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Notulen van de Algemene Leden Vergadering 

van Golfclub de Zandvoortse 

van 12 juni 2018 

in restaurant “The Links”, Duintjesveld Zandvoort 

 

 

Totaal aanwezig 32 leden, 8 leden hebben zich afgemeld. 

 

Het bestuur is aanwezig met:  

Peter Logmans  voorzitter 

Bart van der Storm secretaris  

Fred Loos  penningmeester  

 

1 Opening, ingekomen stukken en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter vraagt 

een minuut stilte voor Maurits Velsink, Sander Retra en Piet Koopman die ons 

afgelopen jaar zijn ontvallen. 

 

2 Vaststellen notulen van de Algemene Leden Vergadering van 27 juni 2017 

De notulen worden goedgekeurd. 

3 Financieel jaarverslag 

Besproken punten, toegelicht door Fred Loos, bij dit agendapunt: 

• Balans per 31 december 2017 

• Exploitatierekening 2017 

• Verslag kascommissie 

De kascommissie licht de bevindingen van de kascommissie niet verder toe. Wilco 

Wansink en Peter Bruining traden op als kascommissie; de commissie geeft aan 

dat de administratie uitstekend op orde is bevonden. De leden verlenen decharge 

en dankt de commissie voor haar werk. (reserve lid Michiel Schreuder wordt nu lid 

in plaats van Peter Bruining info Fred) 

• Begroting 2019: Fred licht de begroting toe. 

Fred beantwoordt de vragen en voorstellen en uiteindelijk wordt er gezamenlijk 

ingestemd met het volgende voorstel:  

De begroting 2019 wordt toegelicht, besloten wordt om een extra bedrag (€ 300) 

te reserveren voor het 35 jaar jubileum. Voor de Handicart is 1300 euro 

opgehaald, er wordt naar een 2e hands Handicart gezocht. Het bestuur en de ALV 

stemmen ermee in. 

 

• Aangepast voorstel contributie 2019: de contributie wordt  80 euro incl. de NGF-

kosten (€18) en jeugdleden betalen 50%. 

Het voorstel tot verhoging van de contributie voor 2019 wordt mede op voorstel 

vanuit de ALV aangepast en aangenomen. 

 

• Financieel overzicht wedstrijdactiviteiten in 2017 

 

4 Algemeen jaarverslag 

De Voorzitter licht de verschillende onderdelen van het Algemeen jaarverslag toe: 

samengevat komt het op het volgende neer: De gemiddelde leeftijd van de leden 

van de Zandvoortse is 63 jaar en zij spelen liever 9 holes dan 18 holes. 

 

• Ondernomen acties in 2017/2018; Peter licht de ondernomen acties toe en geeft 

aan dat de samenwerking met OGZ nog steeds goed is. 
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• Opgemerkt wordt dat de lancering van de nieuwe website prima is gelukt.  

• De dropping zone van hole 5 is er eindelijk en deelname van niet leden aan de 

Ladiesday en dames matchplay is een redelijk succes. 

 

 

5 Benoemingen 

Het bestuur stelt voor om Fred Loos voor 1 jaar (conform statuten ZGC 

Sonderland) te herkiezen. Voorstel wordt door de leden aangenomen.  

 

Peter Logmans stopt als voorzitter na 6,5 jaar. Tot aan vervanging gaat hij door. 

Er wordt een short list gemaakt van mogelijke kandidaten. Merijn van der Horst is 

al per 2018 gestopt als bestuurslid.  

 

Bestuur gaat door met 3 man, de ALV gaat akkoord. 

 

 

6 Verslag evenementen en projecten. 

Marcel van der storm licht de status van de verschillende projecten toe en met 

name de nieuwe website. Henk Morang wordt bedankt voor al zijn 

werkzaamheden in dit verband. Missie en visie opstellen van de club wordt in 

2019 opgepakt door het bestuur.  

Hein den Dunnen licht status digitaal aanmelden toe, presenteert de nieuwe AVG 

regels toe en legt uit waar we allemaal aan dienen te voldoen, hoe de leden en 

commissies hier bij worden betrokken en hoe hij ervoor gezorgd heeft dat zijn 

computer veilig is.  

Anne Hillebrand is gevraagd, en heeft geaccepteerd, om het onderwerk intimidatie 

en grensoverschrijdend gedrag als aandachtsgebied op zich te nemen. Op de 

website staat hier een stuk over. Bij klachten kan men zich tot haar wenden en 

zal zij uitzoeken waar de klacht neergelegd kan worden.  

7 Wat verder ter tafel komt 

Het overleg met Nigel Lancaster van the Dunes. In overleg moet er een 

voorzetting komen van de gebruikersovereenkomst die 31 December 2018 

afloopt. Jan Bax spreekt een dank woord uit aan het bestuur voor haar werk. 

Marcel Rood vraagt zich af waarom hij steeds weer opnieuw moet inloggen op de 

website. Dit blijkt een instelling te zijn op zijn computer.  Lilian Klaus wil vooruit 

betalen voor de wedstrijd deelnames. De Wedstrijd commissie zal die meenemen 

naar de vergadering. Maria Koopman vraagt waarom de Zandvoortse niet is 

aangesloten bij de NGF voor HC registratie. Bestuur geeft aan dat dit te duur is.  

8 Rondvraag 

Rob Loos vraagt nog spotters voor de Clubkampioenschappen. 

9 Sluiting 

De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering. 
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