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1 Opening door de voorzitter
De voorzitter Jacco van Dam heet alle leden van harte welkom.
Voordat we aan de agenda gaan beginnen wil hij graag stilstaan bij de leden die het afgelopen jaar zijn
overleden; Geny Giezen, lange tijd lid van de Vereniging en altijd aanwezig geweest op de Heerendag.
Afgelopen zaterdagmorgen kregen we het bericht dat Harry Künzel onverwacht is overleden. Harry heeft veel
betekend voor de vereniging. Als voorzitter heeft hij heeft actief deelgenomen aan de overdracht van de
golfbaan aan Het Rijk. In 2008 is hij benoemd tot erelid. Het zal zeker ‘stiller’ worden op de baan zonder Harry.
Wij leven mee met alle familieleden. Wij wensen onze zieken veel beterschap en sterkte en hopen ze gauw weer
op de golfbaan te mogen zien. Alle leden gaan staan voor een moment van stilte.
Wij volgen de agenda en waar nodig is er altijd ruimte om punten toe te voegen.

2 Ingekomen/uitgaande stukken (indien van toepassing)
Er zijn geen ingekomen en uitgaande stukken, wel een aantal mededelingen voortkomend uit overleggen met
de General Manager en met directeur van Het Rijk, Hans Blaauw.
-Ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst met Het Rijk: Het was Harry Künzel die, als altijd een
positief kritisch lid, ons op 3 november deed terugkomen voor een extra ALV betreffende uitleg SOK. Iets waar
wij als bestuur zeker graag gehoor aan gaven. Na bespreking en goedkeuring is de SOK vervolgens op 27
december 2021 door Hans Blaauw, Jacco van Dam en Marianne Kers ondertekend.
-Veel leden stellen vragen over het aantal greenfee spelers, gasten, ten opzichte van het aantal leden. Dit komt
vooral door het regelmatig niet kunnen boeken van een starttijd. Het bestuur krijgt hier regelmatig inzicht in
van Het Rijk. Op dit moment is de verhouding: 80% leden en 20 % gasten.
-Sinds februari is er een interim General Manager gekomen, Liesbeth van Wijk. Voorlopig tot 1 juli.
-De planning voor het baanonderhoud is voor het kappen van nog eens 160 bomen. Niet meer met groot
materieel door de baan maar het wordt in eigen beheer uitgevoerd. Ook de T-boxen en de trapjes worden
meegenomen in onderhoud. Waaronder het trapje bij de damestee op zuid 4. Dat staat al in de planning vanaf
2019! Het staat nu op de planning voor baanonderhoud winter 2022/2023
-Er is een app gekomen voor alle Rijkbanen waarmee je kan betalen voor de drivingrange ballen en met deze
app krijg je de korting op deze ballen. Er is een mail gestuurd met uitleg over het instaleren van deze app.
-Er zijn op dit moment 11 handicarts beschikbaar voor de vereniging. Er is vastgelegd hoeveel handicarts
beschikbaar moeten zijn voor de diverse wedstrijden en daarover is gecommuniceerd met de
commissievoorzitters.
- Er wordt gewerkt aan het leggen van het glasvezelnetwerk voor sneller internet.
-Kledingvoorschriften op de golfbaan is een punt van aandacht en is door het bestuur opgenomen in het
Huishoudelijk Reglement. Een nette spijkerbroek moet kunnen. Toezicht houden blijft moeilijk.

3 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 28 september 2021
De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn over de inhoud van de notulen van 2021.
De notulen van 28 september 2021 worden vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de secretaris.
Actielijst afgewerkt.
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4 Korte toelichting van het bestuur op het jaarverslag 2021
Voorafgaand aan de Alv heeft het bestuur ieder jaar een commissie-voorzittersoverleg om met elkaar het
afgelopen verenigingsjaar door te nemen. Jaarverslagen van iedere commissie zijn dan doorgelezen en zaken
waar men tegen aanliep of met elkaar wil delen komen naar voren. Een zeer constructief overleg.
Ook afgelopen jaar waren er nog veel beperkende coronamaatregelen desondanks konden de wedstrijden in
aangepaste vorm doorgaan. Helaas nog geen 19de hole. Dat was toch wel de rode draad tijdens de
coronaperiode! De creativiteit van alle commissie was enorm. Daarvoor hulde aan alle commissies. We hebben
dit jaar, 2021, weer een commissielid van het jaar kunnen benoemen en huldigen tijdens de Kreziekup. Het jaar
daarvoor, 2020, kon dat niet doorgaan. Daarom afgelopen jaar 2 commissieleden van het jaar gehuldigd.
Douglas Driessen voor 2020 en Marcel Scholten voor 2021.
Ook dit jaar mochten we nog geen nieuwjaarsreceptie houden. Omdat alle wedstrijden wel gespeeld konden
worden is er wel een golfer en golfster van het jaar uitgekomen, respectievelijk Thijs van der Schee en Ankie
Bronkhorst. Tijdens de Opening van het Seizoen zijn zij gehuldigd.
In de tussentijd is de Lustrumcommissie pittig aan de slag gegaan. Een ‘hell of a job’! Maar er staat een prachtig
wedstrijdprogramma gepland in de eerste week van juli. Dat gaat een mooie week worden. Er wordt die week
ook een afscheid ingepland van Brian Gee, de golf pro die met pensioen is gegaan in de coronatijd. Een echt
afscheid zat er toen niet in.
De Flora en fauna commissie is bijzonder begaan met de natuur in de baan. Zij hebben ons laten zien hoe mooi
onze baan is met zijn verscheidenheid aan vogels, insecten, vleermuizen en vergeet ook niet wat er allemaal
aan planten en bomen staan.
En m.b.t. één van de speerpunten van onze voorzitter Jacco n.l. het promoveren naar de hoofdklasse van een van
de competitieteams. De kans dat dat dit jaar gaat gebeuren is groot! Het Heren 1 team is hard op weg om
kampioen te worden. Met Alex Plakke, Dean Janssen en Björn Driessen, jeugdleden, die dit team zijn komen
versterken, is Heren 1 een geducht team.
Het jaarverslag 2021 wordt unaniem goedgekeurd. De voorzitter bedankt de commissievoorzitters en de
secretaris

5 Financieel jaarverslag 2021
De penningmeester geeft een korte toelichting. We zijn een rijke vereniging. We zijn goed voor ruim € 158.000
De voorziening van € 28.000 voor het Lustrum gaat er dit jaar uit. De vereniging heeft aan de
jubileumcommissie een budget van € 40.000 toegezegd. Het Rijk geeft € 10.000 aan de vereniging voor het
lustrum.
Algemene kosten secretariaat zijn niet gerealiseerd omdat de overstap naar Egolf4U nog geen doorgang heeft
gekregen door veranderingen bij Egolf4U.
De realisatie voor de commissies is minder dan begroot. Dit komt met name door minder geld voor baanlessen
en training van de jeugd en minder geld uitgegeven voor de winterfit van de senioren. De
evenementencommissie heeft minder geld uit kunnen geven door corona beperkingen.
Marieke Uytenbogaart: financiën op rekening van de Senioren commissie zijn vrij hoog. Geven zij wel voldoende
geld uit?
Antw.: Ronald Leeman geeft aan dat de inkomsten van de winterfit al op de rekening stonden eind december en
dat de betaling in januari is gedaan. Nieuwe penningmeester Leo Postma geeft aan dat er nu nog maar € 600 op
de rekening staat.
Sjon Selles: Wat zijn de overige Algemene Kosten? Dit zijn o.a. de kosten van het op naam zetten van de
winnaars op de wandschilden bij de Lounge.
Ad Hoeven: Er waren toentertijd onevenredige kosten voor het secretariaat. Hoe is dat nu? Nog altijd hoog
bedrag? Antw.: Dit is in stappen teruggebracht.
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6 Verslag van de Kascommissie van de Nunspeetse betreffende het boekjaar 2021 met verzoek om
decharge van het bestuur
De Kascommissie bestaande uit voorzitter Leo Postma en Gerhard Veldink, heeft de financiële jaarstukken en
administratieve gegevens, onder beheer van de Penningmeester van de Golf Vereniging “De Verwaeyde
Sandbergen”, voor het jaar 2021 gezien en gecontroleerd.
De commissie heeft op 1 april een toelichting gekregen van de penningmeester en geconcludeerd dat de
gegevens een goed beeld geven van de financiële positie van de vereniging. Wij stellen voor het bestuur
decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beheer.
De vergadering keurt het gevoerde financiële beleid volmondig goed en verleent het bestuur decharge.

7 Benoeming c.q. herbenoeming van de leden van de Kascommissie
De voorzitter bedankt Leo Postma hartelijk voor zijn werkzaamheden. Komend jaar is Gerhard Veldink voorzitter
en komt Gerrit de Jong de Kascommissie versterken.

8 Vaststelling van de contributie voor 2023
Het voorstel om de contributie voor 2023 te handhaven op € 90 wordt goedgekeurd. Bijdrage NGF voor 2023 is
nog niet bekend.

9 Begroting 2022
Korte toelichting door de penningmeester:
-De sponsoring van de jeugd is lager dan begroot door minder kinderen in Top en Plus-groepen.
Competitiekleding niet ieder jaar vernieuwen maar doorgeven. Er zijn minder dag-trainingen gegeven. Realisatie
vorig jaar is lager dan begroting voor dit jaar.
-Overige Algemene kosten is voor een ‘extraatje’ voor alle leden.
-Meer geld voor competitiecommissie: -bijdrage competitielessen voor alle teams en afsluitingsdag competitie.
Jan Goemans: Waarom is begroting Automatisering niet gebruikt? Antwoord: Overstap naar Egolf4U is uitgesteld
door overname door een ander bedrijf. Wij wachten op nieuwe mogelijkheid. Nijmegen en Margraten werken er
al wel mee. Marcel Scholten geeft aan dat met dit programma problemen storing technisch makkelijker op te
lossen zijn. Voor de ledenadministratie zal het een eenvoudigere verwerking gaan worden. Controle blijft altijd
bij de vereniging.
Begroting wordt vastgesteld.

10 Bestuursaangelegenheden
Vernieuwd Huishoudelijk Reglement hierna genoemd HHR.
-Jaap van Petegem geeft toelichting: Het huidige reglement is uit 2002 en heeft tekstueel een grote overlap met
de statuten. Voor het vernieuwde HHR zijn de richtlijnen van de NOC-NSF en de NGF gebruikt. Er is daarbij
gekeken naar de huidige situatie. Wat doen we nu en wat willen we doen. Tijdens het laatste voorzittersoverleg
in maart is punt 5 b besproken en goed bevonden. Iedere commissievoorzitter maakt een schema van aftreden.
Henk van de Meijden: Waarom niet alle commissieleden 2x3 jaar net als de voorzitter van het bestuur?
Antwoord: 3x3 jaar is men mee akkoord. Het is soms al moeilijk genoeg om nieuwe leden te vinden.
Jan Goemans: Niet teveel vast pinnen in de tekst welke commissievoorzitter van welke commissie in bestuur zit.
Medi Holstege: Misschien moet het niet altijd de voorzitter zijn maar een ander afgevaardigde van de
betreffende commissie.
Jaap laat dit gedeelte in 5b vervallen en met deze conclusie aangepast in het HHR wordt het voorstel van het
vernieuwd HHR door de vergadering aangenomen.
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Herbenoeming bestuursleden:
Wybe Jan Nauta en Thérèse Leeman-Favié (secretaris) hebben aangegeven dat zij graag aan hun 3de termijn
willen beginnen. Voor beide kandidaten hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.
De herbenoemingen worden unaniem goedgekeurd en met applaus bekrachtigd.
-Aftreden bestuursvoorzitter Jacco van Dam.
Marianne neemt de microfoon en begint aan een mooie afscheidsspeech voor Jacco.
Na 3 jaar is Jacco een ervaring rijker. Voorzitter zijn van een (golf)vereniging is toch iets anders dan
bestuursvoorzitter zijn van een onderneming. Jacco heeft vele goede kwaliteiten getoond waaronder het strak
leiden van de vergaderingen met op tijd beginnen en op tijd eindigen! Dit gold niet alleen voor de
bestuursvergaderingen maar ook voor het leiden van voorzittersoverleg en de ALV’s. Een van zijn andere
kwaliteiten is het delegeren waardoor andere bestuursleden hun kwaliteiten ten toon konden stellen! Een
eerste optreden op Koningsdag was memorabel door alle leden aanwezig het Wilhelmus te laten meezingen.
Helaas was dat maar eenmalig want het jaar daarop was er corona en konden er geen speeches meer doorgang
hebben.
Marianne bedankt Jacco en overhandigt hem namens de vereniging een afscheidscadeau wat te maken heeft
met ons aller passie.
Jacco neemt het woord en geeft aan dat door coronamaatregelen en -beperkingen en de soms ingewikkelde
communicatie met het management van Het Rijk, alsook persoonlijke omstandigheden, het voor hem lastig was
om als voorzitter te opereren. Hij is blij dat het bestuur hem altijd is blijven steunen.
Het zou nog wel zomaar kunnen dat een van zijn ambities: KLM Open of Jeugdspeler op de tour, in de toekomst
nog wel eens bewaarheid zou kunnen worden.
Voordracht tot en benoeming van nieuwe voorzitter
Het bestuur doet een bindende voordracht voor de voorzitter. Er zijn geen tegenkandidaten. De benoeming van
Coen Holstege wordt onder applaus goedgekeurd.
Jacco nodigt Coen uit om aan de bestuurstafel plaats te nemen en het ‘stokje’ van hem over te nemen.
Hij typeert Coen als iemand die midden in de vereniging staat en zoals een keer gezegd: als een ‘oliemannetje’
een voorzitter kan zijn voor alle leden. Hij wenst Coen veel succes.
Coen begint aan, zoals hij het zelf zegt zijn ‘maidenspeech’. Hij bedankt de leden voor het in hem gestelde
vertrouwen. De ambitie voor een KLM Open heeft hij niet wel wil hij van Jacco graag het zingen van het
Wilhelmus op Koningsdag overnemen. Goed initiatief. Misschien kan daar nog wel een ‘Happy New Year’ bij
komen! Verder wil hij graag doorgaan met het Jeugdplan, 9 holes voor werkenden leden opzetten en zowel het
competitieve als het recreatieve in de vereniging naast elkaar laten bestaan.

11 Rondvraag
Jan de Groot: Kan er op de drivingrange een trackman komen?
Antwoord: Er wordt een pilot met een trackman gedaan op Nijmegen. Bij succes uitbreiden naar Nunspeet.
Volgens Hans Blaauw mag de verkoop van ballen daar niet onder lijden.
Bep Hermanides: Reserveringssysteem voor handicarts is niet gekoppeld aan reserveringssysteem van Het Rijk.
Kan dat niet? Antwoord is nee. Marcel geeft aan dat dat straks wel kan met Egolf4U. Marianne vult aan dat er
onlangs is afgesproken met de GM dat er op momenten dat er geen verenigingswedstrijden zijn er altijd 5
handicarts beschikbaar zijn voor spelende leden. Nita heeft zich daar voor ingezet.
Gerrit Schuur: Is sinds paar jaar lid en heeft het prima naar zijn zin. Zeker als je bedenkt dat er zoveel leden in
een keer erbij zijn gekomen. Omdat dat zo is zijn er wel erg weinig opbergplaatsen voor elektrische trolleys
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Is het mogelijkheid om een aparte ruimte te faciliteren waar accu’s op te bergen en op te laden zijn?
Antwoord: Coen neemt dat op met de GM. Liesbeth van Wijk.
Anneke Schipper: Toilet in de baan. Antwoord: Is niet mogelijk.
Jan van Tilburg: Spreekt zijn waardering uit voor de aandacht die hij heeft gekregen vanuit dee vereniging en de
Heerendag tijdens zijn ziekte en noemt dat “heel bijzonder”
Ad Hoeven: Wil dat graag onderstrepen en ook de faciliteiten die er worden geboden vanuit Het Rijk.
Marieke Uytenbogaart: Vraagt zich af of Coen het nu drukker krijgt nu hij twee taken heeft. Antwoord Coen: Geen
probleem!
Jan de Groot: Website moet actueler bijgehouden worden. Antwoord Sjon Selles: We doen wat we kunnen maar
commissies moeten wel aangeven wat er af en op moet.
Linda Luiting: Hoe maak je bij de leden duidelijk dat er commissieleden gezocht worden? Antwoord: Er is bij het
voorzittersoverleg over gesproken en vanuit de Players 1st komen er namen waarna door Marianne verdere actie
wordt ondernomen.
Henk van der Meijden: Is nu de oudste ex-voorzitter van de vereniging. In 1998 is de golfvereniging overgegaan
naar Het Rijk. De vereniging heeft het daarna ook goed gedaan. Hij bedankt het bestuur voor alle jaren hard
werken.

12 Sluiting
Coen 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.
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