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Betreft:  verslag oprichtingsvergadering GC De Koggen d.d. 23 februari 2010 
 

Aan:  Ton Kunst, Frank Braas, Rob van den Dobbelsteen, André Tessel 
Van:  Barbara Wasch  
Datum:  17 september 2010 
Aanwezig: bestuur bestaande uit Ton Kunst, Frank Braas, Rob van den Dobbelsteen, (afgemeld Joop Brouwer),    
                          alsmede jaarkaarthouders van golfbaan Spierdijk 
Locatie:  Het Wapen van Wogmeer 

 
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.  
 
Hij houdt een korte inleiding en vertelt over de periode voorafgaand aan de oprichting van de club. Vervolgens 
stellen de andere bestuursleden zich voor en geven kort weer waar zij voor staan. 
 
Rob v.d. Dobbelsteen houdt zich bezig met de PR en interne- en externe communicatie onder andere via website 
en e-mail. 
 
Frank Braas is als penningmeester verantwoordelijk voor de penningen. Hij geeft aan nog geen volledig zicht te 
hebben op de kosten die gemaakt (moeten) worden en daardoor ook niet goed de hoogte van de contributie kan 
inschatten.  Reden waarom de contributie voor dit jaar voorlopig op € 30,- gesteld wordt. Daar komt € 25,- 
inschrijfgeld bij. Degenen die zich voor 1 juni aanmelden hoeven dit inschrijfgeld niet te betalen. Alle leden 
krijgen bij aanmelding een welkomstcadeau.  
Vanuit de leden wordt gevraagd of het niet beter is om de contributie op € 50,- te stellen. Het bestuur geeft aan 
dat, wanneer duidelijk is voor welke kosten de club komt te staan, de contributie bijgesteld wordt. 
 
Barbara Wasch, secretaris, geeft kort weer welke stappen genomen zijn en worden om tot de oprichting van de 
club te komen. Zo zijn er statuten opgesteld waarvan de akte 11 februari jl. bij de notaris gepasseerd is, is een 
huishoudelijk reglement opgesteld, dat later in deze vergadering ter vaststelling aan de orde komt en is een 
gebruikersovereenkomst gesloten met de baaneigenaren.  
 
Verder wordt gewerkt aan de samenstelling van de regel/handicap- en wedstrijdcommissies. Hiervoor heeft een 
aantal leden zich al aangemeld. Begin maart is een eerste bijeenkomst gepland.  
Intussen is ook al gewerkt aan een wedstrijdprogramma voor dit jaar, hetgeen is weergegeven in het 
programmaboekje 2010 dat vanavond wordt aangeboden aan de leden. 
Beschikbaar zijn formulieren waarop de aanwezigen zich als lid van de vereniging kunnen aanmelden. 
 
De heer Wiebe Zoethout, regiocommissaris van de NGF geeft een toelichting op de procedure die moet leiden tot 
het verkrijgen van een NGF certificering, waardoor de baan Qualifying wordt. 
Hij geeft aan daarin een begeleidende rol te hebben. In de komende maanden zal de baan uitgemeten en 
beoordeeld worden. Daarnaast zal de vereniging aan een aantal eisen moeten voldoen. De commissies moeten 
goed functioneren met name wat betreft het kennisniveau van de regels. Verder moet er een 
wedstrijdprogramma zijn en voldoende wedstrijdleiding.  
De heer Zoethout denkt dat de baan medio juni 2010 qualifying zal zijn, waarna een NGF-status kan worden 
toegekend mits aan alle eisen is voldaan. Een beoordelingscommissie zal hierover uiteindelijk beslissen. 
 
Vanuit de leden wordt aan de heer Zoethout gevraagd of het niet gebruikelijk is dat een mentorclub het hele 
proces begeleidt. De heer Zoethout antwoordt dat dit wel gedaan wordt. 
 
Verder wordt gevraagd of de vereniging ook deel kan nemen aan NGF wedstrijden en uitwisselingen. Dat is mogelijk 
wanneer de vereniging een NGF-certificaat heeft verkregen. 
 
Na bespreking en vaststelling van het Huishoudelijk Reglement sluit de voorzitter de vergadering die, omdat Sven 
vanavond de 10.000 meter rijdt, zeer kort maar krachtig is, en bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid. 
 


