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Het bestuur heeft het genoegen 

u het verslag aan te bieden over 

het een en dertigste 

verenigingsjaar.  

Bestuur  

Hans van Brero, Voorzitter 

Hein den Dunnen, Secretaris 

Peter Bruining, Penningmeester 

Anne Hillebrand, Bestuurslid 

Fred Loos, Bestuurslid  

Golfclub De Zandvoortse, opgericht op 10 mei 1988 onder de naam Zandvoortse Golfclub 

Sonderland. 

Secretariaat : van Lennepweg 36, 2041 LK Zandvoort 

Website : www.dezandvoortse.nl 

Correspondentie adres : van Lennepweg 36 , 2041 LK Zandvoort of via 

golfclub@dezandvoortse.nl 

Facebook : www.facebook.com/DeZandvoortse/ 

Bankrekening nr. NL40RABO 0113 4565 49 

 

 

Van het bestuur 
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van 

Golfclub De Zandvoortse . Het 

(wettelijk) verplichte financiële verslag 

verschijnt apart. Beide uitgaven geven 

een beeld van wat er in 2019 bij 

Golfclub De Zandvoortse is gebeurd 

 

In het jaar 2019 heeft er binnen de Golfclub zowel een bestuurlijke als digitale revolutie 

plaatsgevonden. Achter de schermen is op beide vlakken veel werk verricht om het reilen 

en zeilen van Golfclub De Zandvoortse door te laten gaan zonder al teveel hinder voor de 

leden. Zowel bestuurlijk als digitaal zijn we in een rustiger vaarwater gekomen. 

http://www.dezandvoortse.nl/
mailto:golfclub@dezandvoortse.nl
http://www.facebook.com/DeZandvoortse/
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Bestuurlijk 
In de ledenvergadering op 12 juni 2018 is door de voorzitter Peter Logmans aangekondigd 

het voorzitterschap neer te leggen. Lange tijd is deze functie vacant gebleven. Het 

bestuurlijke driemanschap liep 

nog meer schade op door het 

aangekondigde aftreden van de 

secretaris Bart van der Storm. 

Objectief gezien kwamen de 

bestuurlijke taken in een vacuüm 

terecht. Hans van Brero werd 

bereid gevonden om tot de 

bestuursvergadering van 2 juli 

2019, als interim voorzitter de 

bestuurlijke taken waar te nemen.  

Om de bestuurlijke impasse te doorbreken werden Hein den Dunnen, Peter Bruining en 

Anne Hillebrand bereid gevonden om de taken van respectievelijk secretaris, 

penningmeester en bestuurslid, op zich te nemen. Fred Loos draagt via een 

overgangsperiode zijn penningmeesterschap over aan de nieuwe penningmeester. Op de 

Algemene Leden Vergadering van 2 juli 2019 werden de voorgestelde nieuwe 

bestuursleden benoemd.  

 

Digitaal 
In augustus werd overgestapt op een geautomatiseerde handicap verwerking. Alle leden 

hebben een persoonlijke inlogpagina gekregen waarin ze hun persoonlijke gegevens 

kunnen aanpassen en  hun qualifying kaarten kunnen verwerken.  

Het oude stand alone handicap systeem, ooit ontworpen door ons lid Ben Ruckert, is 

opgeslagen in het archief van de Golfclub. 

Tezamen met “aanmelden wedstrijden”  is 

het analoge tijdperk binnen onze club 

bijna voorbij.  

In 2020 worden de laatste plastic NGF 

handicap kaarten verstrekt. Vanaf 1 

januari 2021 is alleen nog een digitale 

handicap bewijs beschikbaar op de app 

Golf.nl of op je persoonlijke pagina in 

Sogolf, ons eigen handicap registratie 

    Aangesteld  Herbenoeming 

Hans van Brero, Voorzitter   2019  2022 

Hein den Dunnen, Secretaris  2019  2022 

Peter Bruining, penningmeester 2019  2022 

Anne Hillebrand   2019  2022 

Fred Loos    2019  2020 
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systeem. Voordeel van het Sogolf systeem is een directe koppeling met de NGF database. 

Wijziging van je NAW gegevens of na het invoeren van je qualifying kaart, wordt direct in de 

NGF database opgeslagen. 

Sportieve prestaties 
Hoogtepunt in 2019 was het 

landskampioenschap Matchplay van ons eerste 

team. Na jarenlang nipt de finale te missen lukte 

het team van captain Kees van den Bos de schaal 

binnen te halen. Een fantastische prestatie van 

doorzetten.  

 

 

 

 

 

 

Binnen  de club werd hard gestreden om de diverse prijzen. Ook dit zijn 

hoogtepunten voor de vereniging. Door de commissies 

werden aan het eind van de zomer veel prijswinnaars in 

het zonnetje gezet. Een ware prestatie door de commissie 

leden om wekelijks een wedstrijd te organiseren, uitslagen 

bij te houden en te verwerken. Deze vrijwilligers hebben 

wij nodig binnen de club. 

Clubkampioen :  Tanja van Dooren en Werner Koopman. 

The Masters : Lillian Klaus en Martin Spaans 

Championsleage : Merel Beumer en Kees van den Bos 

 

 

Commissies 

Bij de vereniging zijn vele commissies waarin vrijwilligers werkzaam zijn. 
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De commissies bestaan medio 2020 uit: 

Ladiesday : Marjan Vijver en Gabrielle Wansink 

Woensdag : Aad Twisk, Albert Kramer en Jan Verhoeven 

Heerenmatchplay : Evenpoule Peter Bruining en Hein den Dunnen 

Heerenmatchplay : Onevenpoule Dirk Fortuin en Bou Verhoeff 

Donderdag : Aad Klomp en Helmy Hodenius 

Donderdagavond : Mieke Termeulen, Rob Loos, Ko Knol en Gerard Scholten 

Damesmatchplay : Anne Hillebrand en Elly den Dunnen 

Zaterdagmiddag : Mieke Termeulen, Maartje Loos, Ko Knol en Rob Loos 

NGF : Coördinator Kees van den Bos, Captains Kees van den Bos en Hein den Dunnen 

Masters : Marcel en Ineke van der Storm 

Clubkampioenschap : Aad Twisk, Rob Loos en Hein den Dunnen 

Klaverjassen : Anne Hillebrand en Bou verhoeff 

Regelcommissie : Aad Twisk en Maartje Loos 

Dauwtrappen : Peter Bruining en Fred Loos 

Verder zijn op de achtergrond nog leden actief om de website in de lucht te houden, de 

baan maandelijks te ontdoen van divots, de z.g. divotploeg en leden die hand en span 

diensten verlenen bij evenementen. Zonder jullie allen kan de vereniging niet bestaan.  
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Statistiek 
Ledenverloop 31 december 2019 

 

Het ledenaantal loopt vanaf 2016 gestaag 

terug. Dit is landelijk gezien bij clubs ook 

een waarneembare trend. Spelers 

verkiezen meer te spelen op momenten 

dat het hun uitkomt en op verschillende 

banen. Clubleden zijn leden die graag in 

een vast ritme willen spelen en in 

competitie verband. Helaas komen deze 

spelers steeds minder voor.  

Ook de leeftijdsopbouw binnen 

verenigingen komt overeen. 67% van onze leden is boven de 70 jaar en hebben voor het 

overgrote deel geen werkzaam leven meer. Van de overige 33% zal een deel nog aan het 

arbeidsproces deelnemen.  
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Hole in One Qualifying kaarten Gemiddelde handicap 

 

1900 24,6 

 

 

 

 

Financieel overzicht  
2019 is een turbulent financieel jaar geweest, op de helft hiervan ging het 

penningmeesterschap over van Fred Loos naar Peter Bruining. Vooralsnog verzorgd Fred 

de boekhouding en is Peter de 

verantwoordelijke penningmeester. 

Het jaar laat een negatief saldo zien van € 

848.-. Dit tekort was begroot op € 390,- echter 

terugloop van het aantal leden heeft 

natuurlijk ook invloed op de inkomsten min € 

393.- (3,9%) t.o.v. 2018, min € 1203.- (11,1% ) t.o.v. de begroting. Tevens zijn er meer 

kosten gemaakt door het secretariaat i.v.m. de automatisering van Sogolf. 

Verdere kosten zijn binnen de begroting of er onder gebleven. Buitengewoon prettig is dat 

alle wedco’s het jaar met een positief resultaat hebben afgesloten. Een compliment 

waard. 
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Ook is er weer reservering gemaakt voor het jubileumfonds. 

Het eigenvermogen is afgenomen niet alleen door 

het exploitatieverlies maar hoofdzakelijk door de 

bijdrage aan de reservering voor de aanschaf van 

de Handicart van € 2.600.-. Eigen vermogen is per 

31 december 2019 € 26.126.- stand was per 1 

januari 2019 € 29.574.- 

De Zandvoortse heeft genoeg reserves om dit op te vangen en is een financieel meer dan 

gezonde vereniging. 

Risico’s en onzekerheden 

De uitbraak van het coronavirus heeft invloed op onze leden en ook op De Zandvoortse. 

Het zijn onzekere tijden en we weten nog niet wat het uiteindelijke effect zal zijn op de 

exploitatie van 2020 en de exploitatierekening van 2021.  

Sponsors 
Wij danken onze sponsoren voor hun bijdragen aan wedstrijden. 

 

 

 

 

 

Dit is een 

uitgave van 

Golfclub De 

Zandvoortse 

 


