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Verslag ledenvergadering GC De Koggen d.d. 15 oktober 2010 

 
Van:  Barbara Wasch  
Datum:  3 februari 2011 
Aanwezig: bestuur bestaande uit Ton Kunst, Frank Braas, Rob van den Dobbelsteen, André Tessel en Barbara Wasch (notulen)  

en leden van GC De Koggen 
Locatie:  Het Wapen van Wogmeer 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Hij herinnert de aanwezigen aan de oprichtingsvergadering in 
februari 2010, nog maar kort geleden. Daarna is hard gewerkt om de vereniging daar te brengen waar hij nu is. Een goed 
georganiseerd wedstrijdprogramma, gezellige evenementen, een uitstekende en open sfeer. Er moet nog veel gebeuren om de 
club tot een succesvolle en volwaardige vereniging te maken. De inzet is er in ieder geval! Deze vergadering dient om de leden 
op de hoogte te brengen van de voortgang en de ontwikkelingen. 
 
Stand van zaken 
• Ledenaantal. Op dit moment heeft de vereniging ongeveer 85 leden. Het aantal groeit gestaag. 
• NGF status. Er wordt met name door de commissieleden hard gewerkt om aan de criteria te voldoen. Er moeten cursussen 

gevolgd worden en examens gedaan. Hier is tijd voor nodig. De verwachting is dat in de 1e helft van 2011 aan alle criteria is 
voldaan en dat de vereniging zich geassocieerd lid mag noemen, waarmee ook de baan dan officieel qualifying is.  

 
Automatisering 
Het is voor de club van belang om een goed registratiesysteem te hebben voor de handicapregistratie, invoer van wedstrijden en 
uitslagen en ledenadministratie. E-golf.pro is zo’n systeem. Het wordt al jaren gebruikt op golfbaan Texel. De aanbieders van 
deze software hebben in financieel opzicht een voor de club gunstig aanbod gedaan. De betaling van het programma vindt plaats 
op basis van het aantal leden per 1 januari van elk jaar. Voor onderhoud en aanschaf een bedrag van € 20,- per lid/jaar. Het 
betekent wel dat de contributie verhoogd moet worden. Voorstel is om voor komend jaar de contributie te verhogen naar € 50,-. 
Het voorstel wordt unaniem door de aanwezige leden aangenomen.  
 
Resultaten enquête 
Rob geeft de resultaten van de enquête weer. Zo’n dertig procent van de enquêteformulieren is teruggestuurd. In bijna alle 
gevallen wordt club ‘heel actief’ genoemd. Eén van de opmerkingen: er dient een goede opleiding te komen voor onder meer de 
wedstrijdcommissie. Ons antwoord: er wordt hard gewerkt aan deze materie en er is ook al veel gebeurd. Binnenkort worden 
voor een aantal leden de eerste officiële examens afgenomen bij de NGF. Ook wij zijn de mening toegedaan, dat de regels in de 
toekomst strakker gehanteerd moeten worden. Suggesties gaan voornamelijk over kwesties die niet zozeer de club als wel de 
baandirectie en de uitbater van het clubhuis aangaan zoals  kleedruimtes, clubhuis niet representatief, menukaart uitbreiden. Het 
bestuur neemt die suggesties mee in het overleg dat we regelmatig met de baandirectie hebben. Over de club: Spierdijk cup 
verdelen over het hele jaar, meer shotgun-wedstrijden; Matchplay-wedstrijden niet starten met voorronde strokeplay. Al die 
voorstellen zijn – of worden – in het bestuur besproken.  
 
Doelen komende twee jaar 
      1. 2010/2011 presentatie jaarprogramma  
      2. 2011 automatisering ledenadministratie/wedstrijden/handicapregistratie is gerealiseerd 

3. 2011 NGF status verkregen 
4. 2011 er is een wedstrijdteam samengesteld voor wedstrijden/er zijn afspraken gemaakt over de training   

          van het team en de kosten daarvan 
5. 2011 inschrijving teams voor NGF wedstrijden in 2012 

      6. 2011 ledenaantal is toegenomen met 50% t.o.v. 2010 
      7. 2012 is er een commissie jeugd actief 

8. goed lopende commissies 
 
Marc Jansen, baanmanager 
Marc geeft informatie over de missie en visie van de golfbaan, de homecourse van de club. Aan het begin van het jaar 2010 gaf 
een onderzoek vanuit de NVG aan dat de golfsport groeit en naar verwachting zal blijven groeien. De meest recente onderzoeken 
tonen aan dat de groei is gestagneerd onder druk van de financiële crisis. Exploitaties van golfbanen komen onder druk te staan. 
Er zijn veranderingen in toegankelijkheid, ledenwerving en prijsstelling van elkaar beconcurrerende golfbanen. Gezamenlijke 
inspanning om de kwaliteit van de baan goed te houden, etiquette en regels goed na te leven, etc. is nodig zonder het ‘open’ 
karakter van de sport aan te tasten. De golfclub is een belangrijke factor bij het creëren van een open, intieme en 
sportieve sfeer. De club is niet direct betrokken bij het formuleren van beleid, maar er wordt wel nadrukkelijk naar constructieve 
communicatie en gemeenschappelijke doelen gezocht. M.a.w. we kunnen niet zonder elkaar en zouden dat ook niet willen.  
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De clubleden zijn zeer belangrijk om door middel van mond tot mond reclame een  waardevolle bijdrage te leveren aan het 
verhogen van het aantal nieuwe leden.  
De club en het bestuur bestaan uit vrijwilligers. Hun inzet en betrokkenheid is onmisbaar en nooit vanzelfsprekend.  
  
E-golf.pro door Jos v.d. Werf 
De aanwezigen maken via computer en beamer kennis met het programma E-golf.pro  
 
Rondvraag en sluiting 
Geen vragen. De voorzitter sluit de vergadering en dankt ieder voor zijn/haar aanwezigheid, waarna nog een tijdje gezellig 
nagepraat wordt onder het genot van een drankje. 
 


