
  
Verslag ledenvergadering GC De Koggen d.d. 10 maart 2017  
Van:   Johan Kramer  
Datum:   14 september 2017 
Aanwezig:  bestuur bestaande uit Barbara Wasch (vz), Jelle van Solkema (penningmeester), 

Marion Vlaar, Johan Kramer (notulen) en 51 mensen aangemeld. Ontvangen 
afberichten 24.  

Locatie:   Clubhuis Golfbaan Spierdijk, Spierdijk 
 

 
1. Opening en welkomstwoord 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn komst. Dit is de laatste vergadering van Barbara Wasch als 
voorzitter/bestuurslid. 
Er volgt een korte terugblik over de start van de golfbaan, gevolgd door de oprichting van de vereniging. 
Op 20 maart is de opening van het seizoen en zal ook de presentatiegids worden uitgebracht. Deze gids 
moet een mooi stuk promotie worden, gemaakt door de baan en club. 
 
Afgelopen seizoen zijn er nog meer uitwisselingen geweest. De nieuwe ledencommissie was succesvol. De 
jeugd timmert aan de weg. Een speciaal bedankje namens alle leden aan alle vrijwilligers. Er is goed overleg 
en samenwerking met de baan. En goede zorg van de medewerkers van de baan in de horeca. 
Verder is in Andre Tessel in november overleden Hij was lid van het bestuur van het 1e uur en wedstrijdleider. 
Voor hem en alle anderen die ons zijn ontvallen wordt een ogenblik stilte in acht genomen. 

 
2. Mededelingen:  
Ingekomen stukken van Cees Siekerman. Cees heeft een mail gestuurd aan het bestuur met een voorstel 
voor de contributie. Verzoek aan Cees om bij dit punt zijn voorstel aan het bestuur te bespreken in de 
jaarvergadering. 

 
     3. Verslag 19 februari 2016 
     Het verslag wordt door de jaarvergadering goedgekeurd met dank aan Johan Kramer. 

 
     4. Financiële verantwoording   
 

o Financieel jaarverslag 2016 
De presentatiegids is duurder uitgevallen door lagere sponsorinkomsten, aankoop van vlaggen, hogere 
kosten OGS en het afschrijven van inventaris en voorraad polo’s. 
o Verslag kascommissie 

      Lange avond ter controle. Stukken goedgekeurd en decharge verleend aan het bestuur. 
o Voorstel goedkeuren jaarstukken 
De jaarstukken worden door de algemene vergadering goedgekeurd. 
o Begroting 2017 highlights: 

      Contributie is berekend o.b.v. het aantal leden per 1-1-2017 
      Vrijwilligersuitje is misschien hoog echter dit is belangrijk daar zonder vrijwilligers de club  
      niet kan draaien. 
      Kas/Eigen Vermogen moet minimaal EUR 5.000 zijn.  
      Het wedstrijdgeld is iets anders besteed dan de reguliere afspraak, echter die prijzengeld blijft   
      EUR 2.500.  Moet daar niet in gesneden worden (Siem Laan), om te zorgen dat je binnen budget    
      blijft. Voor dit moment houden wij het prijzengeld conform budget.   

o Proces incasseren contributie:  
Voorstel aan de vergadering te vereenvoudigen. Contributie vanaf 2018 te incasseren via een automatische 
incasso. Kosten zijn EUR 4,5 per 25 leden. Zou veel efficienter zijn. Unaniem akkoord vanuit de 
jaarvergadering. 
 
 
 



o Voorstel contributieverhoging door Cees Siekerman:  
Iemand die veel wedstrijden speelt die draagt veel bij. Scheve verhouding tussen iemand die vaak meedoet 
aan wedstrijden en mensen die nooit meedoen aan wedstrijden, echter doen wel mee aan andere activiteiten 
die door andere gefinancierd worden. 

      Hoe te bereiken: 

• Schrap de wedstrijdbijdrage af. 

• Verhoog de contributie bv met EUR 20 

• Minder geld besteden aan prijzen. 

• Uitwisselingen  

• 1 keer in de maand leuke prijzen  
     Bestuur wordt gevraagd dit idee nader uit te werken.  
     Siem Laan: Wedstrijd mag wel iets kosten. Niet gratis doen. Wedstrijdspelers die willen graag     
     golfen daarom doen zij mee.  
     Fons: Je betaald om te spelen in je contributie, waarom dan inschrijfgeld.   
     Jaap: Van te voren betalen voor competitie in de contributie ingesloten.  
     Barbara: Eventueel een enquête wat de leden willen in de loop van het jaar, bv een ideëenbus. Hier moet     
     goed over nagedacht worden. In totaal 357 leden. Bestuur moet aan alle leden denken van de club.  
     Wie is er tegen een contributieverhoging: Indien dit aantal hoger is dan bv 20% dan buitengewone    
     ledenvergadering.  
     Marion: Contributieverhoging van EUR 25,- om meer deelname te genereren.  
     Tom: Wedstrijdleider zelf prijzen kopen. Meer afwisseling  
     Piet: Gewoon besluit nemen om de contributie te verhogen met EUR 20 nu tijdens de vergadering. 
     Besloten wordt dat het bestuur komt met een voorstel.  
 
     5. Samenstelling bestuur 
  
     Frank Braas en Ko Burger worden unaniem aangenomen in de functie van voorzitter en PR lid.  
     Afscheidsspeech Barbara: Baan regelde de wedstrijden. Golfbaan moest club hebben om de A-status te  
     bereiken. Er was veel te doen. Onze vereniging moest laagdrempelig zijn. Statuten, huishoudelijk  
     regelement etc moesten worden opgesteld. Akte opgesteld op 11-2-2010 en op 23-2-2010 akte  
     gepasseerd. NGF certificering moest aan worden gewerkt door vereniging en baan. Na iets meer dan 1     
     jaar, in juli 2011 de A-status. Een mijlpaal waaraan door iedereen hard aan is gewerkt.  
     Altijd met plezier secretaris en voorzitterschap met veel plezier. Maar na 7 jaar is het tijd voor nieuwe      
     gezichten in het bestuur. 

 
     6. Evaluatie Beleidsplan 2013-2016: 
     Doelstellingen: Leden verdubbeld: Geen verdubbeling maar wel 60% 
     Aandeel jeugd van 3 naar 9,5% 
     Animo wedstrijden >30 is niet gehaald. Terugloop van deelnemers. Niet helemaal duidelijk.  
     Draaiboeken: Wedstrijden/commissies. Deels aanwezig. Zuinig zijn op de vrijwilligers. 
     Cursussen/regelgeving: weinig animo behalve voor de jeugdcoaches. 
     Regelgeving bijgehouden en gecommuniceerd.  
     Doelstelling NGF teams: Niet gehaald. Te ambitieus.  
     Aandachtspunt NHGolft: Mag wat meer communicatie voor gemaakt worden.  
     Fake: Weinig leden bereid om plaatst te nemen in commissies: Wat doet het bestuur om dit te veranderen. 
     Nieuw bestuur gaat beleidsplan herzien en dit soort zaken meenemen. 
     Siem Laan: Hoe komt de verhouding tot stand van 75/25. Landelijk trend is 70/30. Zitten hier dus nog  
     onder.  
 
    7. Voortgang Sponsorcommissie:  
    2 leden en oproep enthousiaste mensen voor de sponsorcommissie. Joyce Bakker en Stefan     
    Nuberg, zelfstandig ondernemer met veel enthousiaste ideeën.  
 
   8.  Presentatie wedstrijdprogramma 2017 
   Josje Burger en Fons Dekker 2 nieuwe wedstrijdcommissie.  
   Op tijd geïnformeerd over wedstrijden, via de website, nieuwsbrieven, en mededelingenbord in de gang. 
   Bij normale competitiewedstrijden mag je je eigen t-keuze maken. 
   2x regelavond. 22 maart binnen en in juni buiten met praktijksituatie. 
   Jaarprogramma staat al op de site. Jeugdleden die goed door de baan kunnen komen stimuleren om mee te     
   doen met funwedstrijden. 



 

o NGF competitie 2017 
Wij hebben voor dit jaar 2 teams ingeschreven 
o Matchplay competitie 
De Inschrijving sluit 31 maart 
o Uitwisselingen 
Op verzoek is er nu een uitwisseling met Spaarnwoude op vrijdag 
o Koppelcompetitie 

       Nieuwe spelvorm van matchplay met koppels. Minimaal 8 teams, maximaal 18 teams.  
       Finale is 23 september.  

o Vrijdagmiddagwedstrijd 
In de zomercompetitie 1x in de maand op vrijdag is het idee.  

 
9.  Presentatie Old Grand Dad Club door Cees Duijn 
Club van opa’s die spelen voor een goed doel. Voor jeugd met een geestelijk als lichamelijk beperking.  
6000 opa’s die jaarlijks aantreden. Halen EUR 100.000 op om te besteden voor het goede doel.  
Wedstrijd voor juni bij ons gepland. Spelen een matchplay met afgevaardigden van de omliggende regio’s. 
Minimale inschrijfgeld is EUR 20,- 
Aanmelden bij Cees Duijn bij interesse. 
 
10. Presentatie nieuwe website GC De Koggen door Guus Koning, webmaster 
De site wordt geregeld gebruikt/bezocht kijkende naar de statistieken. 
Site is vernieuw en wordt veel actiever gebruikt met nieuwe stukjes, verhalen en informatie.  
Duidelijkere taakbalk om zaken te vinden. 
Bij inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord kun je allerhande zaken die niet-leden niet kunnen zien, 
vinden zoals jaarvergaderingen etc.  
Wat zou er nog kunnen worden aangepast, suggesties etc. Graag naar Guus reageren.  
 
11. Jeugdgolf door Johan Kramer 
Aantal jeugdleden is weer toegenomen en zit nu op 22. 
Weer een mooi programma met meer trainingen door de jeugdcoaches en wat minder wedstrijden 
Leuke activiteiten op de planning. 
 
12. Rondvraag 
Piet: de EHBO cursus is al lang niet geweest. Klopt dit had gaat in de eerstkomende bestuursvergadering worden 
besproken. 
 
13. Sluiting 
De nieuwe voorzitter Frank Braas sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn komst en inbreng. 

 

 


