
  
Verslag ledenvergadering GC De Koggen d.d. 21 februari 2014  
Van:   Johan Kramer  
Datum:   12 januari 2015 
Aanwezig:  bestuur bestaand uit Barbara Wasch, Frank Braas, Co Scholten en Johan Kramer 

(notulen) en 38 mensen aangemeld. Ontvangen afberichten 13. Walter Weber niet 
aanwezig vanwege gezondheidsredenen. Aantal mensen niet aanwezig door ziekte of 
grote fileproblemen.     

Locatie:   dorpshuis De Brink, Obdam 

 

Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom en introduceert Patty Smit, 
Accountmanager sport bij de NGF. Dit is alweer de 4e ledenvergadering van GC De Koggen. Volgend 
jaar, 11 februari 2015, viert de club zijn lustrum. Iedereen mag meedenken hoe dit luister bij te zetten. 
Bij de oprichting had de club 75 leden. Op dit moment hebben wij 230 leden, inclusief C en D leden. 
Voor de baanpermissieleden worden er wedstrijden georganiseerd om sfeer te proeven. Ook worden 
er funwedstrijden georganiseerd en zijn er zelfs leden die golfreizen organiseren naar het buitenland. 
Er is een jeugdcommissie opgericht met Mirjam Kramer als voorzitter. Tevens is een intentieverklaring 
getekend tussen Golfbaan Spierdijk, GolfQ en GC De Koggen. Als start zijn er een aantal inlooplessen 
georganiseerd en in september is er een start gemaakt met een lespakket voor 3 maanden. Voor 
2014 is er een compleet jaarprogramma. De voorzitter dankt de zeer actieve jeugdcommissie en 
wenst ze veel succes met de volgende stappen. 
De voorzitter memoreert aan het wel en wee van onze leden, in het bijzonder het overlijden van Fred 
Prins. Fred was een gerespecteerd lid van onze club. Wij wensen zijn dierbaren in deze zware tijden 
veel sterkte met het verwerken van hun verlies. 
De wedstrijden waren overwegen goed en gezellig. We is er wat wrijving geweest inzake het foutief 
hanteren van de regels en diskwalificatie die daarop volgde. Het is belangrijk om de regels goed te 
hanteren. De regel- en handicapcommissie zal dit jaar weer een regelavond voor jong en oud 
organiseren. 
Wij hebben weer een gezellig slotfeest van het seizoen gehad waar alle kampioenen zijn gehuldigd. 
Er is een goede samenwerking met de golfbaan. Er is 4x per jaar structureel overleg. Onze golfbaan is 
prachtig en ligt er dankzij de inspanningen van de eigenaren uitstekend bij. Een ieder kijkt uit naar het 
nieuwe clubhuis. Deze zal moeten zorgen voor een verdere groei voor zowel de baan als de club. 
De NGF competitie mag zich verheugen in een groeiende belangstelling van onze leden. Voor 
komend seizoen zullen wij 4 teams inschrijven. Het aantal uitwisselingen zal worden uitgebreid van 2 
naar 4, dankzij onze enthousiaste vrijwilligers. Het bestuur zal zorgen dat ze het met plezier blijven 
doen en dat de uitwisselingen een traditie wordt.  
 
Mededelingen 
De golfpasjes zijn gearriveerd. Vanaf maandag, 15 februari, kunnen de pasjes worden opgehaald bij 
de balie van Golfbaan Spierdijk. 
 
Verslag 22 februari 2013 
Zonder opmerkingen goedgekeurd met dank aan de notulist 
 
Financieel jaarverslag 2013 en begroting 2014 
De diversie overzichten worden in beeld gebracht op het scherm. De kascommissie, bestaande uit 
John Heemskerk en Erik Bark, heeft de documenten gecontroleerd en meldt dat de stand van zaken 
helder is weergegeven. Het oordeel van de kascommissie is positief. De kascommissie verklaart de de 
balans per 31-12-2013 en de resultatenrekening over het boekjaar 2013 akkoord te hebben bevonden 
(zie bijlage). De kascommissie stelt voor het bestuur decharge te verlenen voor haar gevoerde 
financiële beleid, hetgeen gebeurt. 
De voorzitten bedankt de kascommissie. John Heemskerk treed uit als kascommissielid en zal worden 
opgevolgd door Sam Sneek voor de jaren 2014 en 2015. Erik Bark blijft nog een jaar aan. 
 



Na de jaarcijfers wordt de begroting voor 2014 door Frank doorgenomen. Er is budget gereserveerd 
voor de jeugdcommissie, die hiervoor nog een onderbouwing moeten aanleveren aan Frank.  
De begroting wordt dan ook door de leden akkoord bevonden. 
 
Organisatiestructuur en Beleidsnota 2014-2016 (bijlagen) ter bespreking en vaststelling 
Barbara geeft een korte uitleg over hoe en waarom er een organisatiestructuur en beleidsplan 2013-
2016 is opgesteld. Belangrijkste reden is om zaken beter vast te leggen, meer structuur en sturing te 
geven aan onze club. Wij zijn nochtans een jonge vereniging, echter komen langzaam uit de 
kinderschoenen en in een fase waarbij wij meer volwassen worden.  
 
Organisatiestructuur: Na iedere bestuurstermijn (2016 afloop termijn huidige bestuur) van 3 jaar zal 
een er evaluatie worden gepland en de organisatiestructuur zo nodig worden bijgesteld waarna het 
vastgesteld zal worden door de jaarvergadering. 
Ron Bezuur stelt een vraag over de baancommissie. Waar is de baan in deze. Er wordt uitgelegd dat 
de baancommissie bestaat uit 3 leden van de club en de baanmanager. 
Hiermee wordt de organisatiestructuur vastgesteld door de ledenvergadering. 

 
Beleidsplan 2013-2016: 
Het beleidsplan wordt positief ontvangen bij de aanwezige leden. Er is wel discussie over punt 6 van 
de doelstellingen 2013-2016 met betrekking tot leden van verdienste en het benoemen van iemand 
als erelid. 
Cees Siekerman vraagt waarom er gekozen is voor de tijdsduur van 10 jaar. Het bestuur antwoord dat 
zij basiscriteria voor toekenning heeft vast willen stellen om willekeur en subjectiviteit te voorkomen. 
Jaap Bruijn heeft ervaring bij voetbalclub SVW. Niet het aantal jaren was het criterium maar de 
insteek/reden was de prestatie geleverd voor de club. Ook wordt er opgebracht dat ereleden langdurig 
erelid zullen zijn. Er zullen veel mensen in aanmerking komen na 10 jaar. Wat is de norm? 
Rob van de Dobbelsteen is van mening dat het ook een gevoelskwestie is en niet altijd rationeel/10 
jaar. Het bestuur zegt dat het nooit een automatisme is dat iemand na 10 jaar lid van verdienste wordt, 
daar de ledenvergadering beslist. 
Cock Stoop is het niet eens met het feit dat leden van verdienste en ereleden geen contributie meer 
hoeven te betalen. 
De voordracht van een lid zal kenbaar worden gemaakt per mail aan alle leden. 
George v.d. Velden vraagt hoeveel leden een voordracht moeten doen. Het bestuur zegt dat 
normaliter een voordracht moet worden ondertekend door 5 leden zoals vermeld in de statuten. 
Tot besluit stelt een van de leden voor om de criteria aan te vullen met de optie iemand voor te dragen 
die bijzondere betekenis heeft (gehad) voor de vereniging, wat door het bestuurd wordt gehonoreerd. 
 
Punt 8 NGF competitie: Toevoegen aan spelen 25% van de leden, 25% van de leden die volledig lid 
zijn van de baan en club. Ook het 2e punt is het 1e team eenmaal gepromoveerd zal worden 
aangepast door:” Is er tenminste 1 team gepromoveerd, daar dit zowel dames/heren en een 
seniorenteam kan zijn. 
Het beleidsplan 2013-2016 wordt vastgesteld behoudens de in de ledenvergadering besproken 
correcties. 
 
Committed to Jeugd  
Na de pauze geeft Patty Smit van de NGF een presentatie over Committed to Jeugd. Zij zoomt in op 
wat is Committed to Jeugd, welke stappen moeten er worden genomen, waar staat GC De Koggen en 
wat de stappen zijn om jeugdgolf te ontwikkelen. 
Een aantal belangrijke punten tijdens de presentatie zijn: 

o Zorgelijk dat het aantal jeugdleden terugloopt. 
o Golfers creëren golfers. 
o Doelstelling van de NGF is dat er 100 clubs het certificaat Committed to Jeugd behalen. Op dit 

moment zijn er 47clubs gecertificeerd en 8 clubs in opleiding. 
o Golfbaan Spierdijk, Golf Q en GC De Koggen hebben een intentieverklaring getekend. 
o Het beleidsplan met de missie, visie is erg belangrijk in het Committed to Jeugd traject. 
o Communicatie met de doelgroep. Meer communicatie via de website van GC De Koggen. 
o Jeugdteam in het plan. In 1e instantie voor een par-3 competitie. 
o Doelstelling moet zijn het krijgen van kinderen naar de baan. 
o Bovenstaande kan worden bereikt door klassen/scholen af te gaan en het aanbieden van 

gratis les/inlooples/clinics. 



Presentatie jaarboek 2014  
Het jaarboek 2014 wordt gepresenteerd. Het is weer een mooi glossy exemplaar geworden waarin 
niet alleen het wedstrijdprogramma staat, maar ook wordt er verslag gedaan van de gebeurtenissen 
van het afgelopen jaar. Nieuw dit jaar is de levensgeschiedenis van onze penningmeester Frank 
Braas.  
In vogelvlucht gaan alle leden door de inhoud van het boekje. Er wordt nog even stilgestaan bij de 
uitleg bij dagprijzen. 
 
Wedstrijdcommissie 

 Presentatie wedstrijdprogramma 2014: De voorzitter van de wedstrijdcommissie, Co Scholten, 
presenteert het wedstrijdprogramma. Nieuw is dit jaar de maandbeker als onderdeel van de 
zaterdag 18-holes competitie met mooie prijzen. Elke 3e zaterdag van de maand in de 
maanden april t/m september zal de maandbeker plaatsvinden. In oktober zal de finale 
plaatsvinden van de maandbeker.   
Ron Bezuur merkt op dat hij t.a.v. de matchplay competitie een andere opzet met uitleg heeft 
verzonden aan de wedstrijdcommissie. Ron heeft geen feedback gekregen over de beslissing 
welke is genomen door de wedstrijdcommissie. Tom Bleijendaal stelt voor de matchplay na dit 
seizoen te evalueren en bekijken of een andere opzet gewenst is. 
Rob v.d. Dobbelsteen is van mening dat terugkoppeling op verzoeken van de leden is iets wat 
moet verbeteren.  
Het bestuur neemt deze opmerking ter harte en belooft hier serieus aan te gaan werken. 
Ron Bezuur heeft nog het verzoek om de starttijd van de herenmiddag te verplaatsen van 
13:00 naar 12:00 i.v.m. de grote deelname.  
Barbara Wasch legt uit dat dit altijd in overleg moet met de baan daar dit voor de baan een 
commerciële beslissing is. 

 NGF competitie:Wij gaan komende seizoen met 4 teams hieraan deelnemen, een 
verdubbeling t.o.v. vorig jaar. Wij hebben komend seizoen een Dames Senioren team en een 
Heren 2 team.   

 
W.v.t.t.k. 
Niets te melden 
 
Rondvraag 
Ron Bezuur spreekt zijn complimenten uit voor de website. Verslag wedstrijdleiders kan niet verplicht 
worden gesteld maar is wel wenselijk. Ron zou dit verslag graag willen zien op de homepage. Co 
Scholten zegt dat dit (helaas) technisch niet mogelijk is.  
Ria Duijn geeft een compliment voor de inzet van de vrijwilligers.  
Cock Stoop vraagt waarom de wintercompetitie 9-holes strokeplay is. De baan is moeilijk bespelen 
door de weersomstandigheden. Co Scholten zegt dat dit vorig jaar al is gepeild onder de leden en dat 
een meerderheid toch voor strDiokeplay in de winter heeft gestemd. 
Het is ook gebeurd dat er ruzie ontstond doordat achterliggende flights moeten wachten bij de 
wintercompetitie. Dit moet besproken worden met de wedstrijdleiding. Het is trouwens toegestaan om 
flights binnen een wedstrijd door te laten. Het is belangrijk dat dit gecommuniceerd wordt met de 
wedstrijdleiders. Vele leden zijn hier namelijk niet van op de hoogte. Dit kan veel irritatie en discussie 
voorkomen. 
Tot slot heeft Cock Stoop nog de vraag waar en wie bepaald of de baan qualifying is. In principe is dit 
de baancommissie, echter in de praktijk zijn dit de baaneigenaren.  
Op de vraag of de het mogelijk is om de baancommissie uit te breiden wordt door het bestuur positief 
geantwoord.  
Marion Vlaar merkt op dat het voor nieuwe leden handig zou zijn wanneer zij worden geïnformeerd 
wie wat doet binnen de vereniging. 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar komst en bijdrage. 
 
 
 


