
  
Verslag ledenvergadering GC De Koggen d.d. 27 februari 2015  
Van:   Johan Kramer  
Datum:   24 januari 2015 
Aanwezig:  bestuur bestaand uit Barbara Wasch (vz), Frank Braas (penningmeester), Co Scholten, 

Walter Weber en Johan Kramer (notulen) en 35 mensen aangemeld. Ontvangen 
afberichten 7.  

Locatie:   clubhuis Golfbaan Spierdijk, Spierdijk 

 

Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Dit jaar, officieel 11 februari 2015 jl., 
viert GC De Koggen zijn lustrum en dat betekent alweer de 5e ledenvergadering van onze club.  
Op dit moment hebben wij 279 leden waarvan: 171 vaste leden (inclusief jeugd) en 108 C en D leden. 
Dit betekent dat ruim 60% van de leden, lid zijn van de baan en de club, en een groei van ruim 20% 
t.o.v. vorig jaar. Het is belangrijk dat onze club toegankelijk is voor iedereen om lid te worden. 
Het jeugdgolf begint gestalte te krijgen. Er ligt een gedegen beleidsplan bij de NGF ter beoordeling. 
In oktober 2014 is officieel het fantastische nieuwe clubhuis geopend. Dit moet de Golfbaan en ook de 
club naar een hoger plan brengen. Voor GBS belangrijk om een toename van het aantal greenfee 
spelers te bewerkstellingen.  
Het introductiebeleid is succesvol daar introducees kunnen proeven aan de sfeer van clubwedstrijden. 
Wedstrijden organiseren voor baanpermissieleden om deze leden te betrekken bij de club is 
belangrijk. 
Er is dan ook een nieuwe ledencommissie opgericht die zorgt voor meer en vaker persoonlijk contact 
met nieuwe leden door het organiseren van wedstrijden en open dagen. 
Het sponsorbeleid staat in de starblokken. Wij houden u op de hoogte t.a.v. de voortgang. 
Wel en wee leden: Gezondheid van leden en dierbaren van leden e/o leden die een zware/moeilijke 
tijd hebben. Hiervoor roepen wij alle leden op om ons als bestuur, de secretaris, te informeren 
hierover, daar wij niet altijd op de hoogte zijn en dan belangrijke zaken missen. Tevens doet het 
bestuur een oproep of iemand zich hiervoor wil inzetten 
Vragenspreekuur: Iedere laatste dinsdag van de maand was het dagelijks bestuur aanwezig. Geen 
bezoekjes gekregen. In mei heeft er wel een constructief gesprek plaatsgevonden met een aantal 
leden. Voorstel is om het spreekuur op afspraak te doen i.p.v. een vast tijdstip.  
De samenwerking met GBS is prima. Overleg gaat in goede harmonie. 4x structureel per jaar. De 
gebruikersovereenkomst is verlengd met 5 jaar. De opening van het nieuwe clubhuis via de feestweek 
was een mooi voorbeeld van de goede samenwerking tussen baan en club met leuke activiteiten. 
De prijzen werden dit jaar op unieke wijze uitgereikt door Andre Tessel.  
De NGF teams hebben zich kranig geweerd. Voor dit jaar hebben wij zelfs 5 teams die gaan 
deelnemen aan de NGF competitie. GC De Koggen zal de teams support geven middels training.  
De uitwisselingen breiden zich uit. De maandbeker wedstrijden zijn een succes en er is een 
reanimatiecursus gegeven. Er zijn ideeën voor een maandelijkse spelletjesavond met in de 
lente/zomer i.c.m. golfen en eten.  
Onze vrijwilligers doen veel voor de club. Wij kunnen niet zonder die inspanningen. Dit jaar zijn de 
vrijwilligers naar de dinershow van Henny Huisman geweest.  
Tot slot: De club kan niet zonder de baan. Die is prima en wordt goed onderhouden. Het is voor 2015 
dan ook ons beider doel om club en baan goed op de kaart te zetten.  
 
Mededelingen 
Het gaat niet goed met de gezondheid van Andre Tessel. Er is gerede kans dat hij het einde van het 
jaar niet haalt.  
 
Verslag 21 februari 2014 
Zonder opmerkingen goedgekeurd met dank aan de notulist 
 
  



Financieel jaarverslag 2014 en begroting 2015 
De diversie overzichten worden in beeld gebracht op het scherm. Het financieel verslag is duidelijk. De 
kascommissie, bestaande uit Sam Sneek en Erik Bark heeft de boekhouding gecontroleerd, de kosten 
op juistheid en de opbrengsten op volledigheid.  Het financieel verslag is duidelijk.  
De kascommissie verklaart de balans per 31-12-2014 en de resultatenrekening over het boekjaar 
2014 akkoord te hebben bevonden (zie bijlage). De kascommissie stelt voor het bestuur decharge te 
verlenen voor haar gevoerde financiële beleid, wat gebeurt. 
De voorzitter bedankt de kascommissie. Erik Bark treedt af als kascommissielid en zal worden 
opgevolgd door Dirk Loos voor de jaren 2015 en 2016. Sam Sneek blijft nog een jaar aan. 
 
Begroting 2015: Er is een nieuwe post i.v.m. de gebruikersovereenkomst. Dit heeft te maken met het 
nieuwe clubhuis waardoor er nieuwe afspraken zijn gemaakt tussen GBS en GC De Koggen. Deze is 
aangepast met een vergoeding voor het gebruik van het nieuwe clubhuis en de faciliteiten die deze 
met zich meebrengen. Hiervoor is een staffelberekening gemaakt gebaseerd op de A & B leden. Dit 
zijn goede en realistische afspraken.  
G. v.d. Velden stelt een vraag over de kosten van de uitwisselingen en de bijdrage voor de leden bij 
het spelen op andere banen: Dit wordt door de baan, het lid zelf en deels door club gefinancierd. 
L. Blom: Het aantal leden groeit. Is een maximum aan het aantal leden? In het verleden is er ooit een 
aantal van 250 leden genoemd. K.W. Duijn: 250 zou een mooie basis zijn voor de baan, maar meer 
zou natuurlijk mooi meegenomen zijn. 
J. Schrekker: Is het wel zo eerlijk dat leden die niet deelnemen aan uitwisselingen wel meebetalen 
voor leden die wel deelnemen aan uitwisselingen? B. Wasch: Uit de inkomsten van de leden worden 
de kosten van de club gefinancierd. Dit geldt ook voor de NGF teams en overige activiteiten. De leden 
vertegenwoordigen de club tijdens dit soort activiteiten. Het staat ook in het beleidsplan dat je dit 
faciliteert. Het is belangrijk dat activiteiten worden uitgedragen.Overigens worden de kosten van 
uitwisselingen betaald uit een deel inschrijfgeld wedstrijden  
Voorstel voor contributieverhoging 2016 met maximaal 10%: Er zijn tegengeluiden waardoor besloten 
wordt om voor dit moment het voorstel in te trekken. 
Barbara bedankt Frank voor zijn inzet m.b.t. de jaarstukken.  
 
Samenstelling bestuur 
Co Scholten treedt af als bestuurslid vanwege drukke werkzaamheden. Hierdoor is er geen voorzitter 
meer van de wedstrijdcommissie en dus ook geen bestuurslid.  
Marion Vlaar heeft aangeboden om C. Scholten op te volgen als voorzitter van de wedstrijdcommissie 
en als bestuurslid. Marion Vlaar wordt door de vergadering aangenomen. 
 
Slotwoord: Co Scholten. Was benaderd om iets te doen voor de club, echter in het begin wilde ik 
alleen maar funwedstrijden organiseren. In 2012 is hij voorzitter van de wedstrijdcommissie en 
bestuurslid geworden. De eerste paar jaar met Peter Buis, Ruud Dol en Andre Tessel in de 
wedstrijdcommissie vond hij heel leuk. Hij heeft veel op zijn schouders genomen. 
Het bestuur wenst Co veel succes met zijn nieuwe hobby en bedankt Co voor zijn jarenlange inzet.   
 
 
Committed to Jeugd  
Johan geeft een presentatie over de start van het jeugdgolf, wat er allemaal al bereikt is en hoe wij 
daar zijn gekomen en wat de plannen zijn naar de toekomst toe. 
Na de presentatie komen er vanuit de ledenvergadering de volgende vragen: 
E. Blom: Vanaf welke leeftijd mogen kinderen golfen: JK: Vanaf 5 jaar. 
J. Schrekker: Heeft kleinkind die eventueel zou willen golfen. JK: Introductie maand 1e maand gratis. 
E. Blom: Promotiefilm op scholen voor jeugdgolf in groep 7/8. JK: Dat is zeker een idee, maar dan 
kom je wel op een stukje sponsoring.  
G. v.d. Velden: Samewerking met voetbalvereniging. Golf als onderdeel van de training een idee. 
B. Wasch: Er is nog een jeugdcoach nodig. Oproep of er interesse is!! 
J Verberne: Meer jeugd werven via de scholen d.m.v. sportpas. 
S. Hes: Via naschoolse opvang.  
 
Presentatie wedstrijdprogramma 2015 
Wedstrijdprogramma: Er wordt een oproep gedaan aan mensen om het jaarboekje te maken. Het zou 
goed zijn als er een frisse wind zou zijn via nieuwe leden die zich hier mee bezig gaan houden.  
Het wedstrijdprogramma biedt ook dit jaar weer een leuk en gevarieerd programma. 



Voor de zaterdagcompetitie zijn er leuke prijzen en willen dit jaar ook i.c.m. met eten gaan doen om 
meer deelnemers te trekken.  
 
NGF competitie 2015: 
De NGF commissie bestaande uit Marion Vlaar en George v.d. Velden vinden dat uitstraling heel 
belangrijk is en dat het daarom goed is dat wij komende jaar 5 teams hebben die ons representeren. 
Loek constateert het feit dat Heren 2 in Dronten spelen niet in het boekje staat.  
In juni 2015 komt er een mixed NGF competitie. Dit is een opvolging van de pilot welke in november 
van het afgelopen jaar is gehouden door de NGF. Nadere informatie volgt nog. 
 
Uitleg nieuwe opzet Matchplay 
Er is besloten tot een nieuwe opzet van de matchplay. Eerst worden de deelnemers verdeeld over 
poules en er komt een speelschema. Deze wordt begin april gemaakt. In elke poule, afhankelijk van 
het aantal deelnemers, komen 4-5 spelers, dus speelt iedereen 3-4 wedstrijden. Indeling poules zal 
gaan o.b.v. handicap. In onderling overleg worden de wedstrijden gespeeld of hoogst genoteerde 
daagt de lagere uit (volgt nog). 
J. v.d. Werf: Hierdoor is de kans dat je doorgaat na de volgende ronde groter. 
G. v.d. Velden: Dit hangt natuurlijk  af van het aantal deelnemers en poules. 
L. Blom: Deadline poulewedstrijden: Antwoord is voor 20/8 daar voor 1/9 de 1/8 finales gespeeld 
moeten worden. 
 
Spierdijk Cup: 
Ook de Spierdijk Cup krijgt een wat ander opzet. De beste 24 kunnen zich kwalificeren voor de 
finalezoals altijd, echter de beste 2 wedstrijden tellen mee. Deze 2 scores bepalen dan de 
startvolgorde en deze scores plus de score in de finale brengen de winnaar voort. Dus hoe vaker 
meedoen hoe groter de kans en beloning voor meespelen goede voorrondes. 
 
Online Golf Systems 
Dit programma wordt ook gebruikt door GBS. Plan om dit redelijk snel te starten maar door tijdsnood 
gaan dit niet lukken. De voordelen: In verbinding met GBS, meer mogelijkheden. Wij gaan op de 
achtergrond alvast een start maken. Daarbij is het goedkoper dan E-golf pro. Westwoud werkt er al 
mee. 
J. v.d. Werf: Aparte avond voor de wedstrijdleiders als we ermee gaan starten. Dit is prima plan.  
 
Rondvraag 
G. v.d. Velden: Vanaf 1/1/2015 kun je ook buitenlandse kaarten invoeren voor je handicap. Ons oude 
systeem kan het nog niet, echter daar wordt door de softwareleverancier hard aan gewerkt. Er zitten 
wel voorwaarden aan. Kaarten die in worden gevoerd moeten worden ingeleverd bij de R&H 
commissie.  
Joyce Bakker: Er zijn weinig marshals in de baan. Walter Weber, voorzitter marshalcommissie, is 
wegens persoonlijke omstandigheden minder beschikbaar. In principe hadden wij 5-6 marshals, echter 
er hebben meerdere marshals afgezegd. Co Scholten oppert dat er moet worden gezocht naar 
anderen. J Kramer: Marshals rijden op piektijden. Frank Braas vraagt of er een cursus moet worden 
gevolgd om marshal te worden. Deze cursus is er wel. C. Duijn vraagt aan J. Bakker wat zij denkt wat 
het oplevert. Joyce vindt het belangrijk voor de uitstraling. B. Wasch denkt dat het van belang is om 
marshals in te zetten tijdens de piektijden, dus vooral de weekenden, echter er is hiervoor helaas 
weinig animo. KW Duijn: Wij streven met zijn allen naar een goede balans. In het begin was het een 
grote groep en actief door Walter gemanaged. KW vindt het ook belangrijk. W. Weber en KW gaan 
afspraak maken. Iedereen is er van overtuigd dat marshals erbij horen en belangrijk zijn. 
KW Duijn: Buggies moeten beschikbaar zijn en niet in de stalling achter slot en grendel staan. Een 
voorbeeld hiervan is de gebeurtenis met Marjo Heemskerk. J. v.d. Werf: Er zou een buggy stand-by 
moeten staan voor dat doel, dus een reserve die niet voor de verhuur wordt gebruikt. 
Ria Duijn bedankt het bestuur en specifiek Marion Vlaar voor haar input. 
K. Visser zegtdat hij bij voetbalclub Reiger Boys mee heeft gewerkt aan een presentatiegids. Deze 
kan veel makkelijker extern worden gebruikt om jezelf te promoten. Het jaarboekje is leuk maar toch 
meer voor intern gebruik. B. Wasch wil de presentatiegids graag meenemen om te bekijken.  
 
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar komst en bijdrage. 
 


