
Notulen van de commissievergadering voorafgaand aan de President’s Putter op zondag 16 

oktober 2022 – clubhuis 

 

Aanwezig: Jerome Fissiaux, Jan Oskam, Joost de Vries, Huub v.d. Mijle, Rynk v.d.Woude, Grietje 

Hofstee, Paul van Kleef, Marjolein Neervoort, Beppie Faas, Piet Boonstra, Trijnie Kol, Jos Kroes, 

Robin Baines, Frank van Campen, Pieter van Hoeken, Thom Deutekom 

Bestuur: Maarten Ruys, Stance Dahlhaus, Jan Klaver, Yme Bouma, Sybolt Engelsma.       

 

Afwezig met kennisgeving: Dick Koorn wegens corona, Sjoerd Talstra, Alexander de Vries, Greet 

v.d. Veen wegens corona, Maria Koopmans. 

 

Met een woord van welkom opent voorzitter Maarten Ruys deze vergadering en stelt voor, dat elke 

commissievoorzitter even de stand van zaken in zijn/haar commissie belicht, waarna de notulen 

van de vorige vergadering worden doorgenomen. 

 

Jerome Fissiaux (technische commissie) bijt het spits af en meldt ons dat zijn commissie uit 3 

personen bestaat + Djur. Mildo v.d.Horst is voornemens dit jaar te stoppen met zijn 

werkzaamheden in de commissie bestaande uit het regelen van evenementen en de competitie. 

Jerome ziet weinig groei in prestatiegericht golf en maakt zich daar zorgen om. De voorzitter 

beaamt dit en belooft hierop terug te komen. 

 

Jan Oskam (commissie Natuur) memoreert de lezing van Tjeerd Jorna en de birdwatchingdag 

eerder dit jaar, beide evenementen waren erg geslaagd. Verder is het verhaal van Jan niet erg 

positief; hij is nu nog het enige lid in de commissie; hij acht de kosten niet opwegen tegen de 

baten en aangezien het bestuur ernaar streeft het aantal commissies in te perken, acht hij de zijne 

daar geschikt voor. Voorzitter vindt het duidelijk en hoopt Jan wel te behouden, eventueel in een 

andere commissie. 

 

Joost de Vries (Old Grand Dad Club) geeft aan dat onze club 50 trouwe leden heeft en dat hij dit 

jaar weer € 5000,- kon overmaken naar de Manege voor gehandicapte kinderen in Beetsterzwaag. 

 

Huub v.d.Mijle (Baancommissie) vertelt dat zijn commissie dit jaar druk was met de 

beregeningsinstallatie, die ook meteen zijn nut bewees door de enorme droogte, en zich nu bezig 

houdt met de uitvoering van het plan Ebert. Er zijn plannen voor de automatisering van de 

drivingrange d.m.v. robots voor het maaien en verzamelen van ballen. De bestrijding van emelten 

vergt veel inspanning van het team van greenkeepers. Cees Jan Groen en Jurjen Eerdmans zijn 

toegetreden tot de baancommissie. De voorzitter geeft aan dat het plan Ebert op de najaars-ALV 

op 14 november op de agenda komt. 

 

Rynk v.d. Woude vertegenwoordigt de marshalcommissie, die hij samen met Jan Veldhuis bestiert. 

Hij beschikt over 25 marshals en Maarten Over als reserve, het team bestaat uit een mix van 

mannen en vrouwen en draait goed. Hij acht het opsplitsen van de diensten geen noodzaak, 

aangezien de marhals die dat willen, dat zelf nu ook al regelen. Hij wil de kleding van de marshals 

nader bezien alsmede een opfriscursus voor de AED. Maarten verwacht dat deze issues opgelost 

kunnen worden en spreekt zijn waardering uit voor het werk van de marshals. 



Grietje Hofstee is voorzitter van de Donderdagavondcommissie, die dit jaar te kampen had met 

een flink teruglopende deelname. De reden daarvan is niet te duiden, maar ze gaat voor komend 

jaar proberen het tij te keren. Positief is wel dat er steeds meer doorstroom komt van de rabbits.                                         

Voorzitter oppert dat via een Playersfirst-achtige enquete, te onderzoeken is wat de reden is van 

de terugloop van het aantal deelnemers aan de donderdagavond wedstrijd. 

 

Paul van Kleef, herencommissie, beschikt over een 8-koppig team. Er doen wekelijks gemiddeld 50 

heren mee; ca 100 leden van onze club doen regelmatig mee. Ze spelen maandelijks 2 q-

wedstrijden en 2 fun-wedstrijden. Voorzitter acht deze deelname hoog, wat hij bij andere clubs wel 

minder ziet. 

 

Marjolein Neervoort, damescommissie, heeft door ziekte en uitval van commissieleden een 

rommelig jaar gehad. Gelukkig viel Maria Koopmans af en toe in, maar het bleef moeilijk. Carin 

Verdonk is de club komen versterken. Ze meldt een succesvolle openingswedstrijd en dames – 

invité in de golfweek. Ze is blij dat de golf/bridge op de derde dinsdag in de maand weer van start 

gaat. Voor de winterperiode wordt gedacht aan een start om 10.30 uur in tegenstelling tot de 

zomerstart om 10.00 uur. Maarten dankt haar voor haar bijdrage. 

 

Beppie Faas, leidt de golf-bridge commissie, die komende dinsdag weer van start gaat met 

gehuurde spullen van de donderdagavondcommissie. Zij hoopt dit jaar vaker te kunnen spelen dan 

die ene keer vorig jaar vanwege corona. 

 

Piet Boonstra, wedstrijdcommissie, geeft aan dat de weco afgelopen jaar het aantal 

shotgunwedstrijden heeft geanalyseerd en met nieuwe regels en voorwaarden heeft kunnen 

terugbrengen van 38 naar 7, hetgeen te goede komt aan de bezetting van de baan. Deelname aan 

wedstrijden liep, zoals dat bij bijna alle clubs het geval is, terug. Hij maakt zich zorgen over 

afname prestatiegolf, vooral bij dames en wil een plan maken ter verbetering hiervan. Voorzitter 

wil graag meedenken in deze plannen. 

 

Trijnie Kol vertegenwoordigt de Nieuwe Leden commissie, waarin ook Ilse de Vries en Jouke 

Jorritsma zitting hebben. Ze memoreert de Open Dag 2.0 die maar liefst 90 deelnemers trok en 

benadrukt de Nieuwe Ledendag op zaterdag 19 november a.s. De commissie probeert het belang 

van correcte kleding en etiquette te benadrukken. 

 

Greet v.d.Veen van de Rabbitcommissie heeft corona en heeft Trijnie verzocht een memo voor te 

lezen over de ervaringen van de rabbits. In 2022 waren alle inspanningen succesvol; de commissie 

apprecieert de goede samenwerking met het secretariaat en bestuur. Het enige probleem waarmee 

ze zich geconfronteerd ziet is de vervanging van vertrekkende commissieleden. 

 

Jos Kroes, Milivrij, kijkt terug op een minder geslaagd seizoen omdat de deelname aan de 

vrijdagmiddag erg beperkt is en soms moest worden afgelast. Jos vraagt zich af of ze zó verder 

moeten. Maarten merkt op dat dit gebeuren oorspronkelijk was bedoeld voor werkenden, maar nu 

voor iedereen toegankelijk is. Ook merkt Jos op dat hij het diploma commissaris 1 heeft behaald, 

waardoor hij nog geen officiële referee is, dat ben je na het behalen van het diploma referee 2; 

wellicht gaat hij hier ooit nog eens voor! 



Robin Baines is voorzitter van de Regel- en Etiquettecommissie, die regellessen geeft en de 

examens afneemt. Tjitske v.d. Wal neemt de baanverkenning voor haar rekening. Robin schrijft 

nog een artikel over het nieuwe handicapsysteem en de overgang ervan.  

 

Frank van Campen, business-club, had last van de coronaperikelen van de afgelopen tijd. Er zijn 

wat nieuwe leden bijgekomen, maar over het algemeen is men terughoudend in deze tijd van 

economische teruggang. De voorkeur gaat uit naar nieuwe leden, die iets met duurzaamheid te 

maken hebben. Frank geeft aan dat de bedrijfscompetitie vol zit en dat er in november een 

evaluatie plaatsvindt. 

 

Pieter van Hoeken is de opvolger van Dick Koorn in het GEO-gebeuren van onze club. Pieter is nog 

niet zo lang lid van onze club, stelt zich nader voor en vertelt bezig te zijn met het zoeken naar 

mogelijkheden serieus bezig te zijn met duurzaamheid in clubverband, zoals hij dat kent van de 

Kennemer, waar hij lid was. 

 

Thom Deutekom, Facilitaire Commissie, houdt zich bezig met beveiliging, onderhoud, schoonmaak 

en ook duurzaamheid van onze club. De keuken gaat van het gas af en ook enkele apparaten in de 

keuken kunnen zuiniger. Het energiecontract loopt komende januari af en dan wordt het spannend 

wat we moeten gaan betalen. 

 

Sjoerd Talstra, Jeugdcommissie, vandaag helaas afwezig, stuurde zijn inbreng per email. Er zijn 54 

jeugdleden in de leeftijdscategorie van 11 t/m 24 jaar. Er werden 11 wedstrijden georganiseerd en 

er waren 20 groepstrainingen. Sjoerd ziet de betrokkenheid van de jeugdleden afnemen door 

andere sporten, werk en studie. Wellicht dat er gedacht moet worden aan meer 9-holes 

wedstrijden en/of par-3 wedstrijden. Positief is het feit, dat nummer 1 bij de jeugdafdeling 

Golfbanen in Friesland zijn geworden. Wellicht zijn er kansen in schoolgolf, wat verder onderzocht 

wordt. Voorzitter zal de mail van Sjoerd in het bestuur nader bespreken. 

 

Naast de opmerking van Jos over het referee-examen zijn er geen opmerkingen over de notulen 

van de vergadering van 17 oktober 2021. 

 

Opdat eenieder zich kan voorbereiden voor de President’s Putter beëindigt de voorzitter deze 

bijeenkomst en dankt de aanwezigen voor hun inbreng. We zullen bekijken of we bestuurlijk iets 

kunnen doen aan de vacatures in de diverse commissies. Belangrijk acht hij de constatering, dat 

het goed gaat met onze club. 
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