens Marianne is dat het laatste jaar van het 1 e
termijn!’
Na een eerste termijn van 3 jaar verzoekt het bestuur de vergadering om Marianne Kers te benoemen voor
een tweede termijn. Bij acclamatie is de benoeming akkoord bevonden.
Het bestuur gaat nu over tot de voordracht en de benoeming tot bestuurslid van Jaap van Petegem.
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Het bestuur doet een bindende voordracht en er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.
Jaap van Petegem wordt bij acclamatie door de vergadering benoemd.
Harry heet Jaap welkom in het bestuur en weet dat er een prima samenwerking zal zijn.

Rondvraag
Rinus van H.

Klopt het aantal leden wel met de begroting?

Antwoord

Peildatum is 2 x per jaar. Begroting wordt begin van het jaar gemaakt. Kan
enig verschil in zitten.

Jan de G.

Complimenten aan het bestuur voor de transformatie van ‘De Verwaeyde
Sandbergen’ naar De ‘Nunspeetse’.

Frank K.

Moeten de statuten hiervoor veranderd worden?

Antwoord voorzitter:

Nee dat is niet nodig. Bij de Kamer van Koophandel is de naamsverandering
aangepast. D.it is voldoende

Marieke U.

Een vraag van vorig jaar was of het mogelijk is om golfballen met logo te
kopen?

Antwoord voorzitter:

Er is al menig gesprek geweest met Eric v.d. Z. zowel op het gebied van
truien en polo’s met logo als ballen en pitchforks maar de bereidheid tot is niet
echt aanwezig. Er wordt besloten om de ballen en pitchforks zelf te bestellen
en ter beschikking te stellen aan de leden. Actie Marianne
Henk van der M. merkt op dat we de samenwerkingsovereenkomst er nog op
na kunnen slaan wat daarover in staat. Uiteindelijk gaat het om een goede
profilering.

Medy H.

Er wordt op dit moment niet veel gedaan voor jeugdleden van 18 jaar en
ouder. Zij hebben geen aansluiting bij de jongere jeugdleden. Wat zijn er voor
mogelijkheden om ook deze leden zich thuis te laten voelen bij de vereniging?

Antwoord:

Rinus van H. wil hier graag met Medy naar kijken. Harry neemt contact op
met Rinus en daarna met Medy. Actie Harry

Sluiting
De voorzitter wil de vergadering nog mededelen dat de wet A.VG., die in werking gaat treden op 25 mei,
door Jaap van Petegem is doorgenomen en de nodige acties worden uitgewerkt. Belangrijk is dat wij alle
gegevens van onze leden achter een besloten gedeelte in Proware hebben zitten. Er komt een privacy
statement, een protocol, wat in de bestuursvergadering besproken gaat worden en de leden worden hierover
geïnformeerd.
Verder is het bestuur bezig met het opzetten van een sponsorbeleid. Wat meegenomen gaat worden is of
het mogelijk is om leden, die door financiële omstandigheden geen lid meer kunnen zijn, via sponsoring te
behouden.
Een absoluut nieuwtje is dat vanaf 19 mei ‘De Nunspeetse”’ te volgen is op social media; Facebook, linked in
en Instagram. Kijk onderaan op de website. Daar kunt u doorklikken. Volg ons en deel ons!
De voorzitter sluit om 21:15 uur de vergadering, bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng
en nodigt hen uit voor een drankje in de Panoramalounge.

Actielijst n.a.v. Algemene Ledenvergadering 18 april 2018
−
−
−

Meer donateurs voor handicart.
Bestuur
Golfballen en pitchforks met logo worden besteld door bestuur. Marianne
Opvang jeugdleden vanaf 18 jaar door Medy en Rinus
Voorzitter
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Nunspeet, 18 april 2018
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