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Jaarverslag secretaris Thérèse Leeman-Favié
Algemeen
Na de ‘uitgestelde’ ALV van 28 september komt deze AlV op 20 april wel heel snel. Er zijn in de tussentijd
maar een kleine 7 maanden verstreken. Het jaarverslag zal derhalve wat korter zijn.
Voordat wij het jaar verder gaan doornemen willen wij stilstaan bij het overlijden van een van onze
leden: Geny Giezen. Hij was vele jaren trouw lid van de Heerendag. Wij leven mee met de familieleden.
Ook onze zieken wensen wij beterschap en wij zijn blij dat onze ‘lief en leedcommissie’, in persoon van
Ria Sol, altijd bijzonder attent is met het versturen van kaarten en attenties.
Op 27 december is de nieuwe Samenwerkings Overeenkomst, die iedere 5 jaar moet worden afgesloten
met het Rijk, door Jacco van Dam en Marianne Kers ondertekend. Deze Samenwerkingsovereenkomst is
voorgelegd aan de leden tijdens de ALV van 28 september en toestemming voor het sluiten van deze
overeenkomst is gegeven tijdens de extra ALV van 3 november. Deze Overeenkomst is geldend tot en met
31 december 2026.
Ondanks dat er weer veel beperkende corona maatregelen genomen moesten worden zijn vrijwel alle
wedstrijden al dan niet in aangepaste vorm doorgegaan. Hulde aan de commissies die dat samen met Het
Rijk goed hebben geregeld. De Oliebollenwedstrijd en ook de Nieuwjaarswedstrijd waren toch weer
gezellige en memorabele evenementen. Vuurkorven, oliebollen, heerlijke hapjes en drankjes door de
baan werden door iedereen zeer gewaardeerd. We hebben zelfs nog kunnen spelen met wat sneeuw op
de baan! De Nieuwjaarsreceptie kon helaas geen doorgang vinden maar we hopen dat we alle leden het
komende jaar tijdens de diverse lustrumactiviteiten mogen zien en spreken. Daarover kunnen we
vertellen dat de Lustrumcommissie al de hele winter druk bezig is om een fantastisch lustrum
weekprogramma in elkaar te zetten. Startende op vrijdagmiddag 1 juli en eindigend op zaterdag 9 juli
met een groot eindfeest. Op zondag 10 juli wordt er afgesloten met een wedstrijd voor de jeugd.
Zoals vermeld konden er dit jaar toch veel wedstrijden georganiseerd worden door de
Wedstrijdcommissie. Vele van deze wedstrijden tellen mee voor het klassement van golfer en golfster van
het jaar. De golfster van het jaar 2021 is geworden Ankie Bronkhorst en de golfer van het jaar 2021 is
Thijs van der Schee. De huldiging van deze winnaars heeft plaatsgevonden tijdens de opening van het
seizoen op 19 maart 2022.
In het najaar kon er in aangepaste vorm nog wel een jeugdcompetitie gespeeld worden en 2
competitieteams zijn kampioen geworden. Het jeugdteam 36 holes en het jeugdteam 18 holes.
De Flora en Faunacommissie is afgelopen jaar druk geweest met het plaatsen van vele vogelhuisjes om
meer vogels naar de baan te trekken. Zoals bekend zijn de spreeuwen ter bestrijding van de emelten en
engerlingen, dit komt de kwaliteit van de greens ten goede. De mezen en vliegenvangers helpen in de
strijd tegen eikenprocessierups. De andere kasten zijn goed voor de biodiversiteit op de baan.
De ambitie nu is om de ijsvogel op de baan te laten nestelen. Hiervoor moet een aantrekkelijk
nestelomgeving gecreëerd worden. Het plaatsen van een lemen wand bij de vijvers is daarvoor een eerste
vereiste. Dat zal dit voorjaar gaan gebeuren. De natuurexcursies op de baan konden dit jaar niet doorgaan
maar voor volgend jaar staan ze zeker weer gepland.
Het Rijk
Bij het schrijven van dit jaarverslag is bekend geworden dat Liesbeth van Wijk per 1 februari als interim
manager Peter Hemmen komt vervangen. Peter is al een aantal maanden afwezig door ziekte.
Voor baanonderhoud is dit jaar de oost-lus aan de beurt. Het betreft een 160 bomen die weggehaald
zullen worden. Dit wordt gedaan om meer licht op de greens te creëren. De bunkers op de zuid lus zijn in
februari aangepakt. Op verzoek van de vereniging wordt de baancommissie als gesprekspartner
meegenomen in het bosbeheer- en bunkerplan.
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Op de parkeerplaats zijn meer laadpalen aangelegd en het clubhuis krijgt aan de buitenkant een opknapen schilderbeurt. Begin april is er een glasvezel kabelverbinding gekomen in het clubhuis en het
secretariaat/caddiehuis. Het slechte internetbereik moet hierdoor tot het verleden behoren.
De NGF
De NGF heeft ons de laatste maanden steeds goed op de hoogte gehouden van de geldende coronaregels
op de baan. Hierdoor was het voor de vereniging mogelijk om ondanks beperkingen, vele wedstrijden te
kunnen spelen. Volgens de NGF kan de voorjaars competitie doorgang vinden. De vereniging staat met 17
competities teams klaar om te starten.
Commissies
Zoals al eerder gezegd; een vereniging floreert dankzij zijn commissies en zijn commissieleden. De
eerste zaterdag in november bedankt het bestuur de vrijwilligers op zijn eigen beproefde wijze met een
Kreziekup wedstrijd en een diner. Het bestuur kiest ieder jaar het Commissielid van het Jaar die die dag
gehuldigd wordt. Tijdens het diner wordt bekend gemaakt wie zich commissielid van het jaar mag
noemen. Voor 2021 is dat geworden Marcel Scholten, verantwoordelijk voor proware en de
kioskbeheerder. Omdat er in 2020 door de coronabeperkingen geen commissielid van het jaar is gekozen,
hebben wij dat dit jaar alsnog gedaan. Voor het jaar 2020 is dat geworden Douglas Driessen,
jeugd/competitie commissie.
2021 Jaarverslagen van de commissies
Wedstrijdcommissie voorzitter Marianne Kers
De samenstelling van de wedstrijdcommissie bestond in 2021 uit: Jacqueline Benckhuijsen, Wim Evers,
Saskia ten Have, Annette Horsman, Bram ten Hove, Petra ten Hove, Marianne Kers, Adri Meijer, Annie van
Norel en Marcel Scholten. Per 2022 hebben Jacqueline en Saskia de commissie verlaten en zijn Monica
Menke en Michaël Aarts de commissie komen versterken, waarbij Monica tevens de functie van
penningmeester vervult. Uiteraard wordt er door de wedstrijdcommissie nog op gepaste wijze afscheid
genomen van Jacqueline en Saskia. Bovendien worden zij nog uitgenodigd voor de Kreziecup in
november 2022.
Wim Evers heeft weer een paar keer zijn ruime kantoor beschikbaar gesteld, zodat wij op 1,5 meter
afstand van elkaar konden vergaderen, maar veel afstemming heeft op basis van mailverkeer met elkaar
plaatsgevonden.
Ook in 2021 hebben wij onze wedstrijden nog met de nodige aanpassingen georganiseerd en in de
meeste gevallen heeft er geen prijsuitreiking plaatsgevonden. Soms was een drankje na de wedstrijd wel
mogelijk, maar het standpunt van de wedstrijdcommissie was geen prijsuitreiking te doen als vanwege
onvoldoende zitplaatsen niet alle deelnemers hierbij aanwezig zouden kunnen zijn.
Het is regelmatig voorgekomen dat een wedstrijd (ruim) overtekend was. Vaak hebben wij extra starttijd
van de BV kunnen krijgen.
Aangezien het invoeren van de scores via de ProwareGolf Webapp steeds beter ging en later ook de
scores weer mochten worden ingevoerd via de kiosk, is er in 2021 weer gestreden om de titel Golf(st)er
van het Jaar. De huldiging van de winnaars kon zoals gebruikelijk nog niet plaatsvinden tijdens de
nieuwjaarsreceptie, maar heeft alsnog plaatsgevonden na afloop van de Rijkbokaal op 19 maart jl.
Zoals in het verslag van vorig jaar aangekondigd, is er dit jaar bij een flink aantal wedstrijden van 2
verschillende lus combinaties gespeeld. Dit was in eerste instantie bedoeld om de wachttijd tot de
prijsuitreiking (zodra dat weer zou mogen/kunnen) te beperken. Ondanks het feit dat er nog vrijwel geen
prijsuitreikingen hebben plaatsgevonden, denken wij dat dit een goede zet is geweest en in het
wedstrijdprogramma voor 2022 is dit dan ook opnieuw zo opgenomen. Voor een aantal wedstrijden is
hiervoor vooralsnog niet gekozen, omdat het belangrijk is om één winnaar te hebben i.v.m. een speciale
prijs of vermelding op een wedstrijdschild. Of dit houdbaar blijft gezien het grote animo voor wedstrijden
zal dit jaar blijken.
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De Weco feliciteert alle winnaars en winnaressen van de wedstrijden dit seizoen en in het bijzonder onze
2021 ClubKampioenen: Strokeplay: Anouck Hage en Alle de Wit, Matchplay: Nathalie Kramer en Björn
Driessen, Senioren Strokeplay: Corinne Noordman en Alle de Wit, Foursomes: Monica Menke/Ingrid
Zonnevylle en Philippe van den Boogert/Eric Tamminga. En “last but not least“ onze felicitaties voor de
winnaars van de titel “Golfster en Golfer van het Jaar 2021“: Ankie Bronkhorst en Thijs van der Schee.
Evenementencommissie voorzitter Paula van Petegem
Ook dit jaar was het nog een jaar met aanpassingen. Gelukkig kon de openingswedstrijd wel met een
vierbal gespeeld worden, maar met een 2 tee start. We konden niet gezamenlijk openen, maar Het Rijk
had koffie met wat lekkers klaar staan bij het startershuisje en ook was er catering door de baan. Met 120
deelnemers was het volle bak en Het Rijk had gezorgd voor een verrassing bij het naar huis gaan.
Iedereen kreeg een pakket met wijn en allerlei lekkere hapjes. Dat was een erg leuk gebaar.
Onze Paasscharrel was met 100 deelnemers ook weer heel goed bezet. Aangezien we nog niet met elkaar
de wedstrijd konden afsluiten met een gezellig samenzijn, was er uitgebreide catering door de baan.
Ook bij de midzomernacht wedstrijd nog steeds geen shotgun, dus moesten we vroeger starten dan we
eigenlijk wilden. We mochten weer gebruik maken van de Putter en het terras, maar met 69 deelnemers
moesten we tijdig wisselen. Door het goede weer konden de deelnemers toch nog even nagenieten op
het terras.
De twee daagse Ryder Cup was als vanouds weer een succes. Gezamenlijk starten en na twee dagen was
de BBQ geplaatst tussen de terrassen, zodat we op afstand toch met elkaar konden eten. Met 84
deelnemers was de wedstrijd goed bezet.
Bij de Battle of the Sexes waren 68 deelnemers. Dit jaar bleek dat de dames glansrijk gewonnen hadden
na een gezellige wedstrijd. Na afloop hadden we een lekker drankje met een heerlijke borrelplank.
De traditionele oliebollen wedstrijd was op de dag na kerstmis. Ondanks dat waren er 100 deelnemers.
We mochten niet naar binnen, dus de koffie stond weer bij de startershuisjes, samen met heerlijke
oliebollen en appelbeignets. Na afloop werd er nog gezellig nagepraat bij de vuurkorven.
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
De verwachtingen voor 2021 waren hoopvol, maar toch hebben wij een groot deel van het jaar met
allerlei corona beperkingen rekening moeten houden. Zo begonnen wij het jaar met een gesloten horeca
en mocht in maart bijv. alleen in 2-ballen gespeeld worden. Hulde aan alle commissieleden voor hun
creativiteit, want aan activiteiten, heeft het de Heerendag dit jaar niet ontbroken. Ook konden wij ons
verheugen op een grote deelname, wekelijks speelden zo’n 75 tot 80 Heeren mee en met trots kijken wij
dan ook terug op enkele bijzondere Heerendagen.
In april werd gestart met de zomercompetitie, die liep van april t/m oktober. Helaas moest vanwege de
winterse weersomstandigheden de eerste wedstrijd gelijk worden afgelast. Wel werd er weer gespeeld
om prijzen, die de volgende wedstrijddag bij de inschrijftafel konden worden afgehaald, omdat een
prijsuitreiking nog steeds niet mogelijk was. Ook de felbegeerde, dit jaar blauwe, Homar polo’s, de birdie
Hakronnetjes en de neary/longest ‘Ebbens’ ballen werden weer uitgereikt. Daarvoor dank aan onze
sponsors! Winnaar van de zomercompetitie 2021 werd Adri Meijer.
Op 26 mei werd de speciale Heerendag op Het Rijk van Nijmegen gespeeld, met maar liefst 72
deelnemers. De dag was prima verzorgd, maar het weer liet ons enigszins in de steek. Velen hebben zo’n
negen holes in de regen gespeeld, maar gelukkig klaarde het daarna op en kwamen de meeste heren
weer enigszins opgedroogd binnen. Op een speciaal voor ons gereserveerd terras werd gezellig nog even
nagepraat onder het genot van een drankje en een hapje. De dagwinnaar werd Harry Kunzel.
De gecombineerde Dames-/Heerendag werd georganiseerd op dinsdag 15 juni. Dit jaar geen dames tégen
de heren, maar een bijzondere spelvorm: Stableford greensome, waarbij de teams uit een dame en een
heer bestonden. De keukenbridgade zorgde voor heerlijke versnaperingen, die ons werden aangeboden
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door de vereniging. Ook met het weer konden we het niet beter treffen, een lekker zonnetje met een af
en toe een heerlijk briesje: kortom geweldige golfcondities. Het winnende koppel werd: Thérèse Leeman
& Gerrit Bronkhorst.
Op 7 juli werd de Rob van Kranen wisseltrofee gewonnen door Adri Meijer en werden alle deelnemers
getrakteerd op een haring met het bekende “Rob-borreltje’. Op 14 juli verzorgden Joseph de Rijk en David
Love een ‘Beat the Pro’ op Noord 2. Een leuke gelegenheid om kennis te maken met deze twee nieuwe
pro’s. En op 28 juli werd een zeer geslaagde Heeren Vriendendag gehouden. Ruim 90 deelnemers gingen
de baan in voor de shotgun. Het weer was wisselvallig, maar dat mocht de pret en de behaalde resultaten
niet deren. De overwinning ging, na kaartmatching, naar de gebroeders Jan en Frans Marechal. De dag
werd afgesloten met een voortreffelijke verzorgde bbq! Op 15 september speelde de Heerendag op ’t Rijk
van Sybrook, een zeer gezellige en mooie dag, die gewonnen werd door Harry Klumper. Het was de
eerste wedstrijd dit jaar met aansluitend diner.
Woensdag 27 oktober werd de jaarlijkse Homar Trofee gehouden met het gezellige diner bij Chinees
specialiteitenrestaurant Ni Hao in Nunspeet. Ebo Aling, de dagwinnaar, scoorde maar liefst 40 stableford
punten en kreeg uit handen van Bram ten Hove jr. de bijzondere Homar trofee overhandigd.
Helaas heeft de organisatie van het jaarlijkse Heerendaguitje naar Duitsland moeten besluiten het 3daags Heerendaguitje ook dit jaar te annuleren. De organisatie zag zich hierin genoodzaakt, omdat men
geen ideale en coronaveilige situatie kon creëren voor een ongedwongen en gezellig uitje.
De Heerendag commissiesamenstelling heeft in 2021 ook enkele wijzigingen ondergaan. Zo hebben wij
afscheid genomen van Ed van Went en zijn Gerrit Bronkhorst, Harry Klumper en Maarten Horsman tot
onze commissie toegetreden.
Het jaar werd afgesloten zoals wij begonnen zijn: zonder prijsuitreikingen. De horeca was gelukkig nog
open en zo kon wel een kort bezoekje gebracht worden aan de o zo gewaardeerde 19de hole. Na de
boosterronde hopen wij weer op meer versoepelingen. Vol vertrouwen gaan wij dan ook 2022 in en
hopen vele Heeren weer te mogen verwelkomen op onze Heerendagen.
Damesdagcommissie voorzitter Tineke Jager
Sinds het laatste Commissievoorzittersoverleg van 14 september 2021 is er wederom niet veel gebeurd
i.v.m. de corona maatregelen.
Erica Wagenaar heeft onze commissie verlaten na jaren van trouwe dienst. Door de zorg om haar man
werd het haar allemaal wat teveel. De Damescommissie draait nu met 7 Dames en vooralsnog is dat
voldoende.
Omdat de Damescommissie nog steeds geen inschrijfgeld vraagt, daar er toch geen prijsuitreiking werd
gedaan, is de kas flink geslonken, daar er wel af en toe een baancatering is gedaan of iets besteed is aan
aankleding waar mogelijk was. Vanaf de opening van het seizoen willen wij hier weer mee beginnen en
hopen dan weer normale wedstrijden met prijsuitreiking te kunnen houden.
Ook staat er, na vele jaren van niet georganiseerd te hebben, weer een uitwisseling met Nijmegen, 31
mei, op het programma. Met ’t Sybrook doen wij dit al jaren, zo ook dit jaar weer op 20 september.
Ook hebben wij onze wedstrijdkalender weer gemaakt met naar ons inziens wedstrijden voor iedereen.
Jeugdcommissie voorzitter Linda Klomp
In september heeft onze jeugd meegedaan met een event van Make A Wish op The International.
Dit was een succes en een prachtige kans voor onze jeugdspelers om op die mooie baan te spelen.
Daarnaast zijn 2 jeugdteams in november kampioen geworden in de uitgestelde NGF competitie. Een hele
mooie prestatie waar we trots op zijn.
Binnenkort zullen alle jeugdleden een polo met het verenigingslogo ontvangen.
Zoals het er nu naar uitziet gaan we met ten minste 3 teams meedoen aan de jeugdcompetitie van de
NGF. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang en zal in juli starten.
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Seniorencommissie voorzitter Jaap van Petegem
Ook het jaar 2021 was voor de Seniorencommissie een bijzonder jaar. Op een enkele lockdown-periode
na, konden gelukkig onze wekelijks 18-holes en 9-holes wedstrijden op de donderdag wel gespeeld
worden. Maar met telkens - door de NGF geïnspireerde - andere spelregels: zoals bijvoorbeeld tweetallen,
drietallen met afstand en zonder en met (beperkte) nazit.
Bijna iedere week was er een maximaal aantal deelnemers, vooral bij de 18-holes. Bij de 9-holes zagen
wij in de loop van het kalenderjaar een kleine afname. Wij merkten dat hier de corona en met name het
gemis aan “sociale” aspecten, als de nazit, de balletjesregen en natuurlijk het weer, meer doorwerkt.
Met enthousiasme werd aan het gevarieerd aanbod van spelvormen, individueel en in teamverband
deelgenomen. Ook hanteerden wij een wisselende aanvang van starttijden, zoals de Early Bird donderdag
vanaf kwart voor negen en de Lazy Thursday met de inmiddels bekende SSM-hap vanaf elf uur. Een groot
succes was met name de “meet-the-pro” wedstrijd in oktober, waarbij de deelnemers konden kennis
maken met de drie PRO’s van de Nunspeetse: Carolien, Joseph en David en werden geïnformeerd over het
speciale lesaanbod voor senioren.
In de loop van het jaar werd door de commissie het cateren in de baan flink uitgebreid, zodat bijna iedere
twee weken een marshall langskwam met soep, broodjes rookworst, saucijzenbroodjes en andere
lekkernijen. Dit werd door de deelnemers zeer gewaardeerd, zeker wanneer het wat kouder was in de
baan. Het inschrijfgeld (2 euro per week) werd op deze wijze goed besteed. In de loop van het jaar werd
op voorstel van de penningmeester het SumUp pinapparaat geïntroduceerd, waardoor er geen contant
geld meer in de kas komt. Iedereen was daar snel aan gewend en het werkt - zeker voor onze
penningmeester - erg efficiënt.
Iedere twee maanden hebben wij de periodekampioenen bekend gemaakt en voorzien van het
felbegeerde “Seniorenballetje”. Aan het eind van het jaar hebben wij op basis van een gewogen score
over 18 van de 33 gespeelde qualifying wedstrijden, onze jaarkampioen kunnen huldigen. Omdat dat nog
niet binnen kon, werd de huldiging op ludieke wijze geïntegreerd in de wedstrijd van 6 januari 2022.
Ineke van der Graaf werd derde met 220 punten, Ankie Bronkhorst tweede met 226 punten en met 252
punten werd Evelien Wiedenhoff onze jaarkampoen. De drie dames kregen bloemen in de baan van onze
commissieleden en op hole 9 van de zuid lus ontving Evelien de wisselbokaal uit handen van onze
voorzitter. Haar naam zal ook worden vereeuwigd op het winnaarsschild in de hal bij de lounge.
In december werden weer de Winterfit-trainingen georganiseerd en uitgevoerd door Joseph de Rijk, onze
golf-PRO en Patrick van der Meijden, golffysiotherapeut. De helaas afnemende belangstelling voor deze
activiteit vraagt om een herbezinning.
De Seniorencommissie werd – mede vanwege de toename van activiteiten – dit jaar opnieuw uitgebreid.
De commissie bestaat eind 2021 uit: Herma Keijser, Patricia van de Riet, Haye Elgersma, Marya Hein, Jan
van der Ham, Dieneke Stoker, Ronald Leeman (penningmeester), Medi Holstege (secretaris) en Jaap van
Petegem (voorzitter). Ronald Leeman heeft aangegeven dat hij in mei 2022 na drie jaar de commissie wil
verlaten en daarom zal hij vanaf 1 januari 2022 het penningmeesterschap overdragen aan ons nieuwe lid
Leo Postma.
2021 nog een bijzonder jaar…maar wel de opmaat naar een hopelijk “alles weer normaal” 2022.
Competitiecommissie voorzitter Wybe Jan Nauta
De NGF competitie 2022 gaat door!
De vooruitzichten zijn goed, want op 24 februari kwam het verlossende bericht vanuit de NGF dat de
aangekondigde versoepelingen dusdanig ruim en verreikend zijn, dat de competitie 2022 veilig en goed
georganiseerd kan worden. De NGF heeft ook besloten dat de competitie in de normale opzet gespeeld
mag worden. Dat is goed nieuws voor de leden die zich vorig jaar hebben aangemeld om mee te doen
aan het nieuwe competitieseizoen.
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Wij hebben als commissie het afgelopen seizoen, aan de hand van de selectiecriteria, de teamindelingen
gemaakt. Helaas kon de competitie 2021 vanwege corona niet doorgaan. Wij hebben als commissie een
alternatief uitgewerkt en een onderlinge competitie georganiseerd. Deze wedstrijd is over het algemeen
goed ontvangen en uiteindelijk gewonnen door het team Dames senioren dubbel 9.
Verwachtingen competitie 2022
We nemen maar liefst met 17 teams (volwassenen) deel aan de competitie 2022. Uiteraard zijn de
verwachtingen hoog gespannen. We rekenen eerlijk gezegd toch wel weer een aanzienlijk aantal poule
winnaars. Wij iedereen een zeer sportieve, succesvolle en leuke competitie toe
Afsluiting competitie 14 mei 2022
Voor alle competitiespelers organiseren 14 mei een (feestelijke) afsluiting en de kampioenen zetten we
die dag met veel plezier in het zonnetje. Daarnaast organiseren we op die dag ook de finale van onze
onderlinge competitie. Heren 1 senioren 27 holes (vrijdag) en heren 1 27 holes (zondag) hebben zich
beide geplaatst voor de finale.
Competitiecommissie
Er hebben het afgelopen seizoen twee mutaties plaatsgevonden in de samenstellingen van onze
commissie. Kees van de Ham heeft zijn taken overgedragen aan Jan de Groot en Anouck Hage heeft de
functie van Douglas Driessen overgenomen. Hierbij willen we beide heren nogmaals bedanken voor de
bijdrage aan onze commissie in de afgelopen periode.
De competitiecommissie bestaat uit, Nathalie Kramer (dames), Anouck Hage (jeugd), Bart de Wilde (heren
zondag), Jan de Groot (heren senioren), Tjalling de Boer (competitie coördinator) en Wybe Jan Nauta
(voorzitter).
Communicatiecommissie voorzitter Frank Korzaan
In het jaar 2021 werden er zes nieuwsbrieven op de website van de vereniging gepubliceerd.
Deze werden, te oordelen naar de reacties die de commissie vaak kreeg, goed ontvangen door de meeste
leden. Toch is ook gebleken dat de nieuwsbrieven door diverse leden niet of nauwelijks gelezen
werden. Vaak gehoorde kreet was dan: “Oh…dat wist ik niet” of “nee, dat heb ik niet gelezen”.
In de loop van 2021 werd besloten om een aantal wijzigingen door te voeren met ingang
van 2022. Daar is, ook van buiten de commissie aan gewerkt en een nieuw format heeft inmiddels het
licht gezien. Ook de bijdragen vanuit de diverse commissies wijzigt met het nieuwe format.
De commissies die in de periode na het uitkomen iets speciaals gaan organiseren krijgen de
ruimte om hun verhaal te doen.
Ook werd besloten om de frequentie van publiceren aan te passen. Er werd besloten om
de nieuwsbrief eens per kwartaal uit te laten komen, behalve in 2022.
In dit jubileumjaar zal dat zeker anders zijn om de jubileumcommissie meer ruimte te geven
voor hun programma aankondigingen en nieuws betreffende het 35-jarig jubileum, dat in
juli gevierd gaat worden.
Ook werd besloten om wederom met een kritische blik te kijken naar de website en waar nodig
aanpassingen aan te brengen; een project voor 2022.
De samenstelling van de commissie onderging geen wijzigingen en de commissie is ruim
binnen haar budget gebleven.
Handicap en regelcommissie voorzitter Ronald Gorel
De Handicap & Regelcommissie (HaCo) bestaat uit: Ronald Gorel (voorzitter), John Vunderink, Hannie
Künzel en Petra ten Hove. De beide dames zijn verantwoordelijk voor het afnemen van de
Golfregelexamens.
Wat heel plezierig is, is dat de HaCo altijd een beroep kan doen op Walter Haandrikman. Walter is sinds
een paar jaar lid van onze club, is NGF referee en is voorzitter van de CRAS&H (de handicap- en
regelcommissie van de NGF).
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Door de Corona epidemie en alle beperkingen die daaruit voortkomen, was 2021 net zoals 2020 weer een
bijzonder jaar voor de HaCo. Al twee jaar lang kon er geen regelavond worden georganiseerd. Gelukkig
zijn in 2022 wel regelavonden gepland op 5 en 6 april.
Dit jaar was ook in andere opzichten een bijzonder jaar. Op 1 maart 2021 werd het World Handicap
Systeem (WHS) ingevoerd. Een grote overstap van het EGA handicapsysteem naar het WHS. De handicap
van zo’n beetje alle leden ging veranderen. Sommige leden gingen een beetje omlaag maar het
merendeel van de leden ging omhoog met haar of zijn handicap. De meeste leden maar 1 tot 2 punten,
maar er waren ook leden die wel 4 of 5 punten omhoog gingen. Kortom, de HaCo had veel uit te leggen
en te verduidelijken hierin. Op de website van De Nunspeetse had de HaCo veel informatie geplaatst om
het systeem uit te leggen. We zijn nu een jaar verder en de overstap is wel ingedaald. Iedereen snapt het
systeem wel en als je de spelregels volgt, geeft de handicap een reëel beeld van je speelsterkte. En dat
beeld is veel beter dan bij het oude EGA handicap systeem.
Omdat de invoering van de WHS gepaard ging met de invoering van een centrale handicapregistratie
database bij de NGF, gaat er nog wel eens wat mis als leden overstappen van een andere baan naar
Nunspeet. De handicapregistratie komt niet altijd goed mee door dubbele GSN nummers,
adreswijzigingen, verkeerde geboortedata, etc. Deze problemen worden altijd redelijk snel in uitstekende
samenwerking met de NGF opgelost.
Naast de invoering van het WHS, hebben zich op Handicap & Regelgebied de volgende zaken voorgedaan
het afgelopen jaar:
• Het afgelopen jaar zijn er weer diverse Golfregelexamens afgenomen door Hannie Kunzel en
Petra ten Hove. Een enkeling moet een “herexamen” afleggen, maar het merendeel slaagt in één
keer.
• Elk jaar worden er redelijk wat vragen gesteld aan de HaCo. Dit betreft vragen over de handicap
zoals verwerking van Q-kaarten via de Golf.nl app en regelvragen. Zeker na afloop van een
wedstrijd wordt de voorzitter van de HaCo regelmatig aangeschoten over regelproblematiek.
• In elke nieuwsbrief van De Nunspeetse verschijnt een artikel over de regels of over handicapping.
In 2022 worden er weer twee regelavonden georganiseerd, zullen vast en zeker weer veel regelvragen
worden beantwoord en worden er weer regelexamens afgenomen.
Flora en Fauna commissie voorzitter Alle de Wit
In 2020 is op onze golfclub de Flora en Fauna Commissie opgericht.
Doel van deze commissie is het volgen en bevorderen van de biodiversiteit op de golfbaan, communicatie
over de natuur binnen onze golfclub en betrokkenheid bij de Geo-certificering (doelstellingen op het
gebied van duurzaamheid en organisatie) van de baan.
Wat hebben wij gedaan in 2021.
Het inventariseren van de broedvogels om de vogelstand vast te stellen en volgen, is inmiddels 2 jaar
gedaan. Inmiddels is het nieuwe broedseizoen alweer begonnen met 2 inventarisatierondes.
Resultaten er zijn in totaal 82 soorten vogels gezien op onze baan, waarvan er maar liefst 42 soorten op
onze baan broeden. Spannende en mooie soorten zoals, zwarte en groene specht, boomleeuwerik, grote
lijster, gekraagde roodstaart, zwarte mees, kuifmees, goudvink, appelvink en nog 33 meer.
Ook is er 1e inventarisatieronde van de vleermuizen gedaan, met 3 soorten als resultaat.
Wij hebben meer dan 70 nestkasten opgehangen, in totaal hangen er nu 94 nestkasten op de baan. En er
zijn 2 insectenhotels gemaakt en geplaatst op de baan. Deze zijn allemaal ingevoerd in het GIS systeem
van de golfbaan.
We hebben een prachtig natuurbord ontwikkeld wat bij de voordeur van het clubhuis hangt.
De commissie heeft natuurexcursies gehouden op de baan, een voor leden en een voor de mensen die in
de directe omgeving van de baan wonen.
Wij zijn betrokken geweest bij het bomenbeheer op de baan, geven advies over natuurlijk beheer van de
golfbaan in samenwerking met de Enk en adviesbureau Buiting.
Inmiddels zijn we ook aangesloten bij de baancommissie.

8

Jaarverslag 2021

Er is een artikel gepubliceerd in het tijdschrift van de Vogelbeschermingswacht (Anser) over de
broedvogels van de golfbaan.
Nieuwe initiatieven voor 2022 zijn:
- broedvogelinventarisatie
- organiseren vogelteldag NGF, deze is op 7 mei;
- maken van nestgelegenheid voor de ijsvogel op 2 plekken in de baan;
- plan maken voor herplant van bomen en voor het inzaaien van inheemse planten die op de Veluwe
thuishoren. Het concept hiervan ligt inmiddels bij Buiting advies.
- op 2 mei is er een cursus vleermuizen op de club, met aansluitend een inventarisatieronde op de baan.
- er zijn door Arend 2 vleermuiskasten gemaakt die op de baan zullen worden opgehangen.
Old Grand Dad Consul Frank Korzaan
Het moge duidelijk zijn dat er in 2021 weinig activiteiten werden ontplooid, maar konden de lokale
wedstrijd en de regio- en landelijke finale gelukkig wèl worden verspeeld.
De wedstrijd op de Nunspeetse werd gewonnen door Jan Beens met Henk van der Meijden als
goede tweede en derde werd Wim Cofino.
Deze grootvaders werden dan ook afgevaardigd naar de regionale finale op ’t Zelle, waar Jan Beens
zich wist te plaatsen voor de landelijke finale.
In 2021 deed de Old Grand Dad Stichting 47 schenkingen aan projecten t.b.v. sportvoorzieningen
voor gehandicapte kinderen voor een totaal van € 129.800.
Toch weer een fraai bedrag en werden diverse verenigingen en instellingen blij gemaakt met
uiteenlopende toestellen, aangepaste zadels, financiering van activiteiten enz.
Voor 2022 staan alle wedstrijden van de OGD weer op de kalender, met dit jaar de regionale finale
op de Twentsche Golfclub en de landelijke finale gaat verspeeld worden op Golfclub Crayenstein.
Handicart Consul Nita Bos
Dankzij de bijdrage uit de voor de Handicart geoormerkte reserves op de verenigingsbalans startten we in
2021 met 10 Handicarts. Heel fijn omdat het aantal pashouders gestaag gestegen is en de vraag naar
Handicarts evenredig gestegen was. Op dit moment (maart 2022) zijn er 135 leden van onze vereniging,
die over een permanente Handicartpas beschikken.
De campagne, o.a. via de ‘narrow casting’ om leden aan te sporen donateur te worden, heeft een
bescheiden resultaat opgeleverd. In totaal zijn er nu 178 leden (inclusief de 135 pashouders) donateur
van de stichting. Zij doneerden in 2021 € 8646,80. De stichting Handicart heeft een aantal leden, die over
een permanente pas beschikken en minder doneerden dan € 50, = actief benaderd om de donatie te
verhogen naar het streefbedrag van € 50, = voor deze pashouders.
De traditionele wedstrijd om de Handicart Trofee werd gespeeld op 27 juni. De deelname met 50 leden
was aanmerkelijk groter dan voorgaande jaren. Naast het inschrijfgeld per deelnemer van €7,50 was het
mogelijk om voor € 12,50 deel te nemen aan extra ‘spelletjes’ in de baan (longest in 2 slagen, ‘in één slag
op de green’ en een ‘nearest to the line’).
Daardoor leverde de wedstrijd het record bedrag van € 983,20 op.
De Stichting Handicart organiseerde in 2021 voor de winnaars Marcel Scholten en Roos Markus helaas
geen regio- en landelijke finale wedstrijden.
De totale opbrengst in 2021 bedroeg: € 9630, = (donaties € 8646,80 + toernooi € 938,20)
Zonder te hoeven putten uit de reserve door het bestuur, heeft de Stichting Handicart met het Rijk
afgesproken dat er in 2022 11 Handicarts beschikbaar zijn op de Nunspeetse.
Aandachtspunt blijft de beschikbaarheid van Handicarts op dagen waarop een groter toernooi op de baan
gespeeld wordt. Vorig jaar was er daarom eenmaal op de senior social mixwedstrijd geen één Handicart
beschikbaar. Recent in 2022 6 in plaats van de afgesproken 8.
In de periode augustus september 2021 bereikten mij veel klachten vanwege beperkte beschikbaarheid
van Handicarts. Bij navraag bleek, dat er 2 Handicarts/buggy’s om technische reden niet beschikbaar
waren en eind september vervangen zouden worden.
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Aan Jandaan, mijn contact persoon binnen het bestuur, heb ik aandacht gevraagd voor dit probleem. Mijn
voorstel is dat het Rijk er voor zorgt, dat op wedstrijddagen, heren, dames en seniorenwedstrijden het
aantal toegezegde Handicarts beschikbaar is en op andere dagen minimaal 5 of 6 voor leden van de
Nunspeetse.
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