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Verslag ledenvergadering GC De Koggen d.d. 18 februari 2011 

Van:  Barbara Wasch  
Datum:  3 februari 2012 
Aanwezig: bestuur bestaande uit Ton Kunst, Frank Braas, Rob van den Dobbelsteen, André Tessel en Barbara Wasch (notulen)  

en circa 50 leden van GC De Koggen 
Locatie:  Het Wapen van Wogmeer 

 
Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De club bestaat nu precies 1 jaar. Er zit groei in en beweging. Aan 
de NGF status wordt gewerkt. Opvallend is de gasvrijheid en gezelligheid binnen de club. Velen zijn actief betrokken bij de 
ontwikkeling van club en commissies. Deze zijn nagenoeg alle opgericht en functionerend. 
 
Verslag 15 oktober 2010 

Geen opmerkingen. Goedgekeurd. 
 
Financieel jaarverslag 2010, verantwoording en begroting 2011 
De diverse overzichten worden ter plekke uitgedeeld en doorgenomen. De kascommissie, bestaande uit Johan Kramer en Siem 
Laan, heeft de documenten gecontroleerd en meldt dat de stand van zaken helder is weergegeven. De kascommissie verklaart de 
balans per 31-12-2010 en de resultatenrekening over het boekjaar 2010 akkoord te hebben bevonden (zie bijlage). De 
kascommissie stelt voor het bestuur decharge te verlenen, hetgeen gebeurt. 
De voorzitter bedankt de kascommissie en in het bijzonder Siem Laan die komend jaar vervangen wordt door Ruud Dol. Johan 
blijft nog een jaar aan. 
 

De penningmeester geeft aan dat de meesten hun bijdrage hebben betaald. Circa 10 nog niet.  Hij geeft de leden nog mee dat 
volgens het huishoudelijk reglement niet-betalende leden uitgesloten worden van wedstrijden.  
 
Vanuit de leden komt de vraag of en in hoeverre men tijdens het spelen op de baan verzekerd is zolang de club nog geen lid is 
van de NGF. Dit wordt uitgezocht. 
 

Regel- en Handicapcommissie 

Jos van der Werf: 
• Handicapregistratie 

o Wedstrijdkaarten worden geregistreerd voor de handicap. Er zijn minimaal 4 kaarten/jaar nodig om de hcp actief te 
houden. Nieuwe hcps worden doorgegeven aan de NGF 

• Dit jaar zijn er 2 regelavonden gepland. De eerste zal op 6 april zijn 
• Het boek Rules of Decisions beschrijft nagenoeg alle situaties. Belangrijk is te beseffen dat iedereen zijn/haar eigen 

scheidsrechter is. De taak van de commissie is de regels uit te leggen.  
 

GVB commissie 
George van der Velden: 
De eisen voor GVB zijn veranderd t.o.v. voorgaande jaren. 

• Theorie bestaat nu uit 20 vragen. Daarvan moet men er minimaal 15 goed hebben 
• De eisen gesteld aan de Vaardigheidstest op de drivingrange zijn iets gewijzigd 
• Op de baan moeten minimaal 4 holes par 4 gelopen worden 
• Er zullen controleurs worden aangesteld door de NGF die af te toe aanwezig(kunnen) zijn bij GVB examens 

Vanaf maart/april zullen op golfbaan Spierdijk GVB-examens worden afgenomen. 
 
Qualitygolf 

Henk Kroeke en Elvin Muller vertegenwoordigen Qualitygolf. Je kunt bij hun terecht voor clubfitting, reparaties en adviezen. Het 
plan is om hiermee in maart te starten op golfbaan Spierdijk. Henk geeft aan ook te willen sponsoren. 
 
Presentatie wedstrijdprogramma 

Johan Venekamp geeft een toelichting op het wedstrijdprogramma van 2011. Dankt daarbij de adverteerders voor hun inbreng, 
Ipsis voor de layout en Jos voor het drukwerk.  
 
Co Scholten geeft een toelichting op het Robein Nederlands Kampioenschap Putten. Er doen circa 50 clubs mee, waaronder ook 
de Texelse golfclub. Voorrondes vinden plaats op de golfbaan. De beste 6 spelers mogen door voor het kampioenschap. 
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NGF  competitie 
George van der Velden: minimale hcp moet zijn 26.4. Een heren-, dames- of seniorenteam bestaat uit 6 personen. Tot de 
senioren worden gerekend dames > 50 en heren > 55 jaar. Tijdens de competitie is de thuisclub eenmaal gastvrouw en speelt 
dan zelf niet.  Binnenkort is er een afspraak met de NGF voor nadere info. 
 
E-golf.pro 
Co Scholten geeft uitleg over het programma. 
 
Tot slot wordt door André Tessel de Spierdijk Cup 2010 uitgereikt aan Clubkampioen Strokeplay 2010: Trudi van Engelen. 
 
Rondvraag 

- wordt er door de baan naar GVB gevraagd? Antw. Niet altijd, is aandachtspunt voor de baan. 
- worden er nog marshals ingezet? Antw. Vooralsnog niet.  
 
Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering. 
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