
 

 

Verslag algemene ledenvergadering 2 juli 2019 
 
Aanwezigen: zie handtekeningenlijst 
Afwezig met bericht:  
Barbara Koopman 
Aad Twisk 
Jan Willem van der Lugt 
Merel Beumer 
Paula van Walsteijn 
Bob Dusink 
 
Voorafgaand aan de vergadering wordt 1 minuut stilte in acht genomen om Elly Sluijzer te 
gedenken die dit jaar is overleden. 
Vervolgens wordt Jan Bax als erelid welkom geheten alsmede de eerdere aanwezige voorzitters nl 
Peter Specker en Peter Logmans. 
 
Wilco Wansink heeft een opmerking over de agenda volgorde. Het financieel jaarverslag zou voor 
de bestuursverkiezing moeten worden besproken. Dit ivm het feit dat dit onderwerp nog onder de 
verantwoordelijkheid valt van het oude bestuur. Dit was bekend bij het bestuur maar omdat alleen 
Fred Loos nog aanwezig is vanuit het oude bestuur is voor deze volgorde gekozen.  
 
Sheet 4. De kandidaat bestuursleden worden voorgesteld en gekozen.  
 
Sheet 5. Hans van Brero stelt zich, als nieuwe voorzitter, voor aan de vergadering.  
De notulen worden vastgesteld met dank aan Anne Hillebrand die ze maakte. 
 
Sheet 6 t/m 10. Het financieel jaarverslag wordt toegelicht. 
 
Sheet 11. verslag kascommissie. De commissie bestaat uit Wilco Wansink en Michiel Schreuder. 
De vergadering verleent decharge en dankt de commissie voor haar werk. Wilco bedankt Fred 
Loos voor al zijn inspanningen. Op de vraag wie zich aanmeldt als reserve lid voor de 
kascommissie meldt Rob van Dooren zich aan. 
 
Sheet 13. Door miscommunicatie is de voorgestelde contributie voor 2019 niet doorgevoerd. Dit 
zal gebeuren in 2020. Het bedrag wordt dan 80 euro. 
 
Sheet 15. Nico en Mea Kleij zijn door het bestuur uitgenodigd om vanavond hier aanwezig te zijn. 
Door hun hoge leeftijden (resp 90 en 86 jaar oud) zijn beide niet meer in staat te golfen en hebben 
hun abonnement bij de Zandvoortse opgezegd. Het bestuur bedankt hen hartelijk voor hun 
langdurig lidmaatschap en overhandigt Mea een bloemetje. Nico vraagt de microfoon en wenst de 
leden van de club nog een plezierige tijd toe. Hij vond de Zandvoortse een fijne club! Nico en Mea 
trakteren op een drankje tijdens de pauze. 
 
Het eerste team wordt naar voren geroepen. Dit zijn captain Kees vd Bos, Hans Kerkman, Peter 
Logmans, Tanja van Dooren, Dirk Fortuin, Martin Spaans en Werner Koopman. Zij krijgen een 
zilveren sleutelhanger met golfbal aangeboden (Peter Bruining is de maker). 
 
Het tweede team heeft haar positie in de hoofdklasse behouden. Beide teams worden hartelijk 
gefeliciteerd met het behaalde resultaat. 
Kees vd Bos maakt van de gelegenheid gebruik om na dit succes te pleiten voor nieuwe polo’s met 
een bescheidener logo. Roel Hoedt wil dit wel sponseren met reclame voor garage Honschoten op 
de polo’s. 
 
Als laatste wordt Fred Loos bedankt die al jarenlang de financiën verzorgt van de Zandvoortse.  
Ook hij ontvangt een zilveren sleutelhanger met golfbal. 
 
Pauze (met dank aan Nico en Mea voor het drankje). 



 

 

 
Sheet 21. Hein den Dunnen neemt de aanwezigen mee in het nieuwe handicap registratiesysteem. 
In feite zou 4 jaar geleden al moeten zijn begonnen met dit nieuwe systeem maar onze club was 
toen te klein voor passende software. Dit jaar kwam bericht van de NGF dat ook de Zandvoortse 
moest overgaan op dit nieuwe systeem voor het einde van dit jaar.  
 
Via golf.nl kan direct in de baan worden geregistreerd waarna de gegevens direct bij de NGF 
worden verwerkt. Thuis kan het via de iPad, laptop of PC.  
In UITERSTE NOOD kan het secretariaat helpen maar in feite moet iedereen het zelf doen.  
 
Voor de Zandvoortse wedstrijden blijven de scorekaarten gebruikt worden zodat de wedco’s hun 
wedstrijdadministratie aan de hand van de kaart kunnen blijven doen. Na de wedstrijd krijg je de 
kaart van de wedco terug zodat je zelf de kaart kun invoeren. 
De uitleg omtrent het gebruik van de nieuwe handicap registratie komt op de website te staan. De 
hcp die op 31 juli staat geregistreerd wordt gebruikt om op 1 augustus met het nieuwe systeem te 
kunnen beginnen. Bij de eerste invoer wordt als wachtwoord een 6 letterige code gehanteerd. Het 
is mogelijk dit wachtwoord te wijzigen.  
 
Invoeren van scorekaarten is uitdrukkelijk een eigen verantwoordelijkheid en er vindt geen 
handhaving plaats. Er is ook geen noodzaak om de kaart te bewaren.  
De wedco’s hebben de mogelijkheid om de handicaps te zien om hun flightindeling te maken. Maar 
ook op de website blijft de actuele handicap te zien.  
Mocht je spelen op andere banen in Nederland of op buitenlandse banen dan kunnen deze scores 
ook bij golf.nl ingevoerd worden.  
 
Het is nu al mogelijk de app golf.nl te gebruiken om te oefenen. Officieel gaat deze pas 1.8 in 
gebruik. Gegevens om in te voeren staan op het NGF pasje. 
Mocht je de app tijdens het baan lopen willen gebruiken dan graag wel de telefoon op stil zetten.  
 
Wat verder ter tafel komt. Sheet 38. 
Het nieuwe bestuur heeft al wel ideeën met elkaar besproken maar uiteraard nog geen besluiten 
genomen. Ze gaat vanaf vandaag aan de slag. 
 
Handicart. Hierover moeten afspraken gemaakt worden met Nigel Lancaster over onderhoud en 
beheer van de handicart. De kosten blijken meer dan te zijn dan de reeds opgehaalde 1300 euro.  
Het bestuur al aan de leden een voorstel voorleggen hoe verder te gaan met de aanschaf van een 
handicart. 
 
Martin Spaans vraagt of er een local rule kan komen zodat er niet meer mag worden afgeslagen 
als er spelers staan op de tee box van hole 7. Dit wordt met de wedco’ s opgenomen. Er kan een 
briefje hierover worden neergelegd op de wedstrijdtafel. 
 
Marcel vd Storm vraagt of er al iets bekend is over de plannen van The Dunes met betrekking tot 
de formule 1 volgend jaar mei. Hier is nog niets over te zeggen omdat er nog geen definitieve 
beslissingen zijn genomen. Zodra een en ander officieel is wordt overleg gepleegd met the Dunes. 
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