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Opening door de voorzitter
De voorzitter Jacco van Dam heet alle leden van harte welkom in de Putter en is blij weer terug te zijn op de
plaats waar de Algemene ledenvergadering behoort te worden gehouden. Op Het Rijk van Nunspeet.
Voordat we aan de agenda gaan beginnen wil hij graag een minuut stilstaan bij de leden die het afgelopen
bewogen jaar zijn overleden: Willy Riep, Ernst Wolters, Hein van Mulligen, Emmy Hoogewoud en Igi Keijser.
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.
Wij volgen de agenda en waar nodig is er altijd ruimte om punten toe te voegen. Doordat deze ALV van 2020
enige maanden is uitgesteld en een groot gedeelte van 2021 al voorbij is zal een en ander in elkaar overlopen.

Ingekomen/uitgaande stukken (indien van toepassing)
Opmerking betreffende de communicatie met Het Rijk; Die verloopt goed en is constructief maar met de
uitvoering is dat niet altijd hetzelfde.
Er is een maandelijks overleg met bestuur en de General manager, Peter Hemmen en een 3-maandelijks overleg
met Hans Blaauw, directeur Het Rijk banen, erbij.

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 17 september 2020
De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn over de inhoud van de notulen van 2020.
Marieke U.: Is er al een uitkomst van de NGF lidmaatschapsdifferentiatie enquête die gehouden is onder de
leden?
Antwoord Jacco: Nee dat is nog niet specifiek uitgewerkt. Mocht het lidmaatschap gedifferentieerd worden
aangeboden dan zouden er wel eens veel meer leden kunnen komen. Het Rijk gaat in ieder geval niet voorop
lopen hierin.
De notulen van 17 september 2020 worden goedgekeurd met dank aan de secretaris.
Actiepuntenlijst:
- A.V.G. : Met het noemen van namen in verslagen moet voorzichtig mee om gegaan worden.
- Handicartregeling Harderwold en De Nunspeetse. Leo, Nita en Marianne hebben een gesprek gehad over het
leasen van handicarts zoals dat op Harderwold gebeurde. Voor de Nunspeetse is de situatie anders geregeld.
Voor Leo was de duidelijke uitleg hierover een voldoende antwoord op zijn vraag. Wie het gespreksverslag wil
lezen kan dit opvragen bij de secretaris.

Korte toelichting van het bestuur op het jaarverslag 2020
In de ALV van 2019 was er een opmerking van Harry K. waarin hij aangaf dat het vele geld op de rekening eens
uitgegeven moest worden! Helaas is dat het afgelopen jaar nog niet gelukt. Maar er wordt aan gewerkt.
Ook de ambitie die de voorzitter in 2019 heeft uitgesproken om een jeugdspeler op de tour te hebben was in de
coronatijd moeilijk tot uitvoer te brengen maar we hebben wel een jeugdlid dat daar zou kunnen komen in de
nabije toekomst. Hij speelt regelmatig mee op de clubwedstrijden en wij weten dan al wel dat het winnen van
hem al niet meer mogelijk is. Ook de NGF heeft hem hoog zitten. We blijven hem volgen en hebben hem
meegegeven dat als hij later de interviews gaat doen dat hij dan wel ‘het jeugdplan’ van De Nunspeetse moet
noemen!
Zoals we ondertussen allemaal wel weten draait een vereniging op zijn commissies. Deze commissies hebben
het het afgelopen jaar fantastisch gedaan. Chapeau voor alle commissieleden. Als je alle verslagen zo
doorgelezen hebt dan is de rode draad: Corona! Alle beperkingen in sociale activiteiten, de drukte in de baan,
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geen mogelijkheden om vrij te kunnen reserveren maar wel…..Iets lekkers bij de koffie op het plein en een
aantal weken de baan alleen voor leden! Dat had ook wel weer wat.
Wat we niet hebben kunnen doen zijn de huldigingen. De golfer en golfster van het jaar, het jeugdlid van het
jaar, geen Kreziekup en commissielid van het jaar en ook geen andere prijzen. Wat we ook niet gedaan hebben
is het afscheid van Brian Gee. Graag zouden we hem een afscheid van alle leden in de baan willen geven. Dat
staat nog op de agenda en blijft daar staan totdat we dat hebben kunnen doen.
De voorzitter citeert uit één van de commissieverslagen: We kijken terug op een markant en gemankeerd jaar en
hoopvol tegemoet naar terugkerende “normale” activiteiten in de tweede helft van 2021. …
2020…laten we dit jaar maar snel vergeten.
Het jaarverslag 2020 wordt unaniem goedgekeurd. De voorzitter bedankt de commissievoorzitters en de
secretaris.

Financieel jaarverslag 2020
Jandaan geeft een korte toelichting. We zijn een rijke vereniging. We zijn goed voor € 130.000
We hebben het afgelopen jaar weinig kunnen uitgeven wat alles te maken heeft met corona. De resultaten van
dit boekjaar worden toegevoegd aan het eigen vermogen.
Over het jaar 2020:
•

•
•

•

Het verslagjaar is afgesloten met een overschot van liefst € 19.916. De inkomsten uit contributies waren
wat hoger dan begroot, terwijl door de coronabeperkingen de uitgaven aan met name evenementen en
competitie aanzienlijk lager waren. Een uitschieter aan de lastenkant is de post Overige. De aan het eind
van het jaar door de vereniging betaalde versnaperingen bij de koffie zijn hieraan debet.
Het positieve resultaat van € 19.916 wordt ten gunste van het eigen vermogen gebracht. Het eigen
vermogen wordt onveranderd aangehouden in liquiditeiten bij de RABO Bank.
De balans toont nieuwe posten met betrekking tot de Evenementencommissie. De EVCO heeft in 2020 de
beschikking gekregen over een eigen bankrekening, die overigens alleen kan worden gebruikt voor de
inning en afdracht van inschrijfgelden.
De grote post Crediteuren op de balans is ontstaan door een tweetal nagekomen facturen voor de
Jeugdcommissie (bijdrage Jeugdlessen) en Evenementencommissie (Oliebollenwedstrijd). De facturen zijn in
januari 2021 betaald.

Geen vragen gesteld.

Verslag van de Kascommissie van de Nunspeetse betreffende het boekjaar 2020 met verzoek om
decharge van het bestuur
De kascontrolecommissie bestaande uit Leo Postma en Jan de Groot heeft een grondige controle uitgevoerd op
de boekhouding van onze vereniging over het jaar 2020.
Omdat de penningmeester de zaken vrij onverwacht moest overnemen was het geen eenvoudige taak voor hem
om alles tot zich te nemen en er in thuis te geraken. We kunnen stellen dat het hem uitstekend is gelukt.
Leo heeft vrijwel alle facturen, bonnen ne bankafschriften zeer nauwgezet gecontroleerd en ik heb de begroting
en de werkelijke gerealiseerde getallen gecontroleerd. Ook de aansluiting met de voorgaande jaren zijn
gecontroleerd.
We zagen wat overschrijdingen van begrotingsposten maar ook forse besparingen. Deze waren gerelateerd aan
een ander uitgavepatroon i.v.m. aanpassing aan de Coronamaatregelen.
Over het beleid gaan wij niet, dat is aan het bestuur en deze vergadering.
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Ook de aanbevelingen door de kascontrolecommissies van de afgelopen jaren heb ik er nog even bijgenomen.
En het blijkt dat die goed zijn opgevolgd. Er zijn vrijwel geen contante betalingen meer en elke commissie heeft
zijn eigen bankrekening met controle van – en onder toezicht van de penningmeester.
Onze club is zeer gezond en heeft een behoorlijk groot vermogen t.o.v. de jaarlijkse activiteiten. Volgend jaar is
er een jubileum te vieren en gelukkig heeft onze club een mooi vermogen om er weer eens een heel mooi feest
van te maken.
Mede namens Leo wil ik de penningmeester, en ook Marianne, bedanken voor de inzet en willen wij de
vergadering voorstellen de jaarrekening 2020 goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen voor het
gevoerde financiële beleid.
De vergadering keurt het gevoerde financiële beleid volmondig goed.

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

Vaststelling van de contributie voor 2022
De contributie blijft conform de afgelopen jaren gehandhaafd op € 90. De NGF-bijdrage blijft €19,00.
Het voorstel om de contributie voor 2022 te handhaven op € 90 wordt goedgekeurd.

Begroting 2021
•
•
•

De voorziene inkomsten zijn hoger door de ledenaanwas. Voor de specificatie van de begrote inkomsten zie
Bijlage II.
De begrote uitgaven stijgen harder en overschrijden ook de voorziene inkomsten. De aanzienlijke reserves
maken dit mogelijk.
Verschillende budgets zijn verhoogd: voor de diverse Commissies en voor Automatisering, maar vooral voor
het Lustrum. De voorziening voor het Lustrum, dat in 2022 wordt gevierd, wordt in zowel 2021 als 2022
aangevuld met een bedrag van € 12.000.

Jan U. : Er voor de ledencommissie € 500 begroot staat voor 2021. Bestaat die commissie dan nog en waar is dat
geld dan voor bedoeld.
Antwoord Marianne: Nee de commissie bestaat niet meer maar dit is begroot voor als er ledenwerving gedaan
zou moeten worden in de toekomst.
Harry K. : Waarom is er voor de jeugd zoveel meer begroot?
Antwoord: Het uitsplitsen van sponsoren en uitgaven zoals dat voorheen werd neergezet is in de begroting van
2021 anders gebudgetteerd.
Leo P. : Waarom zo’n groot bedrag begroot voor automatisering?
Antwoord Marianne: Er was sprake van overstappen naar nieuw automatiseringssysteem, E-Golf4U, maar dat
wordt door veranderende omstandigheden van hun kant, uitgesteld naar 2022. Het negatieve saldo zal daardoor
weer positief komen.

Bestuursaangelegenheden
WBTR = Wetgeving Bestuur en Toezicht rechtspersonen
De ALV stemt in met de voorstellen van het bestuur i.v.m. de invoering van de WBTR
- Het bestuur heeft de huidige statuten getoetst op de regelgeving en is van mening dat er geen aanpassingen
nodig zijn.
- Het bestuur heeft geen behoefte aan een ander toezichthoudend orgaan dan de Algemene Leden Vergadering.
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- Het bestuur en de Vereniging houden zich in de uitvoering van het beleid aan de Code Goed Sportbestuur.
(NGF / NSF)
- Het huidige Huishoudelijk Reglement sluit niet meer aan bij de huidige praktijk en regelgeving en zal in het
komende jaar worden herzien.
- M.b.t. tot financiën passen we het “4-ogen”-principe toe bij uitgaven buiten de begroting en/of boven € 10.000
- De WBTR spreekt over een jaarlijkse evaluatie, voorstel is eens per 3 jaar (de bestuurstermijn)
Leo P. : Moeten we de controle ook niet bij de bank neerleggen?
Frank K. : Is niet nodig er word een 4 -ogen principe gehanteerd door het bestuur.
Antwoord Jaap: Ben het eens met Frank.
Marieke U. : Moet wel in de statuten opgenomen worden.
Antwoord Marianne: Dat staat er al in. In artikel 9.5 i. en h. wordt hierover iets vermeld en in het huishoudelijk
reglement bij art. 11.2
SOK: Vaststellen verlenging Samenwerkingsovereenkomst tussen de Vereniging en Het Rijk golfbanen per 1
januari 2022
Jacco, Marianne en Wybe Jan hebben namens de Vereniging de onderhandelingen gevoerd met Hans B. en
Peter H.
De laatste SOK is van 2015 en is 6 jaar geldig. Er is door het bestuur gekeken op welke gebieden er opnieuw
moet worden onderhandeld om het beste voor onze leden uit de overeenkomst te halen. Enige highlights
worden door Jacco naar voren gebracht.
In april zijn wij binnen het bestuur gestart met het bespreken van die punten die in de SOK aangepast zouden
moeten worden waarbij de uitbreiding van starttijden en meer bloktijden voor in het weekend bovenaan is
gezet. Doordat wij de laatste 2 jaar meer leden hebben gekregen moet de staffel die wordt gehanteerd voor
aantal FPE leden = Full Playing Equivalent, versus starttijden, uitgebreid worden. Dit ook met het oog op het
grotere aantal deelnemers aan wedstrijden.
We hebben 50 extra wedstrijduren gekregen bovenop het aantal dat staat tegenover het aantal FPE’s en de
bloktijden zijn extra uitgebreid met een half uur per dag.
Gerald N. : Wordt dit ook jaarlijks getoetst bij Het Rijk?
Antwoord Marianne: Jazeker wordt dat ieder jaar bijgehouden.
Harry K. : Na een aantal keren met elkaar om de tafel te hebben gezeten is dit dan het enige wat is uit
onderhandeld?
Antwoord Jacco: starttijd reserveren en doorstroming is niet allemaal in een SOK vast te leggen. Dit zal in de
reguliere overlegvergaderingen zoals de BILA (maandelijks met Peter H.) en de CVO ( 3-maandelijks met Hans B.
en Peter H. ) worden besproken en worden dan ook als bindend beschouwd.
Harry K. : Vindt dit moeilijk te begrijpen.
Jan G. : Is het wel eens met Harry K. Men had eigenlijk eerder moeten beginnen met het voorbereiden van de
onderhandelingen (er staat 2 jaar genoemd in de SOK) en door tijdnood zijn er een aantal stappen overgeslagen
zoals het overleggen met de commissievoorzitters en een informatieavond met geïnteresseerde leden. Dit is de
vorige keer wel gebeurd.
Antwoord Jacco: Er was nu wel minder om te onderhandelen omdat de vorige SOK nog steeds heel goed is.
Er is ook niets weggegeven uit de oude SOK.
De vraag vanuit de vergadering is of het mogelijk is de oude SOK in te zien en of er nog een nadere uitleg kan
komen door het bestuur over de onderhandelingen.
Het bestuur gaat hiermee akkoord en komt hier z.s.m. op terug.
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Herbenoeming bestuursleden:
Marianne wil graag aan haar 3de termijn beginnen en Jaap aan zijn 2de
Voor beide kandidaten hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.
De herbenoemingen worden unaniem goedgekeurd.
Jacco meldt dat hij zich geen 2de termijn beschikbaar stelt en dat hij bij de volgende ALV aftreedt.
Lustrum – De projectleider is Hetty S. Zij is bezig een team samen te stellen met leden van verschillende
leeftijdsgroepen, hcp’ s en sekse. Er zal een volledige feestweek georganiseerd gaan worden. De 1 e week van juli
2022. Nadere informatie komt in de loop van het jaar.
Harry K. : Waar is het budget op gebaseerd? Als je 1/3 van je vermogen hieraan wil besteden dan moet je dat nu
toch al onderbouwd hebben?
Antwoord Marianne: Je kan niet van tevoren al een volledig plan hebben. Het budget is een begroting
waarbinnen je je plannen gaat maken.
Niet alles hoeft gefinancierd te worden vanuit de vereniging. Bij het vorige lustrum was er ook een deel
sponsoring.
Jos S. : Hij zal op de website een pagina maken van de lustrum commissie . Hij vraagt Hetty om foto’s aan te
leveren. De commissie kan deze pagina gebruiken om informatie neer te zetten.

Rondvraag
Harry K: Hoe is de uitvoering van de baanbezetting met Het Rijk te verbeteren?
Antwoord Jacco: De communicatie is goed en we zitten er bovenop. Marianne kijkt mee in de bezetting van de
baan leden/greenfee. Op dit moment ongeveer 75% leden 25% greenfee. In Bila wordt dit bijgehouden.
Marieke U. : Er is onvoldoende aandacht besteed aan integratie ‘oude en nieuwe leden’. Er zijn dames die
duidelijk aan ‘nieuwe’ leden laten weten dat ze niet blij met ze zijn. Ook op de heerendag gebeurt dat.
Antwoord Jacco: Dit zijn individuele incidenten. Doe eens Lief!!!
Coen H. : Ik geloof niet dat dat op de Heerendag gebeurt. De sfeer is goed.
Tineke J. : Weet hiervan. Zal op de damesdag bepalen hoe hier in te handelen. Laat dit niet verder de vereniging
in gaan. Het zijn incidenten.
Jan van R. : Ik ben nu 2 jaar lid en ik doe mee aan Heerendag en Senioren Mix en kan niet anders zeggen dan dat
ik fantastisch ben opgevangen door de leden van de vereniging en daar geef ik iedereen een groot compliment
voor.
Leo P. : Kan er aan Het Rijk gevraagd worden of de facturen al in december verstuurd kunnen worden.
Antwoord Jacco: we leggen het verzoek bij Het Rijk neer.
Er zijn geen verdere vragen voor de rondvraag.

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.
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