Verslag Algemene Leden Vergadering Golfvereniging 'De Batouwe'
Datum: 15 november 2016
Locatie: Clubhuis 'De Batouwe'
Aanvang: 20.00 uur
Aanwezig

Notulen

: Theo van der Meijden (voorzitter)
: Mieke van de Pasch (secretaris, vice-voorzitter)
: Raymond Robinson (penningmeester)
: Henk van de Vreede (commissiecoördinator)
: Jaap Kats (commissiecoördinator)
: 59 leden
: Marloes Gebuijs (office manager)

1. Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder ook Lid van Verdienste Michiel
Louman. De voorzitter vraagt een minuut stilte ter nagedachtenis aan het overlijden van vier leden,
Dorine Ouwerkerk, Leo Hartjes, Stef de Kroon en Pieter Houterman.
2. Mededelingen Bestuur (door de voorzitter)
- Er is regelmatig overleg met de eigenaar van de BV, de heer Van de Bree. Deze was enige tijd aan
het tobben met zijn gezondheid, maar is nu weer fit. In het laatste overleg kwamen perikelen naar
boven die het bestuur liever eerder had vernomen, zoals het feit dat de afgelopen 25 jaar de Kleine
Baan niet over een horecavergunning bleek te beschikken. Nu is een verbod op het schenken van
alcohol ingesteld.
- De grond van de Kleine Baan is geen eigendom van Van de Bree, maar deze wordt gepacht. Het
recht op pacht vervalt in 2020. Gelukkig nog even tijd om vooruit te lopen op wat er daarna gaat
gebeuren.
- Een werkgroep met daarin de bedrijfsleider van het golfcentrum, een bestuurslid en enkele anderen
is aan de slag gegaan om een professionele golfschool op te starten.
- De conditie van de baan is door een gewijzigde aansturing van het greenkeepersteam (door A.de
Vries) sterk verbeterd. Dit ziet het bestuur als een positieve ontwikkeling. De leden kunnen nu al
duidelijk zien dat er hard gewerkt wordt in de baan. Door middel van overleg wordt de HBRcommissie hier nauw bij betrokken.
- De commissies binnen de vereniging functioneren prima. In december vindt er opnieuw een overleg
plaats tussen het bestuur en de commissievoorzitters. De voorzitter bedankt ter plekke alle
commissieleden voor hun inzet.
3. Ingekomen stukken
Er waren geen ingekomen stukken voor deze ALV.
Er zijn 28 afmeldingen ontvangen voor deze ALV. Speciaal genoemd wordt dat Leo Beuker wegens
verblijf in het buitenland niet aanwezig kan zijn. Dit i.v.m. punt 8 op de agenda.
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 4 april 2016
Pag. 1: Punt 1. Het woord ‘even ‘ wordt doorgehaald. We staan natuurlijk uitgebreid stil bij het
overlijden van leden.
Pag. 2: Vlak boven punt 3 staat een taalfout. ‘Besteedt’ moet zonder ‘t’.
Verder geen op- en aanmerkingen op het verslag, zodat dit wordt goedgekeurd en vastgesteld.
5. Benoeming nieuwe commissievoorzitters
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Gerrit de Knikker wordt voorgedragen als voorzitter van de Commissie van Beroep, als opvolger van
Erry de Boer. Gerrit was al waarnemend voorzitter, maar wordt nu formeel voorgedragen.
De aanwezige leden stemmen hiermee in middels applaus.
Otto van ’t Hof treedt als derde lid toe tot diezelfde commissie.
De voorzitter deelt mede dat Daniëlle Schröder na 7 jaar afscheid heeft genomen als voorzitter van
de WeCo en opgevolgd is door Elly de Regt. De voorzitter bedankt Daniëlle hartelijk voor de vele
jaren dat zij zich inzette voor de WeCo en overhandigt een bedankje.
6. Financiën
6.1 Prognose 2016 en begroting 2017
Aan de hand van sheets licht R. Robinson de cijfers toe.
Aan de batenkant verandert er niet heel veel wat betreft de contributie. Er is wel aanwas, maar er
zijn ook weer opzeggingen.
De rentebaten vallen laag uit, omdat de banken niet of nauwelijks rente berekenen over
spaargelden.
Het bedrag dat de vereniging als vergoedingen ontvangt van de BV voor nieuwe leden was in 2016
hoger begroot, omdat dit was gebaseerd op de grote aanwas van leden in 2015, die afkwamen op de
nieuwe laagdrempelige lidmaatschapsvormen. Deze aanwas is 2016 wat matiger gebleken, wat de
lagere inkomsten aan vergoedingen verklaart en waarom ook voor 2017 een lager bedrag begroot is.
Aan de lastenkant betekent het negatieve bedrag bij de HBR-commissie een bate. Dit, omdat de HBR
inkomsten ontvangt uit de handicapregistratie van vrije golfers en het geven van regelcursussen.
Onder het bedrag dat achter Communicatiecommissie staat, worden de kosten van de eGolfbongerd
begrepen. De Communicatiecommissie doet natuurlijk veel meer, maar deze kosten staan onder
andere kostenposten.
De personeelskosten zijn verhoogd, omdat het bestuur een verzuimverzekering heeft afgesloten om
zich in te dekken tegen hoge kosten als de huidige officemanager wegens ziekte uitvalt.
De huisvestingskosten zijn verhoogd, omdat de vereniging nu zelf de verenigingsruimten moet
schoonhouden en hiervoor een contract met het schoonmaakbedrijf heeft afgesloten.
Onder de afschrijvingskosten zijn o.m. de kosten van de renovatie van de verenigingsruimten
inbegrepen. Deze worden over 10 jaar afgeschreven.
Vragen/opmerkingen vanuit de ALV
G. Groen vraagt wat Golfmaand is. Dit was voorheen de Golfweek, maar aangezien de activiteiten nu
gespreid plaatsvinden, is het nu Golfmaand genoemd.
Zij vraagt ook waarom de PR-kosten zo laag zijn uitgevallen. R. Robinson meldt dat dit jaar alleen
enkele flyers zijn gedrukt en verspreid.
C. Elverding vindt de kosten van de Communicatiecommissie erg hoog. Hoe komt dit?
R. Robinson licht toe dat die m.n. veroorzaakt worden door tegenvallende advertentie inkomsten.
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De voorzitter deelt nog mede dat er geen kosten meer worden gemaakt voor een gedrukt exemplaar
van het jaarboekje. Er liggen nog zo’n 500 exemplaren, die niet door de leden zijn opgehaald.
Daarna wordt de begroting 2017 goedgekeurd.
6.2 Speelvergoeding 2017
De penningmeester licht het verschil toe tussen Leden van vóór 2015 en Leden van na 2015.
Het nieuwe tarief van speelvergoeding voor leden van vóór 2015 is het tarief van 2016 verhoogd met
€ 30 (VL) (resp. € 28 (GL), € 27 (SL) en € 15 (KB) conform afspraken vastgelegd in het geldende
contract tussen de BV en de vereniging.
Voor beide categorieën leden is het tarief nog verhoogd met een bedrag gebaseerd op het
loonindexcijfer van de golfbranche (2,3%).
De tarieven voor tassenbergingen en kleedkamerlockers blijven ongewijzigd in 2017.
De NGF heeft haar tarieven ook verhoogd van € 16,65 naar € 17,50 voor volwassen leden en van
€ 8,30 naar € 8,50 voor junioren.
7. Voortgang Beleidsplan 2015-2019 ‘Boeien en Binden’
M. v.d. Pasch licht aan de hand van sheets toe wat er tot op heden is bereikt en wat komend jaar de
speerpunten zullen zijn (zie bijlage). Zij benadrukt dat de commissies betrokken worden bij het
beleid. In het overleg dat twee keer per jaar plaatsvindt met de commissievoorzitters worden
beleidspunten uitgelicht en besproken hoe bepaalde doelen behaald kunnen worden.
Enkele punten uitgelicht:
Er is een lichte groei van leden in 2016. Door de Open Dagen zijn aardig wat mensen gestart met
lessen. Voor deze nieuwe, beginnende golfers zijn er wedstrijden op de Kleine Baan, georganiseerd
door de KB-commissie.
Er zijn veel nieuwe leden op de Kleine Baan gekomen. Dit komt o.a. door het afschaffen van de
entree fee bij dit lidmaatschap.
Het doel om meer jeugdleden te bereiken is (nog) niet gehaald. Wel is bekend dat de gemiddelde
hoogte van de handicap bij de jeugdleden lager is dan toen er nog heel veel leden waren.
Bij communicatie benadrukt de secretaris dat de Communicatiecommissie graag kopij ontvangt van
de (commissie)leden. Input vanuit de leden is erg belangrijk.
M. Louman vraagt of de nieuwe baan ‘De Kroonprins’ in Vianen concurrerend is en leidt tot
opzeggingen hier.
De voorzitter beaamt dat een aantal leden, vooral oud-leden van De Lingewaelsche, inderdaad heeft
opgezegd om daar te gaan spelen. Reden dat voor hen die baan dichterbij is.
M. Louman vraagt naar de hoogte van de speelvergoeding daar. Dit kan belangrijk zijn voor De
Batouwe om dit in de gaten te houden.
De voorzitter bedankt M. Louman voor deze tip.
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P. den Boeft meldt dat er in 2017 een NGF-competitie op de Kleine Baan wordt georganiseerd.
Y. van den Boom merkt in eerste instantie op dat de geluidsinstallatie voor verbetering vatbaar is.
Daarnaast constateert hij dat de dia’s t.a.v. het beleid voor 90% gelijk zijn aan de dia’s, die op de
vorige vergaderingen werden getoond. Hij ziet veel constateringen en oneliners.
De voorzitter zegt zijn kritiek mee te nemen, maar zegt tevens dat bewust is gekozen om deze lijn
van presenteren vast te houden.
De secretaris voegt nog toe dat de heer Van den Boom gelijk heeft dat het een rode draad is die
gepresenteerd wordt, maar zij vindt het niet passen in een ALV om er zeer gedetailleerd op in te
gaan.
N. Mosedale geeft een compliment aangaande de baan. Deze wordt echt top!
Hij spreekt zijn teleurstelling uit over het lage aantal inschrijvingen bij wedstrijden en het feit dat bij
de Avond4Daagse er slechts 1 inschrijving was van een lid onder de 40 jaar. Belangrijk dat jongere
mensen er bij komen.
Daarnaast vraagt hij bij de leden om aandacht voor fooi voor de horecamedewerkers. Dit wordt door
de betaling met de pasjes nog al eens vergeten.
De voorzitter bedankt N. Mosedale voor deze tip. Hij maakt gelijk gebruik van de gelegenheid om de
leden te wijzen op het belang van het tijdig aanvullen van het saldo op het pasje.
R. Dijkgraaf is nog niet zo lang lid, eerst van de KB, later van de Grote Baan. Hij mist op het gebied
van communicatie professionele informatie over de gang van zaken bij de vereniging.
De voorzitter bedankt hem voor zijn inbreng en zal dit punt van kritiek meenemen. Hij meldt nog wel
dat er of gebeld wordt met nieuwe leden of dat er een enquête gestuurd wordt om feedback te
vernemen.
8. Bestuursverkiezing
Mieke van de Pasch, secretaris, neemt na 3 jaar afscheid van het bestuur. De voorzitter heeft maar 1
jaar met haar samengewerkt in het bestuur en vindt het jammer dat zij haar termijn niet verlengt. Hij
noemt Mieke als een zeer punctueel, serieus en betrouwbaar bestuurslid. Zij zorgde voor een goede
balans binnen het bestuur. Daarnaast zorgde zij voor een goede behandeling van klachten en
suggesties. Ook het contact van haar naar de heer Van de Bree toe was zeer waardevol.
De voorzitter bedankt Mieke hartelijk en overhandigt haar een bos bloemen en cadeaubonnen.
De aanwezige leden applaudisseren voor Mieke.
Mieke bedankt iedereen voor het cadeau. Zij ervaarde haar bestuursperiode als boeiend, maar vindt
zelf dat haar kracht ligt in het organiseren en daar gaat zij zich nu op richten.
De voorzitter overhandigt een fles wijn aan Herman van de Pasch, die Mieke veel heeft moeten
missen i.v.m. bestuurszaken.
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Als opvolger voor de functie van secretaris heeft Jaap Kats, reeds bestuurslid (commissiecoördinator
niet-wedstrijd gerelateerde commissies) aangegeven de functie van secretaris te ambiëren. Het
bestuur stemde hiermee in en stelt nu de ALV voor om Jaap Kats te benoemen als secretaris van het
bestuur.
Met applaus stemt de vergadering in met deze benoeming.
G. Rutten vraagt of de nieuwe secretaris dan ook vicevoorzitter moet worden. Dit staat niet expliciet
in de statuten. Is dit een automatisme?
De voorzitter zegt dat het bestuur Jaap Kats ook de titel vicevoorzitter geeft.
De functie van commissie-coördinator niet-wedstrijd gerelateerde commissies wordt tijdelijk
ingevuld door Henk van de Vreede. Tijdelijk, omdat ook Henk heeft aangegeven zijn bestuurstermijn
niet te willen verlengen met nog eens 3 jaar. Intussen is voor deze functie een vacature uitgezet,
waar leden tot 1 december op kunnen reageren. Henk heeft wel aangegeven bereid te zijn tot de
volgende ALV aan te blijven.
De voorzitter meldt nog dat het mogelijk kan zijn dat bij het eerder vinden van een kandidaat voor
deze functie, de leden bij elkaar worden geroepen voor een extra ALV.
Voor de functie van commissie-coördinator wedstrijd gerelateerde commissies, tot nu toe uitgevoerd
door Henk van de Vreede, stelt het bestuur voor om Leo Beuker te benoemen. Leo kon helaas zelf
niet aanwezig zijn wegens verblijf in het buitenland.
De voorzitter vraagt de vertegenwoordigster van de Werving&Selectiecommissie, Ivone Bergsma, om
de aanbeveling van Leo Beuker voor te lezen.
Ivone Bergsma geeft hier gehoor aan en beveelt de ALV aan om de heer Leo Beuker te benoemen tot
commissiecoördinator, met als portefeuille alle wedstrijd gerelateerde commissies.
De ALV stemt in met applaus.
Jaap Kats leest daarop een app-bericht van Leo Beuker voor, waarin Leo de aanwezigen bedankt voor
zijn uitverkiezing.
9. Vaststelling datum volgende Algemene Leden Vergadering
Maandag 3 april 2017.
10. Rondvraag
D. Vlaming merkt op dat de afslagplaatsen op de Kleine Baan van slechte kwaliteit zijn. Hier zou wat
aan gedaan worden, maar dit laat nogal op zich wachten.
De voorzitter zal dit meenemen.
P. den Boeft merkt op dat hij op de dag dat de kampioenen streden om de Super Champion Cup de
vraag kreeg van iemand of de vereniging maar 15 kampioenen had. Dat vond die persoon wel erg
weinig.
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P. den Boeft vindt dat er eigenlijk veel meer kampioenen zijn: Jeugdkampioen, Seniorenkampioen,
Heerenmaster, Winterkoningin. 56 competitiespelers waren kampioen, al begrijpt hij dat die niet
allemaal mee zouden kunnen doen.
Hij vraagt het bestuur het deelnemersveld van de Super Champion Cup iets breder te bekijken.
De zaal geeft applaus.
De voorzitter bedankt P. den Boeft voor dit commentaar en neemt dit zeker mee.
R. Doodkorte zou graag in de zomer op Peer en Appel vers water kunnen tappen. Is een
watertappunt te realiseren?
De voorzitter bedankt hem voor deze inbreng.
M. Louman reageert dat dit eerder aan de orde is gekomen en ook onderzocht is, maar dat de
waterkannen dagelijks ververst moeten worden, wat op een praktisch probleem stuit.
De voorzitter denkt dat hier toch een oplossing voor te vinden moet zijn.
M. Tempelman bedankt het bestuur en de leden voor hun medewerking, wat het mogelijk maakt
voor de BMVG om activiteiten voor minder valide spelers hier op De Batouwe te realiseren.
Als dank meldt hij dat de BMVG de leden uitnodigt om mee te spelen om de BMVG-cup op Tweede
Paasdag.
M. Veen wil het misverstand uit de wereld helpen dat een gedrukte Golfbongerd duurder zou zijn
dan een digitale versie. Het zijn puur advertentiekosten die teruglopen.
N. Mosedale vindt dat je niet duidelijk op de website kan zien wanneer wedstrijden plaatsvinden. Als
je Wedstrijden opent, kom je bij de huidige maand. Je ziet dus niet direct wedstrijden van de maand
daarna. Vandaar dat hij ook niets wist van de Super Champion Cup.
Een evenement als de Super Champion Cup verdient meer aandacht.
C. Leppers vraagt of een combi-lidmaatschap mogelijk is. Hij bedoelt dat je dan een ander tarief bij
een club betaalt als je ook elders lid bent. De voorzitter antwoordt dat dit hier niet mogelijk is.
Tevens geeft C. Leppers aan dat de geluidsinstallatie bij wedstrijden een drama is.
De voorzitter vindt dat het vanavond goed functioneert. Maar op het terras en in de grote ruimte is
verbetering zeker wenselijk.
M. Louman heeft een vraag richting de HBR-commissie. De baan is nu fantastisch. Hij wil echter graag
aandacht voor de bomen op P2 en op K9. Hier zou toch wel enig snoeiwerk op zijn plaats zijn, meent
hij.
De voorzitter weet dat er op K9 iets aan de boom gedaan wordt. Hij is het er mee eens dat dit ook
moet gebeuren.
Voor wat betreft de boom op P2 is er niets concreet besloten.
G. Groen weet dat mevrouw Van de Bree niet wil dat deze gekapt wordt. Maar er kan aan een
andere oplossing worden gedacht, namelijk het verplaatsen van de tee box.
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R. Dijkgraaf vertelt dat hij afhankelijk is van een handicart. Hij ervaart de communicatie over het wel
of niet toelaten van buggy’s in deze periode als gebrekkig. Hij vindt dit niet terug op de website.
M. van de Pasch geeft aan dat op website onder Baaninformatie ’s ochtends rond 7 uur staat of er
buggy’s de baan in mogen.
B. van IJzendoorn zou willen dat hij niet elke keer bij een bezoek aan de website hoeft in te loggen. Is
het mogelijk dat dit door de pc kan worden ‘onthouden’?
H. Steijger weet te vertellen dat dit kan, maar dat dit een instelling op de pc is of op de smartphone.
B. van IJzendoorn vindt het lastig dat in de winterperiode de toiletten in de baan afgesloten zijn. Hij
begrijpt het argument dat anders de leidingen bevriezen. Vooral voor de dames is dit lastig. Is hier
een oplossing voor?
De voorzitter neemt dit punt ook mee.
11.Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun aandacht en inbreng en sluit de vergadering om
22.00 uur en nodigt de aanwezigen uit om een drankje te drinken in de bar.
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