Jaarverslag 2019

JAARVERSLAG 2019
Golfvereniging ‘De Nunspeetse’
Plesmanlaan 30
8072 PT NUNSPEET
Aangezien de Algemene Ledenvergadering meestal in het voorjaar gehouden wordt, is het haast
onvermijdelijk, dat ook wat recentere ontwikkelingen (1ste drie maanden van 2020) in dit jaarverslag
worden vermeld, waarvan akte.
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Jaarverslag secretaris Thérèse Leeman-Favié
Een kort voorwoord is op dit moment op zijn plaats daar de eerste maanden van dit jaar
voor de golfsport ingrijpend zijn verlopen en dit niet in het jaarverslag van 2019 vermeld
kan worden. Door het uitbreken van de pandemie van het covid-19 virus werden alle
sportverenigingen, waaronder ook de golfclubs, verplicht om vanaf half maart hun banen
te sluiten. Gelukkig mocht vanaf 11 mei de baan weer open met het in acht nemen van
alle protocollen. Dit had wel gevolgen voor de ALV van dit jaar. Wij hebben deze moeten
uitstellen tot 17 september, in de hoop dat de richtlijnen wat betreft de1½ meter afstand
opgeheven zouden zijn. Helaas is dit nog niet het geval en hebben wij het besluit
genomen de leden eind juli te informeren dat mochten zij aanwezig willen zijn op de ALV
van 2020, zij zich vóór 5 augustus moeten opgeven bij de secretaris opdat een
gelegenheid gezocht kan worden waar de ALV volgens de RIVM richtlijnen gehouden kan
worden. Wij hebben moeten uitwijken naar een andere locatie daar Het Rijk ons helaas
niet voldoende zitplaatsen kan bieden.

Algemeen
Speerpunten van onze voorzitter: ‘KLM Open binnen halen, jeugdlid op de tour alsook een jeugdteam
in de hoofdklasse van de NGF jeugdcompetitie.
De start van het verenigingsjaar 2019 met een nieuwe voorzitter en 200 nieuwe leden is, mag je wel
zeggen, turbulent begonnen. Maar naast het feit dat we veel nieuwe leden hebben mogen
verwelkomen hebben we helaas ook een paar leden verloren door overlijden. Afgelopen december
hebben we afscheid moeten nemen van Rob van Kranen. Rob was erelid van de vereniging. Er is op
gepaste wijze afscheid van hem genomen. Ton Teurlings en Jan van Eijken zijn in maart jl. overleden
en maandag 6 april kregen wij bericht dat Jan Steenbakkers na een corona-ziekbed is overleden. Wij
leven mee met alle familieleden.
Op 4 mei 2019 heeft het Rijk een open dag met een 9 holes wedstrijd georganiseerd voor
belangstellende leden van Dorhout Mees en Harderwold. Leden van de Nunspeetse hebben zich
aangemeld om als gastheer of gastvrouw mee te lopen in een flight. Hans Blaauw en Peter Hemmen
hebben een presentatie gegeven van Het Rijk in het algemeen en Het Rijk van Nunspeet in het
bijzonder. Er is die dag een mooi aanbod gedaan voor een lidmaatschap van De Nunspeetse.
Diezelfde dag hebben zich al 120 nieuwe leden aangemeld en de weken daarna kwamen er nog vele
bij. Uiteindelijk hebben zich ongeveer 200 nieuwe leden ingeschreven. Vele daarvan hebben we al op
verenigingswedstrijden gezien en kennis mee gemaakt. Een samensmeltingscommissie moet er voor
zorgen dat alle leden zich snel thuis gaan voelen bij ons. Onze voorzitter heeft tijdens zijn
nieuwjaarstoespraak ons allen op het hart gedrukt dat er in 2020 geen nieuwe leden meer zijn alleen
nog maar leden! En dat spreekt voor zich.
Er zijn weer veel wedstrijden georganiseerd door de Wedstrijdcommissie. Vele van die wedstrijden
tellen mee voor het klassement van golfer en golfster van het jaar. De golfster van het jaar 2019 is
geworden: Hannie Künzel. De golfer van het jaar: Jan ten Have en jeugdgolfer van het jaar: Björn
Driessen.
Naast de titel jeugdgolfer/ster van het jaar, die is voor degene die het beste presteert, wordt vanaf nu
ook de Brian Gee Award toegevoegd. Deze Brian Gee Award is voor de jeugdgolfer of golfster die het
afgelopen jaar op een of andere manier belangrijk is geweest voor de vereniging. Dat kan zijn
in prestaties, uitstraling of anderszins. Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd deze award voor het eerst
uitgereikt. De eerste Brian Gee Award was voor Bastian Maris.
Dit jaar is een ambitieus jeugdplan op poten gezet. Meer opleidingsmogelijkheden en faciliteiten. We
willen hiermee voorkomen dat getalenteerde jeugd ons gaat verlaten omdat we te weinig
doorgroeimogelijkheden hebben. Tevens gaat er bekeken worden of de Nunspeetse een aanzuigende
werking kan hebben voor getalenteerde jeugd uit de omgeving. Op de site van de Nunspeetse is over
dit jeugdplan meer informatie te vinden. De Jeugdcommissie werkt zeer nauw samen met Carolien
Driessen.
De communicatie naar de leden van de vereniging voor het laatste up to date nieuws verloopt via de
verenigingswebsite en de narrowcasting. Verder is de nieuwsbrief, die wordt verstuurd via de mail, de
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manier om op de hoogte te blijven van wat er speelt binnen de vereniging. Hierin staan feiten en
achtergrondinformatie alsook wetenswaardigheden.
De Competitiecommissie is meteen na de zomer begonnen aan de voorbereidingen voor de
competitie van 2020. Gelukkig hebben zij versterking gekregen van de competitiecoördinator van
Harderwold. De prognose is dat het aantal competitieteams meer zullen zijn dan vorig jaar. Het zijn er
uiteindelijk 17 geworden, alsook 2 jeugdteams.
De senioren zijn in november weer gestart met de winterfitlessen o.l.v. Brian Gee en fysiotherapeut
Patrick van der Meijden. Er wordt nog steeds enthousiast gebruik van gemaakt. Het aantal
deelnemers aan de Senior Social Mix -9 holes wedstrijd op donderdag is in het najaar enorm
toegenomen. Het is gebleken dat het gezelligheidsgehalte en het non qualifying spelen zeer
gewaardeerd wordt. Vanaf het nieuwe seizoen in 2020 kunnen er ook 18 holes gespeeld gaan
worden.

Het Rijk
De communicatie met Het Rijk verloopt zoals al vele jaren in een prettige sfeer. De voorzitter Jacco
heeft korte lijnen met Peter Hemmen en zij vinden elkaar wanneer het nodig is, maar zeker 1 x per
maand. Met Hans Blaauw, directeur van het Rijk, is een keer in de 3 maanden een overleg met de
voorzitter Jacco en vicevoorzitter Marianne.
De bloktijden van de vereniging zijn dit jaar weer eens onder de loep genomen in het overleg met Het
Rijk. Nu wij zoveel leden erbij hebben gekregen is het kunnen reserveren van de leden in het
weekend een belangrijk punt. In grote lijnen komt het er op neer dat op zaterdagen, zondagen en
algemeen erkende feestdagen leden van de vereniging, net zoals op andere dagen, over de hele dag
starttijden kunnen boeken. Daarnaast zijn er op de genoemde dagen bloktijden, waarbij alléén leden
van de vereniging deze tijden kunnen reserveren. De niet gereserveerde tijden komen 24 uur voor
aanvang van de betreffende dag beschikbaar voor niet-leden. Deze bloktijden worden gepubliceerd op
de site.
Het aantal starttijden dat wij hebben zijn berekend op het aantal leden van de vereniging volgens de
Samenwerkingsovereenkomst met Het Rijk.
Het meedoen aan de enquête Player’s 1st is voor de vereniging en Het Rijk een belangrijke bron van
informatie over hoe de leden denken over de vereniging, de horeca en de baan. Met uw informatie
kan worden gewerkt aan verbetering.

De NGF
Lidmaatschapsdifferentiatie is voor de NGF een belangrijk speerpunt van de komende jaren. Dat er
verschillende lidmaatschappen moeten aangeboden worden is duidelijk maar een onderzoek daar
naar toe kost geld en daarvoor moeten zich voldoende clubs aanmelden. Starttijden boeken via de
app van GOLF.NL is in ontwikkeling. Verwachting daarvoor is april 2020. Het World hcp systeem gaat
in Nederland pas in 2021 van start.
Dit jaar werd in december door de NGF kenbaar gemaakt dat de NGF hcp pas voor 2020 ook digitaal
aangevraagd kon worden. Dit jaar was er nog een keuzemogelijk van fysiek of digitaal maar vanaf
2021 is alleen digitaal mogelijk.

Commissies
Zoals al eerder gezegd: een vereniging floreert dankzij zijn commissies. De eerste zaterdag in
november bedankt het bestuur altijd de vrijwilligers op zijn eigen beproefde wijze met een Kreziekup
wedstrijd en een diner. Het bestuur kiest ook ieder jaar het commissielid van het jaar. Tijdens het diner
wordt bekend gemaakt wie zich commissielid van het jaar mag noemen. Voor 2019 is dat geworden
Jan Steenbakkers. Een welverdiende huldiging voor Jan. Hij was in de Wedstrijdcommissie de nestor
met 17 ‘dienstjaren’. Altijd een vrolijk gezicht en immer behulpzaam om iets uit te leggen aan nieuwe
Weco-leden. Wij zijn heel blij, nu Jan 6 april is overleden, dat wij hem toen zo in het zonnetje hebben
mogen zetten en hem hebben mogen bedanken voor al die jaren van inzet.
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2019 Jaarverslagen van de commissies
Wedstrijdcommissie voorzitter Marianne Kers
Nadat Bert Snoek in 2019 na de ALV de wedstrijdcommissie heeft verlaten, heb ik zijn plek als
voorzitter van de Weco mogen innemen. Tegelijkertijd is ook Adri Meijer toegetreden tot de Weco.
Daarnaast maken Jacqueline Benckhuijsen, Wim Evers, Saskia ten Have, Annette Horsman, Bram ten
Hove, Petra ten Hove, Annie van Norel en Marcel Scholten al langer deel uit van deze commissie. Al
met al een zeer ervaren commissie die dan ook goed draait en een grote bereidheid heeft om
“diensten” van elkaar over te nemen.
In 2019 zijn t.o.v. de jaren daarvoor enkele wijzigingen doorgevoerd die echter in 2020 geen vervolg
krijgen. Een voorbeeld hiervan is dat bij de Clubkampioenschappen Strokeplay en Foursome ook een
prijs beschikbaar werd gesteld voor de beste netto score. In de praktijk is gebleken dat deze prijs vrij
vaak terecht kwam bij iemand die al prijswinnaar was bij het bruto kampioenschap. Een ander
voorbeeld is de 2-lussenstart bij de zomeravondwedstrijden, waarbij de wedstrijdcommissie de
indeling verzorgde. Er was in 2019 een dermate geringe deelname in vergelijking met voorgaande
jaren, dat de zomeravondwedstrijden in 2020 niet in het wedstrijdprogramma zijn opgenomen.
Vanaf juli 2019 mochten wij bij de wecowedstrijden de eerste deelnemers van Dorhout Mees en
Harderwold verwelkomen. Naarmate het jaar vorderde werden dit allengs meer deelnemers,
alhoewel het per wedstrijd behoorlijk verschilde. Sowieso was de bezetting door het jaar heen
wisselend. Voor het seizoen 2020/2021 was het in november 2019 nog erg lastig inschatten hoeveel
van de nieuwe leden actief aan wedstrijden zouden gaan deelnemen. Mede om die reden is besloten
het seizoen 2020/2021 als een overgangsjaar te beschouwen en in eerste instantie niet al te veel aan
het wedstrijdprogramma te veranderen, maar ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leden aan de
bestaande wedstrijden kunnen deelnemen.
De Weco feliciteert alle winnaars en winnaressen van de wedstrijden dit seizoen en in het bijzonder
onze 2019 Clubkampioenen: Strokeplay: Valerie Korzaan en Patrick van der Meijden, Matchplay:
Nathalie Kramer en Jan van de Craats, Senioren Strokeplay: Patricia de Wilde en Kees van der Ham,
Foursome: Patricia de Wilde/Annemieke Freitag en Kees van der Ham/Marcel Scholten. En “last but
not least“ onze felicitaties voor de winnaars van de titel “Golfster en Golfer van het Jaar 2019“ :
Hannie Künzel en Jan ten Have.
Evenementencommissie voorzitter Paula van Petegem
Het afgelopen jaar zijn er weer leuke en gezellige wedstrijden van de Evco geweest. Wel waren er bij
alle wedstrijden minder deelnemers dan vorig jaar. We hebben geprobeerd om in oktober een
nazomertoernooi te houden, in plaats van het slottoernooi. Helaas hebben we die wedstrijd af moeten
blazen omdat er te weinig deelnemers waren.
Opening van het seizoen. Bij de wedstrijd “Het Rijk Bokaal” waren 74 deelnemers en ongeveer 15
jeugdleden die een eigen wedstrijd speelden. De officiële opening van de shop was een gezellig begin
van de wedstrijd. Het werd een leuke en zeer geslaagde dag met prima weer.
Paasscharrel. Er was voor deze wedstrijd een hele shotgun gereserveerd en met 68 deelnemers
verliep de wedstrijd prima. Ook was het mooi weer en konden we tot het eind toe op het terras zitten
en smaakten de hapjes na afloop prima.
Midzomernachtwedstrijd. Bij deze wedstrijd waren maar 32 deelnemers, waarvan 7 gasten. Er was
2 keer tijdens de wedstrijd een onderbreking om te genieten van allerlei gerechten, natuurlijk met een
drankje erbij. Het dessert buffet stond klaar, nadat de uitslag van de wedstrijd bekend was gemaakt.
Rydercup. Voor dit 2-daagse evenement waren de 60 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. Op zaterdag 20 juli moest er lang gewacht worden voor er gestart kon
worden. De wedstrijd moest ruim anderhalf uur uitgesteld worden i.v.m. onweer, waardoor we niet de
baan in mochten. Verder is de zaterdag goed verlopen en op zondag was het weer prachtig weer.
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Ronald Gorel had aangegeven dat het de laatste keer was dat hij captain zou zijn. Er is een nieuwe
captain gevonden, namelijk Maartje Merx. De Evco heeft besloten dat we stoppen met het te water
laten gaan van de winnende captain.
Battle of the Sexes. Ook dit was een geslaagde wedstrijd met 44 deelnemers. De dames hebben
voor het eerst gewonnen! Er waren erg leuke reacties op de voortreffelijke borrelhap na afloop.
Nazomertoernooi. Jammer genoeg hebben we deze wedstrijd niet door kunnen laten gaan,
aangezien er maar 15 deelnemers ingeschreven hadden. Helaas hebben we de muziek wel moeten
betalen, omdat we die te laat af moesten bellen. We hebben dan ook besloten om voortaan alleen
muziek te laten spelen bij de openingswedstrijd en de Rydercup.
Oliebollenwedstrijd. Voor deze laatste wedstrijd van het jaar waren 108 deelnemers. Geweldige
opkomst, gezellige dag met na afloop zo’n 20 personen die met elkaar de daghap hebben gegeten.
De commissie. Helaas heeft Ad Hoeven aan het eind van het jaar de commissie verlaten. We hebben
nog geen vervanger gevonden. We zouden het leuk vinden om een ‘nieuw’ lid en het liefst een man,
welkom heten in de Evco.
Bij alle wedstrijden hebben we prima overleg en een prettige samenwerking gehad met sales en de
horeca van het Rijk van Nunspeet.

Heerendagcommissie voorzitter Coen Holstege
Dit jaar mocht de Heerendag zich wederom verheugen met een groot deelnemersveld. Voor de 9
holes wedstrijden was het animo niet groot en uiteindelijk is er besloten hier niet mee door te gaan.
Van de standaard longest en neary in iedere wedstrijd is de commissie af gestapt en de
wedstrijdleiding geeft hier een eigen invulling aan. De strijd om de Hakron Bokaal heeft ook dit jaar
weer plaats gevonden en mocht Jan van de Craats wederom met de bokaal naar huis. Met Hakron als
sponsor zijn wij dan ook ontzettend blij. De geïntroduceerde maandprijs is een welkome invulling. Het
leuke is dat er iedere maand weer een verrassende winnaar uit komt.
Dit jaar is de matchplay competitie (voorheen Jaap Vogelzang beker) nieuw leven ingeblazen. Na de
competitie is er geëvalueerd en/of er een vervolg komt. Er is besloten om hier geen vervolg aan te
geven.
Met 92 deelnemers mag de Heeren/Vrienden dag een groot succes genoemd worden. Tijdens de
BBQ dreigde het weer even roet in het eten te gooien maar uiteindelijk kwam ook dat goed.
Ook is er weer gespeeld op het Rijk van Nijmegen en het Rijk van ’t Sybrook. Voor beide banen was
het animo groot en heeft ieder er met veel plezier gespeeld.
Het jaarlijks uitje heeft ook dit jaar weer plaats gevonden en was net als andere jaren weer succesvol.
De organisatie van de afgelopen jaren heeft te kennen gegeven dat zij er mee stoppen. Inmiddels zijn
er een aantal heren bereid bevonden om het stokje over te nemen.
De Buuren bokaal, waar een aantal jaren om is gestreden is vervallen. Er is een nieuwe trofee in het
leven geroepen, te weten de Homar Trofee. De polo’s bleven wel bestaan en werden gesponsord
door Homar. De strijd om de Homar Trofee was met 52 deelnemers een mooi succes. Uiteraard zijn
we ook met deze sponsor erg blij.
Met dit jaar hele mooie en gezellige events kenden we ook een dieptepunt. Helaas is onze oud
voorzitter Rob van Kranen onverwachts overleden.
Helaas kennen we een bizarre start voor het jaar 2020 vanwege het Coronavirus. Wij hopen dat we dit
met z’n allen onder de knie krijgen en ondanks alles er toch weer een mooi jaar van mogen maken.

Damesdagcommissie voorzitter Marieke Uytenbogaart
Wederom was dit jaar een goed damesdag jaar. Het damesdag team is een geoliede machine met
een enorme ervaring. Het wedstrijdprogramma wordt efficiënt en met veel enthousiasme uitgevoerd.
De samenwerking onderling loopt op rolletjes.
De financiën van de Daco zijn zeer gezond te noemen en de Penningmeester (Corinne Noordman)
gaat op verantwoorde wijze met de centjes om. Daarbij denken de medewerkers van Het Rijk erg mee
om de kosten in de hand te houden en komen zij met creatieve suggesties om de diners en
borrelhappen lekker en leuk te presenteren tegen een prima prijs. De koffie/thee – gratis –
aangeboden bij speciale wedstrijden wordt zeer gewaardeerd, alle beetjes helpen. Sinds twee jaar
stelt Het Rijk bij speciale wedstrijden met diner een shopbon beschikbaar van € 25,--. De bonnen
worden in dank aanvaard. Eind van het jaar kregen we de mededeling dat de bonnen vanaf 2020 ook
kunnen worden gebruikt voor de horeca. Een welkome toevoeging, mede omdat het assortiment in de
shop steeds kleiner wordt.
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De Keuken en de Horecamedewerkers van Het Rijk draaien als nooit tevoren en alle dames genieten
van de diners, hapjes en drankjes. De samenwerking met sales en de shop verloopt prima.
In maart werd een van onze speelsters onwel op de baan. Mede dankzij het snelle en professionele
optreden van medewerkers van Het Rijk liep het gelukkig goed af. Dit voorval gaf aanleiding voor de
Daco om de EHBO-faciliteiten onder de loep te nemen. Gezien het feit dat de ledenpopulatie steeds
ouder wordt hecht de Daco aan voldoende reanimatiecapaciteit in de baan. Het bestuur is gevraagd
hier aandacht aan te besteden.
We speelden in 2019 46 keer, plus 1 keer op Sint Nicolaasga, 1 keer op ’t Sybrook en 1 keer op de
gecombineerde dames/heerendag. Gemiddelde deelname is wederom 33. In de maand januari vallen
twee wedstrijden uit, de andere maanden, met juni als uitzondering, zijn er elke maand ruim boven de
130 deelnemers. Ook dit jaar gaan we regelmatig over het maximale ons toebedeelde 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.
Het wedstrijdprogramma van de damesdag functioneerde weer prima en er is geen reden tot
wijzigingen. Vanwege de hoge temperaturen moest wel de zomerzotheid wedstrijd eind juni worden
ingekort van 27 naar 18 holes.
Begin mei is er een open dag voor leden van Harderwold en Biddinghuizen. Deze banen gaan in de
nabije toekomst dicht. Deze dag is een enorm succes, mede dankzij de vele ‘ambassadeurs’, leden
van De Nunspeetse, die de potentiële leden begeleiden en antwoorden geven op allerhande vragen.
Uiteindelijk zijn er ongeveer 260! leden bijgekomen. Een klein aantal gaat vanaf juli al meespelen op
de dinsdagen en de maanden daarna komen er nog een aantal bij. Om de integratie te bevorderen
besluit de Daco om de flights zo in te delen dat er altijd een speelster van de Nunspeetse onderdeel is
van de flight.
Eind 2019 loopt de deelname van de ‘nieuwe’ leden op. De Damesdagcommissie realiseert zich dat
2020 een spannend jaar wordt vanwege de verwachte grote toeloop. Zowel van de bestaande
deelneemsters als de nieuwe deelneemsters wordt geduld en flexibiliteit gevraagd om de integratie te
laten slagen. De damesdag is voor alle damesleden van De Nunspeetse!
De Daco bedankt het bestuur voor het in haar gestelde vertrouwen en de inzet (ook richting Het Rijk)
om de damesdag te ondersteunen. De leden verheugen zich op een nieuw golfend jaar. Op- en/of
aanmerkingen en suggesties zijn altijd welkom.

Jeugdcommissie interim-voorzitter Jacco van Dam
2019 is een bewogen jaar geweest voor de jeugd commissie. De oorzaak ligt in het feit dat onze
nieuwe voorzitter ambities heeft uitgesproken en er gestart is met een jeugdplan. Dit jeugdplan is
opgezet in overleg met de jeugdcommissie en Carolien. Helaas kon Jan van Asselt zich niet vinden in
de opzet van het jeugdplan en heeft halverwege het jaar zijn taak als voorzitter van de
jeugdcommissie neergelegd.
In 2019 heeft 1 team meegedaan aan de NGF competitie. Dit team is ook kampioen geworden. 1
team heeft gespeeld in de Golf-Sixes League en zijn er 6 clubwedstrijden voor de jeugd
georganiseerd.
Belangrijk punt van aandacht voor 2020 is het behouden van alle jeugdleden, het behouden van onze
talentvolle jeugd en zorgen voor doorstroming van huidige jeugdleden naar een hoger speelniveau.
Ook het opzetten van een meisjes/ dames team in de Golftop heeft onze aandacht. Bovenstaande
hopen we te bereiken door;
Activiteiten te organiseren om het plezier en de teambuilding te verhogen.
Het creëren van doorgroei mogelijkheden naar een hoger team. (uitdaging)
Jeugd wedstrijden combineren met de volwassen wedstrijden (club gevoel)
Golftop en Golf+ groep financieel ondersteunen. (faciliteren)
Leiding vanuit 1 professional (duidelijkheid)
Het enthousiast houden van kinderen in deze toch wel individuele sport is en blijft een grote uitdaging,
waar we in 2020 volle bak mee aan de slag gaan.

Seniorencommissie voorzitter Jaap van Petegem
In het jaar 2019 is de Seniorencommissie een volwaardige loot aan de Nunspeetse stam geworden en
werden de speciaal voor de Senioren georganiseerde activiteiten “booming business”.
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Als eerste noemen we de Senior Social Mix, op donderdagmiddag een 9-holes-wedstrijd voor 50+
leden, ook 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 de periodekampioenen: Anneke Schipper, Evelien Wiedenhoff, Margot
Plakke en Koos Versteeg
Uiteindelijk werd na de vier periodes ook weer een jaarkampioen aangewezen en dat betekende dat
op 19 december de jaartrofee kon worden uitgereikt aan Anneke Schipper. Haar naam prijkt nu ook op
het ereschild in de hal van lounge.
Zeker in het laatste kwartaal was er een enorme toename van het aantal deelnemers, waardoor zelfs
al enkele keren op 2 lussen moest worden gespeeld.
In het totaal hebben er 98 leden een of meer keer meegedaan aan deze middagen, die over het
algemeen bij goed weer konden worden gespeeld. Een groot aantal van hen mogen we “regelmatige
deelnemers” noemen. De Senior Social Nazit was vaak net zo gezellig als het spel in de baan.
In het voorjaar van 2019 werd – voor een wat kleinere groep - een vervolg gegeven aan de Winterfittrainingen van 2018 en in de periode van 15 november tot 13 december werd de Winterfit 2019
georganiseerd. Dit jaar met 16 deelnemers die naar keuze hebben deelgenomen aan de 10 lessen die
ook dit jaar zijn verzorgd door onze golf pro Brian Gee en de golffysiotherapeut Patrick van der
Meijden. Wat minder deelnemers dan vorige jaren, maar zeker niet minder enthousiasme. De
deelnemers waren vol roem over het aanbod van de trainingen. We gaan er in 2020 zeker mee door.
Een deel van de trainingen werd gegeven op de drivingrange, de spieroefeningen in de binnenoefenruimte.
Ook dit jaar werd in goed overleg door de Horeca op de donderdagen van de Winterfit een Seniorenlunch geserveerd, soep, broodjes en een salade voor 10 euro.
De Seniorencommissie werd – mede vanwege de toename van activiteiten – dit jaar stevig uitgebreid.
Naast Herma Keijser, Patricia van de Riet, Ferdi Basch en Jaap van Petegem (voorzitter) zijn nu ook
Ronald Leeman (penningmeester), Medi Holstege (secretaris) en Haye Elgersma lid van de
commissie. Begin 2020 kwam Marya Hein (overgekomen van Golfclub Harderwold) de commissie
versterken. Zeker nodig met het uitzicht op de 18-holeswedstrijden die vanaf maart worden
toegevoegd aan het Seniorenpalet.
We kijken terug op een succesvol jaar en hoopvol tegemoet naar de activiteiten in 2020, op dit
moment wreed verstoord door het rondwarende virus dat alle verenigingsactiviteiten verlamt.

Communicatiecommissie voorzitter Frank Korzaan
Het jaar 2019 was een jaar van verandering voor de Comcom!
Er werd in het begin van het jaar een nieuw bureau in de arm genomen om de website verder te
ontwikkelen en te onderhouden (Develto Development), wat uiteraard nogal wat voeten in de aard
had!
Geholpen door Karin Kaptein, die in het laatste jaar van haar betrokkenheid veel werk heeft verzet,
liep dit allemaal uiteindelijk op rolletjes.
Ook de populaire rubriek “Wel en Wee van de competitie” werd door Karin (samen met Jos Schoot
Uiterkamp) opgezet in een nieuwe vorm en uitgevoerd op de website.
Een veel gelezen rubriek in de maanden april en mei met veel verslagen van de diverse
competitieteams!
Door de medewerking van vrijwel alle commissies kon de nieuwsbrief elke twee maanden verschijnen
met een goed gevulde en zeer lezenswaardige inhoud.
Vijfmaal in 2019.
Het kantoor van Wybe Jan wist en weet er elke keer weer een fraai uitziend geheel van te maken.
Alleen op het individuele vlak ontbreken toch nog altijd de inzendingen van onze leden.
Men vindt meestal het verslag van een wedstrijd te moeten schrijven, als je als 7e geëindigd bent,
al een hele opgave.
Steeds zijn er in de loop van het jaar kleine wijzigingen op de website doorgevoerd, soms nauwelijks
merkbaar, die het gebruik makkelijker en overzichtelijker maken.
Vooral Jos heeft hier veel werk aan gehad.
Aan het eind van het jaar moest René Groot Bruinderink door zijn drukke werkzaamheden de
Comcom verlaten. Wij bedanken René voor zijn inspanning en altijd enthousiaste bijdragen.
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Gelukkig is er een enthousiaste en ervaren vervanger voor hem gevonden in de persoon van Sjon
Selles, die voorheen de website beheerde van golfclub Harderwold.
Rest nog om Karin Kaptein te bedanken voor al haar inspanningen in 2019 en het overdragen van
haar werkzaamheden. Ze heeft echt bergen werk verzet! Hulde dus niet alleen van ons, maar ik denk
van de hele club!

Competitiecommissie voorzitter Wybe Jan Nauta
De CoCo, bestaat uit Karin Kaptein, Nathalie Kramer, Bart de Wilde, (Douglas Driessen-jeugd), Kees
van de Ham, en Wybe Jan Nauta.
In oktober 2018 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 jaren is opgezet, werd door diverse Team Captains nog steeds
gebruikt en de nieuwe Team captains hebben dit seizoen ook een exemplaar ontvangen. Voor
seizoen 2018/2019 heeft er een update plaatsgevonden en is verstrekt aan de Team Captains.
Vanuit de CoCo voorzien we in de periode november en december de TC’s en spelers regelmatig van
nieuws, het betreft hier informatie over kleding, de les-aanbieding van de pro’s en de indeling van de
NGF.
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. In februari zijn door ons de spelersopgaven ingevoerd via de NGF
site.
We namen dit jaar met maar liefst 15 teams (incl. 2 jeugdteams) deel aan de NGF competitie.
Waarvan er 3 teams poulewinnaar zijn geworden en alle overige teams hebben zich gehandhaafd!
Tijdens onze feestelijke afsluiting zijn de kampioenen in de bloemen gezet en hebben we onze
competitie in stijl afgesloten.
Tijdens de competitie deelden de teams hun ervaringen in ongeveer 48 berichten en leverden circa
160 foto’s aan. Dit was te volgen via ‘Het Wel&Wee van 2019’ op onze website.
Tenslotte, spreken wij onze dank uit naar de medewerkers van de horeca en personeel van het Rijk
voor de gastvrije en vriendelijke inzet. Dank ook aan de Commissie leden Nathalie, Bart, Douglas
(jeugd) en Kees. Wij hebben afscheid genomen van Karin Kaptein, die ondanks dat ze geen lid meer
was van onze vereniging ons als competitie coördinator altijd nog ondersteund heeft. Zij is opgevolgd
door Nathalie Kramer. Voor het nieuwe seizoen 2019-2020 is de commissie uitgebreid met Tjaling de
Boer.

Handicap en regelcommissie voorzitter Ronald Gorel
Ten opzichte van vorig jaar is de samenstelling van de Handicap- & Regelcommissie (HaCo)
aanzienlijk gewijzigd. Erica Wagenaar en Ineke v/d Graaff zijn na 7 jaar gestopt met het afnemen van
regelexamens. Hannie Künzel en Petra ten Hove hebben hun taak overgenomen. Heel veel dank voor
Erica en Ineke voor het zolang afnemen van de regelexamens. In december 2019 is Rob van Kranen
ons ontvallen. Rob was zo ongeveer vanaf de start van de golfvereniging lid van de HaCo. Zijn kennis
en inbreng wordt gemist. Evert Bandringa, voormalig lid van Harderwold en daar lid van de Handicap& Regelcommissie, is bereid gevonden om lid te worden van de HaCo op De Nunspeetse.
De Handicap & Regelcommissie (HaCo) bestaat uit nu dus uit: Ronald Gorel (voorzitter), John
Vunderink, Evert Bandringa, Hannie Künzel en Petra ten Hove. De beide dames zijn verantwoordelijk
voor het afnemen van de Golfregelexamens.
Op Handicap & Regelgebied hebben de volgende zaken zich voorgedaan het afgelopen jaar:
• In verband met het invoeren van de nieuwe golfregels op 1 januari 2019, waren er dit jaar 3
regelavonden georganiseerd. Op 21 en 22 januari 2019 bestond de regelavond uit het
uitvoerig informeren van de leden over de regelwijzigingen. Totaal ca. 90 leden hebben een
van deze 2 regelavonden bijgewoond. Waarbij aangetekend moet worden dat ca. 15 leden
zich de 2e avond hadden afgemeld i.v.m. de sneeuw die op die dag gevallen was.
Op 25 maart bestond de regelavond uit een regelquiz. Ongeveer 25 leden hebben zich toen in
quizvorm over de nieuwe regels gebogen.
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Het afgelopen jaar zijn er uiteraard weer diverse Golfregelexamens afgenomen door Erica en
Ineke tot medio juni en daarna door Hannie en Petra. 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 Golf app en regelvragen.
In elke nieuwsbrief van De Nunspeetse verschijnt een artikel over de regels of over
handicapping. Het afgelopen jaar waren dat 5 artikelen.
De toestroom van nieuwe leden, voornamelijk vanuit Harderwold en Dorhout Mees heeft ook
voor de HaCo het nodige werk meegebracht. De handicaps van deze nieuwe leden werden in
2019 nog geregistreerd door Harderwold/Dorhout Mees en dat betekent dat de handicaps van
al deze nieuwe leden begin januari 2020 moesten worden aangepast in Proware. Een actie
die in goed overleg is gegaan met de Handicapcommissie van Harderwold. Voor de oud-leden
van Dorhout Mees betekende dit een opvraagronde per e-mail (met een controle op de NGFwebsite).
In 2020 zal de focus van de HaCo nog steeds liggen op de Golfregels maar ook op
handicapping. Dit laatste omdat de planning is dat het nieuwe wereldwijde handicapsysteem
op 1 januari 2021 wordt ingevoerd in Nederland. Door de coronaproblematiek is het NGF
handicapseminar van maart 2020 uitgesteld tot later dit jaar. De 2 geplande regelavonden in
maart dit jaar op De Nunspeetse zijn door de coronaperikelen afgelast.

Old Grand Dad Consul Frank Korzaan
Zoals de meeste voorgaande jaren was ook 2019 een goed jaar voor de Old Grand Dad Club (OGD)
gestegen.
Golfende grootvaders die geld bijeenbrengen om gehandicapte kinderen van sportfaciliteiten
te voorzien.
Ondergetekende, als consul van de Nunspeetse, was in 2018 en 2019 eveneens lid van de
kascontrole commissie van de landelijke organisatie.
Naast de controle van de geldstromen gaf deze commissie aan het bestuur het advies om de reserves
van de stichting aan te wenden voor meerdere projecten dan voorheen.
Tenslotte is de Old Grand Dad een non-profit stichting en de reserves waren flink opgelopen.
Dit heeft in 2019 geresulteerd in een recordbedrag aan uitgaven voor vele mooie projecten voor de
doelgroep.
Maar liefst € 182.650,- kon worden gedoneerd aan vele instanties, verenigingen en stichtingen die
zich bezighouden met verzorging en hulp aan gehandicapte kinderen.
Door de ledenaanwas op de Nunspeetse is het aantal donateurs van de OGD stichting gestegen,
maar genoeg is het nooit!
Er zijn helaas nog vele grootvaders die geen donateur zijn van deze prachtige stichting!
De jaarlijkse clubwedstrijd werd verspeeld tijdens de heerendag op 12 juni 2019.
Helaas viel het weer niet erg mee en dat was te merken aan de geringe deelname van slechts 16
opa’s!
Winnaar werd Henk van der Kolk met 19 punten, maar cardmatching moest de winnaar aanwijzen
aangezien ook Rob Schotel 19 punten wist te scoren. Ben Leemans, Rob van Kranen en Aart van
Rhee werden gedeeld derde.
De afvaardiging naar de regionale finale, gespeeld op Sallandse op 15 juli bracht helaas geen
deelnemer van de Nunspeetse naar de landelijke finale op de Lochemse in 2019.
Wel kon de Nunspeetse nog een extra bedrag naar de OGD overmaken van de opbrengst van de
clubwedstrijd.
Helaas zijn alle wedstrijden voor 2020 geschrapt in verband met het covid-19 virus.

Handicart Consul Nita Bos
We startten 2019 met 7 Handicarts. Er kwam in 2018 een kleine € 7000, = binnen aan donaties van
permanente pashouders, donateurs, de opbrengst van de Handicart wedstrijd en een schenking van
Emmy Hoogewoud.
Zoals bekend is de opbrengst in het jaar voorafgaande bepalend voor het aantal beschikbare
Handicarts. Omdat het Rijk Golfbanen de buggy’s in eigen beheer heeft, is er een overeenkomst
gesloten tussen de Stichting Handicart (aan wie wij doneren) en het Rijk, om voor elke € 1000, =
bijeengebracht uit donaties één buggy aan te merken als Handicart. Voor gebruik van de Handicart
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moet betaald worden (Per 01-01-2020 € 6, =).
In 2019 was er een aanmerkelijk hogere opbrengst uit donaties. De actieve handicart consul van
Dorhout Mees zorgde ervoor, dat al in een vroeg stadium alle donateurs en permanente
pashouders, die nu lid zijn van de Nunspeetse, overgeschreven werden. Daardoor was er een
aanmerkelijk hogere opbrengst uit donaties. Naast Emmy Hoogewoud schonk ook Homar € 1000, =.
De opbrengst van de wedstrijd was door een beperkte deelname een kleine €400, =. Al met al was er
aan het einde van 2019 ruim € 8000, = bijeengebracht. Dit jaar heeft de penningmeester uit de
daarvoor gereserveerde rekening bijgestort, zodat we in 2020 over 9 handicarts beschikken.
In het begin van 2019 spraken Marianne Kers en ik met Peter Hemmen en Mark. Het was een
verhelderend en vruchtbaar gesprek. Het viel ons op, dat zowel Peter, als Mark beperkt op de hoogte
waren van de afspraken tussen het Rijk Golfbanen en de Stichting Handicart en dat zij het aantal
buggy’s, dat beschikbaar is als Handicart, aanmerkelijk lager inschatten. We vernamen daarentegen
wel, dat er meer buggy’s beschikbaar gesteld worden als Handicart indien daaraan behoefte bestaat.
Desondanks bereikten mij dit jaar een aantal klachten van leden, omdat er bij een groter evenement
geen Handicarts beschikbaar waren. De receptiemedewerkers, bij wie ik navraag heb gedaan,
meldden, dat dat probleem zich afgelopen jaar eenmalig voorgedaan heeft.
Mocht er opnieuw een tekort zijn aan Handicarts, dan verneem ik dat graag, ook vanuit de
commissies.
Hoe het in 2020 zal gaan is ongewis. Mijn verwachting is, dat we in 2021 over 8 Handicarts zullen
kunnen beschikken.
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