NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering Golfvereniging “de Drentsche”
dd. 18 november 2014
_____________________________________________________________________________________________________
Aanwezig: 43 leden
Afwezig m.k.: hr. M. Dubbeling, mw. S. Spijkerman, mw. K. van Esch, hr. G.A. Christiaanse,
hr. M. vd Mark, hr. en mw. R. de Jong, hr. R. van Putten, mw. P. Leenheer,
hr. L. Erkelens, hr. H. Maatjes

1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur, heet allen welkom en blikt
terug op een prachtige golfzomer.
2. Ingekomen stukken:
Er zijn 11 berichten van verhindering.
3. Mededelingen :
- de heer J. Stevens, directeur NGF, bezoekt dit jaar vele golfclubs, waaronder ook
de Drentsche is bezocht. Zorgelijk is het landelijk teruglopend ledenaantal Bij de
Drentsche gaat het gelukkig goed. Geen reden om achterover te leunen. Alert
blijven, een goed programma bieden, goede opvang van nieuwe leden etc.
Belangrijk om je als vereniging te profileren, bijv. de toegankelijkheid van de
verenigingswebsite aanpassen.
Er is wel een duidelijke constatering, dat het steeds drukker wordt op de baan.
In de speelrechtovereenkomst staan de percentages van de zonne-uren voor
vereniging en baaneigenaar vermeld, resp. 18% en 28%.
Hierover moet open en transparant worden gecommuniceerd. De heer Grootjans
is vanuit het bestuur bezig de cijfers exact inzichtelijk te krijgen en is hierover via
het CvO in overleg met de BV. Het onderwerp heeft dus de volle aandacht van het
bestuur.
- In overleg met de heer Elzo Polling, voorzitter baanadviescommissie en de heer
Eric Afman, voorzitter R&H-commissie, is besloten de taken van de baandadviescommissie onder te brengen bij de R&H-commissie, omdat veel zaken binnen
beide commissies overeenstemmen. Hiermee wordt de baanadviescommissie
opgeheven. De voorzitter bedankt de heer Polling voor alle jaren inspanning voor
deze commissie en overhandigt hem een fles wijn.
- de heer Dik Boers zal eind dit jaar zijn werkzaamheden als voorzitter van de
wedstrijdcommissie beëindigen
- de heer Siemen de Jong zal eind dit jaar afscheid nemen als voorzitter van de
Commissie-Leden. Hr. en mw. van Beek gaan deze functie overnemen
- van de inschrijfgelden van de herencommissie is geld ontvreemd. Vervelend
incident.
- Handicartcommissie – consul Marten vd Mark heeft laten weten, dat er
inmiddels ruim 90 donateurs zijn. De voorzitter doet nogmaals een oproep om
donateur te worden
- 29 november a.s. ALV van de NGF – de voorzitter zal deze vergadering
bijwonen.
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4. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van
14 april 2014:
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
5. Goedkeuring begroting 2015 met toelichting:
De penningmeester geeft aan de hand van een powerpoint-presentatie (met dank
aan mw. Hanneke Kok) een toelichting op de begroting voor het jaar 2015.
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen vanuit de vergadering.
Met dank en complimenten aan de penningmeester.
6. Bestuursverkiezing:
Mw. M.G. ter Haar is aftredend als penningmeester van het bestuur en stelt zich
niet herkiesbaar. De voorzitter heeft lovende woorden voor de jaren penningmeesterschap van Ria. Zij is zeer betrokken geweest, heeft de financiën prima op
de rails gezet en heeft een duidelijk bestuurlijke inbreng gehad, waarvoor heel
veel dank. De voorzitter overhandigt Ria een boeket bloemen en een passend
kado.
Mw. ter Haar neemt aansluitend hierop het woord en blikt terug op een fijne
bestuursperiode en wenst het bestuur voor de toekomst veel wijsheid.
Er zijn geen tegenkandidaten gemeld en het bestuur stelt dan ook voor in de
ontstane vacature te voorzien, door mw. Corian Kaipatty te benoemen tot lid van
het bestuur. De vergadering gaat hiermee bij acclamatie akkoord.
De voorzitter heet Corian welkom in het bestuur.
Mw. Kaipatty bedankt de vergadering voor het in haar gestelde vertrouwen en
stelt zich voor aan de vergadering.
7. Rondvraag:
Geen.
8. Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering om 20.00 uur, bedankt ieder voor de komst en
nodigt allen uit voor een drankje aan de bar.

Assen, 23 november 2014

H.K. van Halteren, voorzitter

A.J. Veldkamp, secretaris

