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Notulen Algemene Ledenvergadering Golfclub Spaarnwoude, do. 12 mei 2022 
 
Aanwezig:  
 
Van de leden: 40 stemgerechtigde leden, 19 leden hebben zich officieel afgemeld 
Van het bestuur; Peter de Lange; voorzitter, Ruud van der Heu; secretaris, Juliëtte Nijenhuis-
Wildervanck; penningmeester, Han Rozemeijer, Nana Bouwens. Afwezig; Rob Heezius 
 

 
Notulen: Ruud van der Heu 

 
Opening en agenda 

De voorzitter opent om 20.00 uur deze bijzondere ledenvergadering. en constateert dat de algemene vergadering  

op juiste wijze bijeen is geroepen 

 
Er is 30 seconden stilte ter nagedachtenis aan de overledenen; Hannie Portegies-van Tol, Bep Schuurman-
Mokman, Peter van Neste 

 
 
2.  Mededelingen. 
NGF competitie kampioenen; Er zijn drie teams kampioen geworden in de competitie, te weten H1-27 

(gepromoveerd naar de Hoofdklasse), DS en HS3. Namens het voltallige bestuur, gefeliciteerd! 

Clubcoordinator David Loggie wordt voorgesteld aan de leden. David is de clubcoördinator en zal zich, vanuit 

zijn functie, de komende periode meer gaan richten op de diverse commissies, onder andere de ZACO. 

Secretariaat Rob Hulsman zal, na jaren trouwe dienst, zijn functie in het secretariaat beëindigen aan het einde 

van 2022. Na een sollicitatieprocedure is Paul Graaff benoemd als zijn opvolger. Paul zal vanaf 1 september 

2022 worden ingewerkt door Rob. 

 

3.  Goedkeuring notulen ALV 4 november 2021 

Na een drietal tekstuele correcties worden de notulen goedgekeurd. 

 

4.  Ingekomen stukken en voorstellen leden 

geen 

5. Voorstellen Bestuur 

Reglement seksuele intimidatie 

Tijdens ALV 2020 geaccordeerd 

Contact Vertrouwenspersoon; Henny Terwijn vervult deze taak sinds 2021 

 

Klachtenreglement:  

Afspraken klachtenafhandeling Golfclub Spaarnwoude en Golfbaan Spaarnwoude 

Doel van de afspraken is het alert en adequaat afhandelen van klachten over ongewenst gedrag door en jegens 
leden van de Golfclub Spaarnwoude. In samenspraak met de Golfbaan wordt onderzoek gedaan naar de klacht 
en de eventuele sancties afgestemd.  

  

Zo werken wij (samen)! Handboek voor leden, commissies en bestuur  

 

 

 

https://www.golfclubspaarnwoude.nl/wp-content/uploads/2021/12/Klachtenreglement.pdf
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Lustrum 2022 

 

Clubdag A-leden d.d. 6 augustus 

Organisatie o.a. Harry Duin 

 
Clubdag B-golfers d.d. 13 augustus 

Organisatie o.a. Henk Kootstra 

 
Clubweekend d.d. 27 en 28 augustus 

Organisatie o.a. Ron Engelmoer 

 
Golfgadget 

 

 

Nieuw clublogo per 12 mei 2022 
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6. Financiën 

6.1 Ledenaantallen per mei 2022 
 

 
 
 
6.2 Resultatenrekening 2021 
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2018 2019 2020 2021 B-2022 A-2022

A-leden

Resultatenrekening 2019 2020 2021 2022

Jaarrekening Jaarrekening Definitief Begroting

Contributies 267.396            284.484          287.633       287.725                     

NGF afdracht -40.913             -36.560           -38.374        -43.225                      

Contributie resultaat 226.483            247.924          249.259       244.500                     

Winterclinics 426                   -                       -1.557          500                            

Overige Opbrengsten 1.308                996                  -                    1.000                         

Golfactiviteitenkosten -97.291             -95.329           -96.846        -110.000                   

Organisatiekosten -118.926          -115.976         -109.290      -125.000                   

Eenmalig opbrengsten/kosten -10.042             -                       -                    -10.000                      

Vrij-besteedbaar Eigen Vermogen -10.000             -                       -                    -10.000                      

Bedrijfsresultaat -8.042               37.615            41.566         -9.000                        

Renteresultaat/last -                        -3.205          -                                 

Netto resultaat -8.042               37.615            38.361         -9.000                        

Resultaat minus Vrij-besteedbaar EV 1.958                37.615            38.361         1.000                         

Verantwoording winst/verlies 
Door langdurige restricties minder uitgaven aan golfactiviteiten 
Geen Clubdagen 2021 
Geen NGF competitie 2021 
Resultaat 2021;  38K positief 
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De ALV verleent het bestuur décharge voor gevoerd beheer financiën 

 
 

  

Voorstel voor positief resultaat 2021  € 38.000   
   

1 Verhoging vrijwilligersvergoeding van € 140 naar € 200  €   3.500  

2 verhoging budgetten commissies 5%  €   4.000  
3 extra automatisering en apparatuur Secretariaat  €   5.000  
4 gadgets voor lustrum 

 
 € 10.000  

5 voor 2023/2024 om 1 en 2 te kunnen handhaven  € 15.500  
   

    
   

 € 38.000  
 
 

• ALV gaat akkoord 
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• ALV gaat akkoord 

 

 
7. Bestuurszaken 
 
Herbenoeming Peter de Lange, als voorzitter 
 
Benoeming Henri Claassen, als bestuurslid 
 
Aftreden Ruud van der Heu, als secretaris 
 
Ruud wordt door de voorzitter bedankt voor 7 jaar bestuurswerk. 
 
Benoeming Rick Hoogeveen, als secretaris 

 
 
 

8. Rondvraag 
 

Lid Henny Terwijn; voor niet-leden zijn de leuke artikelen niet leesbaar achter de login. Als promotie is 
dat wellicht niet klantvriendelijk. Echter, de artikelen en foto’s dienen AVG proof achter de login te 
zitten. 
Henny vraagt tevens of er club-materiaal/ gadgets zijn om een goodie-bag voor de Ladies Day Open 
te vullen. 
 
Lid Liesbeth Lambrichts; stelt vast dat de organisatie van de ZACO woensdagavond slecht is gestart. 
Ondanks eerdere verzoeken van enkele vrijwilligers (die de taak van wedstrijdleiding op zich wilde 
nemen, incl. zelf meespelen) heeft het bestuur daar niet mee ingestemd en zoekt men een vaste 
wedstrijdleiding voor de woensdag. Er is veel onvrede bij de groep lage handicappers die doorgaans 
deelnemen aan de zaco woensdag.  
Voorzitter reageert door te melden dat David Loggie vooralsnog de startlijst gaat maken en de 
wedstrijdleiding is op de woensdagavond 18 holes. Het is de intentie om samen met de drie 
vrijwilligers te kijken/ ervaren hoe de organisatie het best verloopt. Een evaluatie daarvan volgt. 
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Liesbeth meldt dat het wel bijzonder is dat er nu een betaalde kracht wordt ingezet en het bestuur 
deze kwestie naar zich toe trekt, terwijl er een aantal vrijwilligers bereid zijn de taak op zich te nemen. 
Voorzitter meldt dat er gesprekken zijn geweest met alle betrokkenen en dat de ALV niet het moment 
is om verder in te gaan op deze kwestie 
Lid Francis Niessen; spreekt ook haar boosheid en teleurstelling uit over deze kwestie. Ze vindt dat de 
groep woensdagavond 18 holes de dupe is van het niet tijdig op orde krijgen van de organisatie. 
Voorzitter beaamt dat het een uiterst vervelende kwestie is en hoopt dat, door de inzet van de 
clubcoördinator i.s.m. de drie vrijwilligers, er een goede organisatie ontstaat. 
 

 
 
9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur  
 
 
Vastlegging 12 mei  2022 
 
Peter de Lange     Ruud van der Heu 
Voorzitter      Secretaris 


