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Opening door de Voorzitter en algemene mededelingen betreffende
'De Nunspeetse' Golfvereniging en Het Rijk van Nunspeet B.V.
Er zijn 14 afmeldingen binnengekomen bij de secretaris. Er zijn 47 geregistreerde leden aanwezig, inclusief
de bestuursleden.
De voorzitter, Harry van Dalfsen, 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 ‘. Een bijzondere vergadering voor
de voorzitter omdat het zijn laatste is. Hij laat een levendige vereniging achter waar veel leden deelnemen
aan de verenigingswedstrijden met als hoogtepunt de Nieuwjaarswedstrijd met aansluitend de
Nieuwjaarsreceptie.
Als laatste ‘statement’ heeft hij ervoor gezorgd, na stemming gehouden te hebben onder de 130-140
aanwezigen, dat het bestuur tijdens de Nieuwjaarsreceptie in smoking gekleed zal blijven, zoals al vele
jaren!
Voor aanvang van de vergadering gedenken wij de overleden leden:
De heer Hans Brandt, de heer Jan Willem Norbart en mevrouw Joke Hijkoop. De vergadering houdt een
minuut stilte. Onze zieke leden wensen wij sterkte en beterschap.

Mededelingen van De Nunspeetse en/of Het Rijk
Op 20 april was de Open Dag van De Nunspeetse. Medi Holstege heeft deze dag namens de vereniging
ondersteuning gegeven. Deze dag kreeg genoeg belangstellenden en mag succesvol genoemd worden.
Op 4 mei komt er een aparte Open dag voor de leden van Harderwold en Dorhoutmees. Er hebben zich al
120 mensen ingeschreven. 35 van onze eigen leden zullen als ambassadeur deelnemen in een flight.
In goed gebruik tijdens een Algemene Ledenvergadering geeft de voorzitter een korte schets van het
afgelopen jaar.
- In 2019 is door de NGF aangekondigd dat er de mogelijkheid gaat komen voor een digitale golfpas.
Deze is te downloaden.
- Het was het een gezellig verenigingsjaar waarin vele wedstrijden bijzonder goed bezet waren. Ook
jeugdspelers hebben regelmatig mee gedaan aan deze verenigingswedstrijden. De golfster, golfer
en jeugdgolfer van het jaar zijn dit jaar geworden. Saskia Sirag, Kees van der Ham en Björn
Driessen.
- De 9 holes wedstrijd van de Senior Social Mix scoort goed. Al meer dan 65 leden hebben
meegedaan. Op de heerendag wil de 9 holes wedstrijd nog niet van de grond komen. Op de
damesdag loopt dat wel.
- Het Rijk heeft een wisseling van management gekregen. Eric van de Zwaluw heeft plaats gemaakt
voor Peter Hemmen. Peter is wat commerciëler en heeft een golfaffiniteit, is zelf een verdienstelijk
golfer. Als manager van Het Rijk is hij, net als de vereniging, actief op facebook en linked in. Goede
samenwerking wordt door allen onderstreept. Hij heeft in ieder geval vast beloofd om in 2020 de
bunkers te gaan aanpakken.
- Met de NGF wordt het traditionele lidmaatschap, zoals dat bij vele verenigingen nog wordt
gehanteerd, onder de loep genomen omdat veel van de huidige golfers aangeven dat ze dat niet
meer zo willen. Er gaat over gesproken worden. Het Hcp systeem gaat veranderen in de nabije
toekomst. Er wordt binnen de golfwereld over gesproken. Te zijner tijd horen we daar meer over.
- De commissies lopen allen goed en zijn enthousiast. Er wordt veel werk verzet door veel mensen.
Tijdens de KrezieKup worden zij bedankt met een wedstrijd en een diner. Dit jaar hebben we van
geen van de commissieleden afscheid hoeven nemen. Uniek! Wel gaan we dit jaar in afscheid
nemen van Bert Snoek als voorzitter van de Wedstrijdcommissie. Marianne Kers neemt zijn plaats
in.
- Bij de jeugdspelers is het van belang dat we de leden kunnen vasthouden. Er is een uitbreiding van
de commissie geweest en het beleid wordt gericht op behoud en uitdaging.
- Op social media scoort de vereniging zeer goed. De Nunspeetse komt eruit als mooiste baan in de
omgeving. De baan ligt er goed bij en de keuken en restaurant scoren uitstekend.

notulen Algemene Ledenvergadering
24 april 2019
Thérèse Leeman

Pagina 3 van 8

-

De competitie is het afgelopen jaar weer zeer goed verlopen en ook dit jaar zitten er misschien al
wel kampioenen in de zaal. Er was in ieder geval vast een goede start van de competitie. Lees het
wel en wee op de site. Karin Kaptein is dit jaar voor het laatst als competitie coördinator en Nathalie
Kramer neemt het dan volledig over.
De handicapregelavond, die zoals ieder jaar, door Ronald Gorel georganiseerd wordt, was dit jaar
ondanks sneeuw en ijs, wel zeer goed bezet. Dit omdat iedereen wel heel goed wil weten hoe de
nieuwe regels in elkaar steken. Dit vooral met het oog op de competitie.
Annette Horsman: ‘Compliment aan Ronald. We, De Nunspeetse, is beter ingelicht dan welk ander
competitieteam.’
- De Old Grand Dad wedstrijd blijft ondanks het kunnen deelnemen op de Heerendag, achter in
deelnemers. Het was wel iets beter maar het kan nog beter. Frank geeft niet op.
Marieke vraagt of Marianne Kers het aanspreekpunt blijft voor de damesdag. Antwoord: De portefeuilles
worden bij de eerstkomende bestuursvergadering verdeeld.

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 maart 2018
De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn over de inhoud van de notulen?
De notulen van 18 maart 2018 worden vastgesteld met dank aan de secretaris
De actielijst behorende bij notulen van de Algemene ledenvergadering 2018 is afgehandeld.

Korte toelichting op het jaarverslag van het bestuur 2019
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.
De vereniging heeft een enthousiaste groep vrijwilligers in verschillende commissies, die ook dit jaar weer
veel hebben gedaan om activiteiten voor leden te realiseren. Uit het commissie-overleg in maart is gebleken
dat men hier zelf ook een positief gevoel over heeft.
Het jaarverslag 2018 wordt unaniem goedgekeurd. De voorzitter bedankt de commissies en de secretaris.

Financieel jaarverslag 2018
Over het jaar 2018 geeft de penningmeester de volgende toelichtingen
- Liquide middelen op de balans zijn weer toegenomen. De uitgaven voor bestuurskosten zijn lager
dan begroot m.n. doordat wederom het besturenoverleg met de verschillende Rijk-banen is
gecanceld en er geen kosten zijn gemaakt voor cadeaus voor vertrekkende bestuursleden.
- De uitgaven voor Communicatie en Senioren zijn fors lager dan begroot. De training foto bewerken
en de aanschaf van een foto-app voor de Communicatiecommissie zijn niet nodig gebleken en wat
de Senioren betreft waren de lesgroepen opnieuw dusdanig gevuld dat de voor de winterfitlessen
weinig extra kosten zijn gemaakt.
- De overschrijding op de post Automatisering heeft te maken met de externe ondersteuning bij de
opzet van Social Media en de aanschaf van een strippenkaart voor externe ondersteuning voor de
website.
- De onderschrijding van de post Jeugd heeft te maken met het terugbrengen van het aantal lessen
en sponsoring van kleding.
- De post Overige Algemene Kosten is overschreden door de aanschaf van niet begrote vlaggen t.b.v.
de winnaars van Clubkampioenschappen.
- In de balans zien wij drie voorzieningen staan (voor het volgende lustrum, de handicarts en jeugd).
De voorziening voor de handicarts is bedoeld om het aantal van 7 handicarts te kunnen handhaven.
Mocht er met de ledendonaties niet voldoende geld beschikbaar zijn voor 7 handicarts dan vult de
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vereniging dit bedrag aan uit deze voorziening. Wij vergrijzen of liever gezegd verouderen, waardoor
we in de toekomst rekening moeten houden met extra handicarts.
De Overige vorderingen op de balans hebben betrekking op rente en aansprakelijkheidsverzekering.
De Crediteuren op de balans hebben betrekking op nagekomen facturen inzake
Evenementencommissie, Jeugdcommissie en Competitiecommissie.

Harry Künzel vraagt of je de doelen die gesteld waren voor de competitie, met een begroting daarbij
behorende, wel gehaald is en zo niet, had er dan niet meer geld gebruikt moeten worden? Nu is het begrote
bedrag niet helemaal gebruikt. Qua sfeer en prestatie is het goed geweest maar zou je met meer geld
hogere ambities hebben kunnen bereiken?
Antwoord Wybe Jan Nauta: Ambities zijn er wel zeker. Zeker op het gebied van het talent bij de jeugd meer
ontwikkelen voor competitie teams. Zoals je ziet zijn we al ‘gestraft’ met minder budget voor volgend jaar!!
Harry Künzel: Achter een begroting moet een doelstelling staan.
Harry van Dalfsen: Goed te weten dat de vergadering het goed vindt dat we met veel ambities los mogen
gaan. Gaan we volgend jaar zeker doen!
Erna Alink: Jeugd dit jaar € 3000 maar gebruikt en toch volgend jaar weer € 5000 begroot. Waarom?
Marianne Kers: Nadat begroting was gemaakt is er besloten om het aantal lessen terug te brengen. Vandaar
minder gebruikt van het budget. Ook was er een kledingsponsor waardoor geld niet nodig was.
Harry Künzel: Lustrumreservering staat er voor volgend jaar niet op. Het mag wel wat groter georganiseerd
worden dan het vorige lustrum in 2017. Dus wel extra reserveren.
Marianne Kers: Het jaarbudget is € 12.000 daarnaast staat er al € 8000 als reservering op de balans. We
hebben nog 3 jaar te gaan.
Bij Clubhuis staat € 0. Dat komt omdat er geen nieuwe schilden zijn aangeschaft. Bij Overig staat een groter
bedrag dan begroot en dit komt door het aanschaffen van vlagen met het nieuwe logo voor bij de inrit en op
het terrein en voor de vlaggen die uitgereikt worden aan de clubkampioenen. Er zijn er nog voldoende voor
de komende 4 jaar.

Verslag van de Kascommissie van de Nunspeetse betreffende het boekjaar 2018 met
verzoek om decharge van het bestuur
Als voorzitter van de kascommissie doet Jaap van Petegem (het voorzitterschap waarnemend voor Jan
Uytenbogaart) ons verslag van zijn bevindingen.
“Op 18 maart 2019 hebben ondergetekenden, Jaap van Petegem en Ronald Leeman, als aangewezen
leden van de kascommissie in een overleg met Marianne Kers, de penningmeester van de Vereniging de
financiële verslaglegging van de Golf & Countryclub “De Verwaeyde Sandbergen”, ook handelend onder de
naam “De Nunspeetse” gecontroleerd en besproken.
De kascommissie heeft de navolgende informatie ontvangen:
- de financiële verslaglegging door de penningmeester,
- bankafschriften en -saldi (begin en einde boekjaar)
- overzicht van de ledenaantallen
- de balans
- het baten- en lastenoverzicht
- de door de penningmeester opgestelde toelichting op de realisatie
- specificatie donaties en reserveringen ten behoeve van Stichting Handicart 2018
- financieel verslag Damesdag commissie
- financieel verslag Heerendag commissie
- financieel verslag Wedstrijdcommissie
De kascommissie heeft geconstateerd dat de diverse commissies hebben voldaan aan het verzoek om
eventuele kasoverschotten tegen het einde van het verslagjaar af te storten op de bankrekeningen,
waardoor een beter inzicht is ontstaan m.b.t. reserves en dergelijke. Er is geen sprake van een eenduidige
verslaglegging, maar iedere commissie geeft wel een helder inzicht in de inkomsten en bestedingen. Alles bij
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elkaar geeft de verslaglegging een juist beeld van de financiële situatie van zowel de commissies als de
gehele vereniging.
Ook constateert de kascommissie dat is voldaan aan het verzoek om taken van voorzitter en
penningmeester bij de diverse commissies te onderscheiden van elkaar. De kascommissie complimenteert
de penningmeester met de correcte vastlegging van de feiten en de manier waarop zij ook de diverse
commissies zonder eigen financiële verslaglegging en bankrekening ondersteunt en begeleidt. De
kascommissie vraagt zich af of de hoogte van de kosten van de secretariaatsruimte – ondanks de in de
afgelopen jaren gerealiseerde kostenverlaging – nog wel reëel is, nu de meeste commissies nauwelijks
gebruik maken van deze ruimte en geeft het bestuur in overweging daar nader beleid op te ontwikkelen.
Gelet op al het voorgaande verzoekt de kascommissie aan de leden van de Vereniging om de jaarrekening
over 2018 goed te keuren en het bestuur van de vereniging décharge te verlenen voor het door haar
gevoerde financiële beleid.
Ze bedankt de penningmeester voor haar inzet en wenst haar opvolger veel succes”.
De Kascommissie, 24 april 2019 Jaap van Petegem Ronald Leeman
De vergadering keurt het gevoerde financiële beleid volmondig goed.

Benoeming c.q. herbenoeming van de leden van de Kascommissie
De voorzitter bedankt Jaap van Petegem hartelijk voor zijn werkzaamheden die hij heeft overgenomen van
Jan Uytenbogaart, die door zijn operatie dit niet op zich kon nemen. Komend jaar is Ronald leeman
voorzitter en Jan de Groot neemt de taak op zich om de Kascommissie te versterken.

Vaststelling van de contributie voor 2019 en 2020
De contributie blijft conform de afgelopen jaren gehandhaafd op € 90 waarvan € 18 NGF-bijdrage.
Marieke Uytenbogaart: ‘Gaat de contributie omlaag als er meer leden bijkomen?’ Antwoord: Er is niet
bekend hoeveel leden erbij gaan komen daarom stelt de voorzitter voor om de contributie niet te verlagen.
Het voorstel om de contributie voor 2020 te handhaven op € 90 wordt goedgekeurd.

Begroting 2019
Toelichting door de penningmeester
Toelichting begroting 2019
- Met betrekking tot de opbrengsten vanuit de leden is rekening gehouden met 37 leden extra t.o.v.
het aantal leden per 17-1-2019. Dus nog te werven voor 1-7-2019. Dit is de peildatum voor de
afdracht van contributie- en NGF-bijdragen. Voor de specificatie van de inkomsten zie Bijlage II.
T.o.v. 2018 is het verschil per 1-7 dus – 16 leden.
- Het budget voor de Handicap- en Regelcommissie is dit jaar wat verhoogd i.v.m. meerdere
regelavonden, regelmateriaal en workshops.
- Het budget voor de Evenementencommissie is wat opgehoogd i.v.m. de BTW-verhoging en
algemene prijsstijging.
De Vergadering gaat akkoord met begroting voor 2019 met dank aan de penningmeester.

Bestuursaangelegenheden
Herbenoeming bestuursleden Wybe jan Nauta, Jan van Asselt en Thérèse Leeman-Favié
Na een eerste termijn van 3 jaar verzoekt het bestuur de vergadering om bovenstaande bestuursleden te
benoemen voor een tweede termijn. Bij acclamatie is de benoeming akkoord bevonden.
Vervolgens gaat de voorzitter over tot de bestuurswissel. Dit jaar zijn er 2 bestuursleden die volgens schema
aftreden nl. Bert Snoek als bestuurslid en de voorzitter Harry van Dalfsen.
Het bestuur gaat nu over tot de voordracht en de benoeming tot bestuurslid van Ester Oomens. Het bestuur
doet een bindende voordracht en er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Ester Oomens wordt bij
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acclamatie door de vergadering benoemd. Harry heet Ester welkom in het bestuur en weet dat er een prima
samenwerking zal zijn.
Het bestuur doet een bindende voordracht voor de voorzitter. Er zijn geen tegenkandidaten. De benoeming
van Jacco van Dam wordt onder applaus goedgekeurd.
Harry neemt afscheid van Bert:
‘We nemen afscheid van Bert omdat het volgens Bert: ‘na 7 jaar mooi geweest is met het werk voor de
WeCo en het is tijd om het stokje door te geven.’ Hij blijft nog wel commissielid van de
Heerendagcommissie. Daar ken ik Bert ook van en ook van de 5 à 6 jaren waarin we samen competitie
hebben gespeeld. Senioren 27 holes. Samen gestreden voor de vereniging, veel oefenen, met als
hoogtepunt het jaar van Het kampioenschap en daarna hoofdklasse spelen op de mooiste banen van
Nederland! Dat jaar blijft ons altijd bij. Helaas was dat maar 1 jaar… Al heel wat jaren Weco lid en
heerendag lid. 3 jaar bestuurslid als voorzitter van de Weco. Altijd een luisterend oor, als bindende factor
zorgen voor een hechte groep. Je laat ruimte aan anderen, bent beschouwend en meedenkend en dit alles
met humor gelardeerd. Duidelijk onderscheidend in het competitieve en recreatieve element. Van de
golfsport. Vooral ook populaire bij de dames. Hij straalt rust uit en daarom willen ze allemaal graag met je
spelen! Ook wel bekend van ‘het handdoekje aan de broek. Zo zullen we je nog vaak op de baan
tegenkomen. Bert namens ons allen, bedankt.
Marianne neemt namens het bestuur afscheid van Harry.
‘Beste Harry, Wij waren van mening dat het passend was dat wij als “oud” bestuur afscheid nemen van jou
als voorzitter. Jacco was het hier overigens mee eens.
Al ben je maar 1 bestuursperiode voorzitter geweest, toch zijn er tijdens deze periode veel doelstellingen
behaald, om er maar eens een paar te noemen.:
• het ontwikkelen van een nieuw logo
• het ontwikkelen van een nieuwe website
• een duidelijke profilering van de vereniging binnen Het Rijk
• Het opzetten van social media
• En zelfs de ledenaanwas lijkt nog te gaan lukken.
Als bestuur konden wij deze doelstellingen behalen met een bevlogen, ambitieuze en daadkrachtige
voorzitter. Met een voorzitter die de samenwerking zocht met de BV en draagvlak creëerde. Alle net
genoemde persoonskenmerken zijn op jou van toepassing. Daarnaast was je altijd bereikbaar, waar je ook
zat. En je bent van het persoonlijke contact. Eerder bellen dan mailen of appen.
Kortom: een unieke combinatie van ondernemerschap, leider en manager en initiatief.
Vorig jaar tijdens de ALV zinspeelde je al op je vertrek door aan te geven dat je je laatste jaar inging. Mijn
reactie: ‘ja, Harry het laatste jaar van je 1e bestuursperiode’ heeft niet geleid tot een 2de bestuursperiode.
Uiteraard hebben wij er alle begrip voor dat je ermee wilt stoppen en leuke dingen wilt doen met Karin. Dat
gunnen we jullie van harte. Het cadeau dat ik je namens de vereniging mag aanbieden speelt daar dan ook
op in.
Nogmaals dank voor alle tijd en energie die je als voorzitter in onze vereniging hebt gestoken en voor de
plezierige en succesvolle samenwerking binnen het bestuur’.
Marianne overhandigt Harry de cadeaubonnen en Karin krijgt een grote bos bloemen.
Harry bedankt Marianne voor de mooie woorden, het doet hem goed. 3 jaar geleden belde Jan Goemans om
te peilen of Harry het voorzitterschap wilde overnemen. Samen hebben ze veel gepraat en dat heeft geleid
tot een ‘intakegesprek’ en 3 jaar geweldige samenwerking. Het is de leeftijd dat hij heeft besloten te stoppen
om tijd te hebben om samen met Karin nog veel te mogen reizen. Hij is blij dat Jacco heeft besloten om het
voorzitterschap over te nemen. Het heeft wat overredingskracht gekost en wat massage van zijn
competitieteam. Tot Jacco: ‘Je draagt als voorzitter de vereniging uit en je moet er als voorzitter zijn. Ik heb
de doelstellingen bereikt die we als bestuur 3 jaar geleden hebben neergezet. Zelfs op het laatste moment is
uitbreiding van het ledenbestand gelukt. Het is aan jou, Jacco, om een volgende stap te maken met een
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toekomstbestendig bestuur. Ik heb het eervol en een voorrecht gevonden om met jullie, Marianne, Thérèse,
Wybe Jan, Bert, Jaap en Jan te hebben mogen samenwerken. Dank jullie wel.
Jacco neemt plaats achter de tafel en houdt zijn ‘maidenspeech’; ‘Het bestuur is meteen 60 jaar jonger
geworden!! Tot grote schrik kwam ik erachter dat ik buitenlid ben en volgens de statuten moet je als lid van
het bestuur volwaardig lid zijn. Ben met Peter Hemmen in gesprek over het lidmaatschap. Harry bedankt
voor het vertrouwen wat je me geeft. Je bent niet makkelijk op te volgen! Hoe wordt je voorzitter? Het begint
met je competitieteam dat begint met te vragen of het niet iets voor je is. Er zijn er ook die zeggen; Begin er
niet aan, doe het niet! Dat is dan toch ook wel weer een trigger. En dan is er Harry. Die praat je wel om!
Maar het belangrijkste wat Harry mij zei wat mij deed besluiten om ja te zeggen was; ‘Ik zal er altijd voor je
zijn als je me nodig hebt’.
Mijn ambitie is om het KLM Open binnen te halen! Alsook prestatiegericht te gaan werken met de jeugd om
één of meerdere jeugdleden op de Tour te krijgen!’

Rondvraag
Harry Künzel: Het is het voorrecht van een gewoon lid om namens alle leden iets te mogen zeggen.
Hij is blij met de swung en een nieuw elan in dit bestuur en de vereniging.
Henk van der Meijden: Gefeliciteerd. Graag informatie aan huidige leden over het lidmaatschap van de
nieuwe leden die tijdens of na de open dag op 4 mei zich kunnen aanmelden. Is dat eenzelfde lidmaatschap
als huidige leden hebben? Antwoord Jacco: Ja, ze krijgen eenzelfde lidmaatschap aangeboden per 1-1-2020
en er komt van het Rijk nog een aanbieding voor de maanden daarvoor maar dat is nog niet bekend.
Ronald Gorel: zoekt mensen die, als ‘ambassadeur’ van de vereniging, kunnen meespelen op de speciale
open dag op 4 mei. Ook zoekt hij spotters voor 2 en 3 mei voor NGF Jeugdkampioenschap tot 15 jaar.
Marieke Uytenbogaart: Gelukwensen. Damesdag is altijd bereid mee te denken. De ruimte van het
secretariaat, mee eens dat het kostbaar is maar als we het opheffen waar laten we dan de ‘spullen’? Met
damesdag op zuid gespeeld waar stenen bij Tee-box hole 5 gevaarlijk liggen. De Kiosk is verplaatst maar is
voor een aantal damesleden wat te hoog! Antwoord: Het bestuur neemt dit alles mee.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur, bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng
en nodigt hen uit voor een drankje en hapje in de Panoramalounge.

Actielijst n.a.v. 24 april 2019
Geen actielijst.

Nunspeet 24 april 2019
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