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Verslag ledenvergadering GC De Koggen d.d. 22 februari 2013 

Van:  Barbara Wasch  

Datum:  1 maart  2013 

Aanwezig: bestuur bestaande uit Ton Kunst, Frank Braas, Rob van den Dobbelsteen, Co Scholten , Walter 

Weber en Barbara Wasch (notulen)  en  45 leden van GC De Koggen.  Ontvangen  afberichten: 7. 

Locatie:  dorpshuis De Brink, Obdam 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom in het bijzonder de baaneigenaren en de 

nieuwe pro, Timo van Geest. De club heeft haar 3
e
 jaar achter de rug. Een succesvol jaar. Veel gebeurd. Mede 

door de veranderde opzet van de NGF is het ledental flink gegroeid. De club kenmerkt zich door haar 

omvang. De meeste leden kennen elkaar. De leden van de wedstrijdcommissie hadden weer een mooi 

wedstrijdprogramma in elkaar gezet en een geweldig slotfeest georganiseerd. Allen geweldige mensen die 

altijd klaar staan. Nieuwe commissieleden zijn van harte welkom. Vorig jaar heeft de club voor het eerst 

deelgenomen aan de NGF competitie met een seniorenteam, een succesteam! Dit jaar zijn er zelfs twee 

teams, een senioren- en een heren1team. De pro’s Peter Lind en Peter Stacey zijn gestopt met lesgeven op 

golfbaan Spierdijk. Voor hun in de plaats is Timo van Geest gekomen. Dit jaar zijn er ook wijzigingen in de 

bestuurssamenstelling. De voorzitter geeft aan hier later op terug te komen. 

Het gaat goed met de club. De club gaat een mooie toekomst tegemoet. Ook komend jaar is positieve groei 

te verwachten en  een nieuw clubhuis! De voorzitter spreekt de hoop uit dat GC De Koggen een gezellige club 

blijft met een goede uitstraling.  

 

Mededelingen 

• De voorzitter meldt dat Fred Prins, een van de leden, ernstig ziek is. Hij wenst Fred en zijn vrouw heel 

veel sterkte toe in de komende tijd. 

• Verder meldt de voorzitter dat hij na de pauze vertrekt naar zijn vakantiebestemming.  

• De secretaris meldt dat het totaal aantal leden op dit moment 168  bedraagt. Daarvan zijn 119 leden 

volledig lid, 27 leden baanpermissie lid en 22 leden uitsluitend handicapregistratie. Met de invoering van 

het 9 stappenplan heeft de club  een nieuwe groep leden  aangetrokken. Een goede compensatie  van 

het verlies aan inkomsten van de GVB examens. 

 

Verslag 24 februari 2012 

Zonder opmerkingen goedgekeurd met dank aan de notulist. 

 

Financieel jaarverslag 2011, begroting/contributie 2012 

De diverse overzichten worden in beeld gebracht op het scherm. De kascommissie, bestaande uit John 

Heemskerk en Ruud Dol, heeft de documenten gecontroleerd en meldt dat de stand van zaken helder is 

weergegeven.  Het oordeel van de kascommissie is positief. De manier waarop alles wordt bijgehouden 

getuigt van professionaliteit en inzet van de penningmeester. Frank krijgt een compliment en een 

welverdiend applaus. De kascommissie verklaart de balans per 31-12-2012 en de resultatenrekening over het 

boekjaar 2012 akkoord te hebben bevonden (zie bijlage). De kascommissie stelt voor het bestuur decharge te 

verlenen voor haar gevoerde financiële beleid, hetgeen gebeurt. 

De voorzitter bedankt de kascommissie en in het bijzonder Ruud Dol die komend jaar vervangen wordt door 

Erik Bark. John blijft nog een jaar aan. 

 

Vanuit de leden komt de vraag hoe het komt dat budget van het slotfeest zo is overschreden. De 

penningmeester antwoordt hierop dat dit gelegen is in het feit dat is afgesproken dat het inschrijfgeld voor 

de wedstrijden 50/50 wordt uitgegeven aan prijzen en feest. Het ledenaantal is afgelopen jaar gegroeid en 

daarmee ook de deelnemers aan de wedstrijden. Daarnaast is in overleg met het bestuur een extra tent 

gehuurd.  
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Verder merkt de penningmeester op dat George tijdens de vorige vergadering blijk heeft gegeven van een 

vooruitziende blik t.a.v. het wegvallen van de inkomsten uit GVB-examens. Hij heeft dat toen nog expliciet 

benoemd. 

 

Samenstelling bestuur 

De voorzitter trekt in zijn aftreden de vergelijking met het aftreden van koningin Beatrix en de Paus. Dit kan 

geen toeval zijn. Vier leden van het bestuur treden statutair af. Voorzitter Ton Kunst en bestuurslid Rob van 

den Dobbelsteen  stellen zich niet herkiesbaar. Rob blijft wel de PR en de website verzorgen. De voorzitter 

dankt Rob voor zijn inzet. 

Herkiesbaar zijn Frank Braas en Barbara Wasch.  

Als inkomend bestuurslid wordt door het bestuur  voorgedragen Johan Kramer.  Aangezien er geen 

tegenkandidaten zijn,  neemt Johan zitting in het bestuur. 

Het bestuur heeft uit haar midden Barbara Wasch gekozen als voorzitter.  Johan Kramer vervangt haar als 

secretaris. Frank blijft zijn functie als penningmeester uitvoeren. 

Ton spreekt zijn dank uit aan de medebestuursleden die de afgelopen jaren met grote inzet de belangen van 

de club hebben behartigd. Ook veel dank aan de overige commissieleden, de baandirectie en medewerkers. 

De betrokkenheid is als bijzonder groot ervaren. 

 

De eerste actie van de nieuwe voorzitter voor de pauze begint, is het uitspreken van een woord van dank 

vergezeld van een blijk van waardering namens het nieuwe bestuur en de leden van de club, aan Ton en Rob 

voor hun inzet en hun bijdrage in de ontwikkeling van de club en voor de goede samenwerking.  

 

Presentatie golfpro 

Timo van Geest van GolfQ Academy, stelt zich voor aan de leden. Vanaf 1 februari  jl. is hij golfpro op 

golfbaan Spierdijk.  Hij is enthousiast en wil er iets van maken. Wat heeft hij de club te bieden: 

• 10% extra korting op performance programma bij betaling ineens 

• 5 lessen, 4 betalen 

• 50% korting op eerste les. 

Bij Timo kun je terecht voor: 

•  Privé lessen   

•  Cursussen 

•  Clinics 

•  Thema dagen 

•  Golfreizen 

•  Pro Shop 

•  Groepslessen 

•  Baanlessen 

•  Jeugdlessen 

•  Masterclasses 

 

Om een afspraak te maken voor een les kan online gereserveerd worden via www.golfq.nl  Timo legt uit hoe 

e.e.a. in zijn werk gaat. 

 

Presentatie Jaarboek 2013 

Rob v.d. Dobbelsteen presenteert het Jaarboek 2013. Hij vindt hem dit jaar  nog mooier  geworden, 

wederom een ‘Glossy’.  In het jaarboek is niet alleen het wedstrijdprogramma opgenomen, maar wordt ook 

verslag gedaan van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar en nog veel meer interessante zaken. De 

bedoeling is dat het jaarboek onder de leden verspreid wordt en een plek krijgt in het Clubhuis voor aspirant 

leden en andere geïnteresseerden. 
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Wedstrijdcommissie  

De voorzitter van de wedstrijdcommissie, Co Scholten, presenteert het wedstrijdprogramma. Er is een aantal 

verschillen t.o.v. vorig jaar. De Spierdijk Cup wordt uitgebreid : 4 kwalificatierondes en 1 finale met de beste 

24 spelers (zie voor verder info het  Jaarboekje). Wat het Matchplay kampioenschap betreft is dit jaar alleen 

de  ¼, ½ en de finale vastgelegd in één weekend  en moeten de deelnemers de data van de voorrondes zelf 

met elkaar afspreken. 

 

NGF  competitie 

Dit jaar zijn er twee teams:  een Senioren team, die door hun goede spel vorig jaar zijn gepromoveerd, en 

een herenteam. De teams  zijn al flink aan het trainen.  Zo speelt 16 maart het herenteam tegen het 

seniorenteam. In het jaarboek staan de data waarop de wedstrijden plaatsvinden. 

 

Rondvraag en sluiting 

Niets meer  aan de orde zijnde, dankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de 

vergadering, waarna er nog gezellig na geborreld wordt. 


