
Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 6 juli 2020 in Dorpshuis De Buorskip te 

Beetsterzwaag 

 

Aanwezig: 58 leden 

 

-1 Opening 

Om exact 20.00 uur opent voorzitter Maarten Ruys de vergadering op deze locatie, die 
gekozen werd vanwege de slechte weersomstandigheden, die verhinderden, dat deze eerste 
vergadering na Corona, op de drivingrange gehouden werd. 

Stilgestaan wordt bij het overlijden van Klaas Giliam en Paul Peperkamp, die ons zijn 
ontvallen. 

-2 Vaststellen Agenda 

Voorzitter stelt voor agendapunt 9 Stand van zaken Corona naar voren te halen en na de 
Ingekomen Stukken en Mededelingen te behandelen. 

-3 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 november 2019 

Deze worden ongewijzigd, met dankzegging aan de notuliste, goedgekeurd. Voorzitter merkt 
op, dat bij de rondvraag van deze vergadering werd gevraagd naar de mogelijkheden van de 
aanleg van een 9-holes par-3 baan. Er zijn enkele creatieve ideeën de revue gepasseerd, 
maar niet realiseerbaar gebleken. In samenwerking met de pro’s hebben de greenkeepers 
op hole 10-11-12 en 13 een zogenaamd Shortgolf-parcours uitgezet, herkenbaar aan blauwe 
afslagtegels. Met de jeugd hebben al diverse succesvolle testmomenten plaatsgevonden en 
het is de bedoeling, dat ook de startende golfer hier gebruik van kan maken.  

-4 Ingekomen Stukken 

De secretaris meldt 3 e-mails met vrijwel identieke inhoud, betreffende de voorkeur voor 
het oude startsysteem boven het nu gehanteerde, Corona gestuurde, starttijdensysteem. 
Later deze vergadering zal dit onderwerp nog uitgebreid aan de orde komen. 

-5 Stand van zaken Corona 

Voorzitter neemt ons, aan de hand van vier corona-gerelateerde momenten, te weten:              
a. het begin, b. de lockdown, c. opstarten en d. de balans , mee terug naar de laatste 
maanden, maart, april, mei en juni van dit jaar. Vanaf het begin vormde een diep gevoelde 
verantwoordelijkheid voor de gezondheid van onze leden het uitgangspunt voor het bestuur. 
Daarbij werd gestreefd naar geen gedwongen ontslagen bij het personeel en enige financiële 
ruimte voor onze pachter. We deden een beroep op de NOW (overheidssteunmaatregel). 
Een terugblik op de periode van de lockdown van onze club en de activiteiten die  toen 
werden ontwikkeld door diverse leden, pro’s, pachter en commissies, geeft aan, dat ook de 

leden het gevoel hadden, dat we er voor elkaar waren.  Voor de herstart op maandag 1 juni  
maakten we veel inschattingen, implementeerden we NGF protocollen, stelden een  nieuw 
reserveringssysteem in en testten dat, maakten clubhuis, drivingrange en alles door omheen 
coronaproof. Al snel na 1 juni, de dag dat de club weer openging, hetgeen mede dankzij het 
vele werk van de marshal’s goed verliep, bleek dat de grote toeloop van gasten en greenfee-
ers af en toe een probleem vormde. Een levendige discussie volgt over dit onderwerp, 
waarbij diverse oplossingsgerichte voorstellen worden aangedragen. Ook het verkorten van 



de tijd tussen startmomomenten van 10 naar 8 minuten, komt aan de orde. Het bestuur 

heeft nu bepaald, dat er gestreefd wordt naar een maximum van 30 gasten per dag. 
Voorzitter acht het nog te vroeg om al duidelijkheid te geven over de financiële 
consequenties, maar hoopt daarover meer te kunnen zeggen op de najaars-ALV. 

-6 Jaarverslagen Commissies 

Op de site van de club zijn deze gepubliceerd. Harry Noordhof stelt voor daar in het    vervolg 
ook de namen van de commissieleden bij te vermelden. Dit voorstel vindt bijval en zal 
worden opgevolgd.  

-7 Financiën 

De voorzitter geeft de penningmeester, Bouke Hoving,  het woord over de cijfers 2019. Alle 
leden hebben op de site de jaarrekening 2019 en de toelichting op de jaarrekening 2019 
kunnen inzien en de penningmeester presenteert daaruit een samenvatting. Het jaar 2019 

was een mooi golfjaar met name door de mooie zomer en het goede najaar. Ook financieel 
was het een jaar om tevreden over te zijn. De baten waren hoger dan het jaar daarvoor en 
de lasten iets lager. Het exploitatiesaldo (voor reserveringen voor projecten en 
verbeteringen) is gestegen van€ 76K in 2018 naar €86K in 2019. 

De ledenequivalenten zijn gestegen van 625 leden op 1 januari naar 639 leden aan het einde 
van het jaar. Daarna geeft de penningmeester een nadere uitleg over de baten en lasten en 
de mutaties daarin ten opzichte van de begroting en ten opzichte van het jaar 2018. Van het 
exploitatiesaldo (voor reserveringen) van €86K wordt €49K gereserveerd voor projecten en 
€25 K voor groot onderhoud, zodat de jaarrekening sluit met een saldo van €12K. 

Daarna gaat de penningmeester door naar de balans per 31 december 2019. In totaal is € 
74K geïnvesteerd in machines en in 219 is €421K geïnvesteerd in de drivingrange, de 
zonnepanelen, de golfschool en de plaatsen voor de handicarts. In 2018 was al € 312K 

geïnvesteerd in de drivingrange cs zodat het totaal uitgekomen is op €733K. 

De balans toont goede verhoudingen, zowel de solvabiliteitsratio (57% incl. obligatielening); 
ook de liquiditeitsratio zijn goed. Tenslotte het kasstroomoverzicht, waarvan het beginsaldo 
bij de Rabobank 385K was, in inkomende kasstroom was €736K, de uitgaande kasstroom was 
505K, zodat het eindsaldo €616K bedraagt. 

? stelt een vraag over de iets gedaalde pensioenlasten, wat verklaard wordt door een 
enigszins verjongd personeelsbestand. 

Jan Stelwagen brengt verslag uit namens de kascommissie, waarna onder luid applaus het 
bestuur decharge wordt verleend. Als nieuw lid in de kascommissie wordt Johan Popma 
benoemd en Jan Stelwagen wordt bedankt voor de bewezen diensten in deze commissie met 
een bloemetje. De kascommissie bestaat nu uit Johan van Seijst en Johan Popma. 

-8 Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement 

De penningmeester geeft een toelichting. De statutenwijziging is ingegeven door fiscale 
redenen in verband met een wetswijziging d.d. 19 september 2018, zoals toegelicht in de 
uitnodiging voor de ALV. 

 

Inhoudelijk zijn zo min mogelijk wijzigingen doorgevoerd; ze zijn integraal aangepast aan de 
eisen  des tijds .Notaris Breuker stelde een brief op met deze wijzigingen die de leden 
hebben kunnen lezen. Daarnaast beoordeelde ons lid oud-notaris Pieter de Vries de oude 



en nieuwe statuten en verwerkte zijn opmerkingen in het concept nieuwe statuten 

(opgemaakt door notaris Breuker met kenmerk 175064/HPB). 

Daarnaast hebben enkele leden wijzigingsvoorstellen voor de statuten ingediend. Deze gaat 
het bestuur inventariseren en op een later tijdstip aan de leden voorleggen. Na deze 
toelichting zijn er geen vragen meer. Op de vraag aan de vergadering of zij kunnen 
instemmen met de voorgestelde statutenwijziging en het bestuur te machtigen deze 
notarieel te (laten) bekrachtigen , volgt applaus. 

Dit houdt in dat van de 58 aanwezige stemgerechtigde leden, 58 vóór stemmen. Voorzitter 
constateert, dat deze uitslag door niemand wordt betwist. Tot slot wordt ook het 
aangepaste Huishoudelijk Reglement (met name aangepast aan de huidige feitelijke gang 
van zaken) door de vergadering akkoord bevonden.       

-9   Bestuursverkiezing 

Aangezien er geen tegenkandidaten zijn voorgesteld en de heer S.O Engelsma heeft 
aangegeven bereid te zijn, zijn termijn van 6 jaren vol te maken, stelt voorzitter voor hem 
daarvoor te benoemen, hetgeen door de aanwezige leden in de zaal met applaus wordt 
begroet. 

-10 Bedanken vertrekkende commissieleden 

Voorzitter bedankt de commissieleden die nu stoppen of al gestopt zijn met hun 
werkzaamheden in de diverse commissies. Door de Corona maatregelen is het niet 
verstandig de bloemenhulde persoonlijk te overhandigen, legt voorzitter uit; hij volstaat met 
het noemen van de namen en de bijbehorende commissies en de zaal zorgt voor een 
passend applaus. Dié leden die vertrekken, maar vanavond niet in de gelegenheid zijn acte 
de présence te geven, zullen worden verrast met een bloemenbon, die ze op eigen tijd en 
gelegenheid kunnen verzilveren.  

-11 Rondvraag 

Mevrouw Mollema stelt de handicarts en het probleem wat sommige leden hebben met het 
halen en brengen naar de stalling en oplaadstation. Het bestuur ontving hierover ook een 
verzoek van de heren Mandema en Van de Velde. Voorzitter erkent het probleem maar stelt, 
dat mensen die hiermee problemen hebben, vaak een partner of speelmaat bij zich hebben, 
die dit zou kunnen doen;  dit centraal  regelen, zijn wij vooralsnog niet van plan, aldus 
voorzitter.  Jan Heemskerk, marshall in het team van Mevr. Mollema, meldt dat hij het vaak 
eventjes doet als hij daartoe wordt verzocht.  

Mevrouw Noordhof vraagt wanneer de toiletten op de begane grond weer gebruikt 
kunnen/mogen worden. De heer Engelsma antwoordt, dat de 1.5 meter regel nog van 
toepassing is; zodra het kan zullen we de toiletten weer openstellen voor de leden. De vraag 
waarom het toilet bij de greenkeepersloods dicht is, is ook duidelijk. De financiële 

consequenties  van de schoonmaak lopen té hoog op. Gemeld wordt, dat het toilet op de 
drivingrange, in de baan en de kleedkamers- beneden opengesteld zijn. De heer Dokter vindt 
de bergingsruimte in de kelder muf ruiken en vraagt of hier iets aan gedaan kan worden. Het 
voorstel om overdag de buitendeur open te laten zal worden onderzocht. De heer Mollema 
merkt op, dat deze ruimte voorzien is van af- en aanvoer van verse lucht. Mevrouw Bosma 
meldt het succes van Shortgolf; de jeugd maakte al kennis met dit gebeuren en reageerde 
enthousiast. De vraag van Mevr. Hoekstra over het aantal gasten, dat aan een tafel in het 
restaurant mag zitten, wordt beantwoord; het aantal is drie.   



De heer Heemskerk vraag of hij, naast de herendag, nog twee of drie keer kan inschrijven. 

Wedstrijden tellen niet mee, dus het antwoord is: drie. 

Mevrouw Taekema herinnert ons nog aan de Open Dag 1.0 die op zaterdag 18 juli 
plaatsvindt. Naast het feit, dat U enkele familieleden of kennissen kunt laten kennismaken 
met de golfsport, is dit ook dé gelegenheid om kennis te maken met Shortgolf. De heer 
Bijkerk vraagt wanneer de 4 holes als shortgolf beschikbaar zijn, waarop voorzitter 
antwoordt dat dat op woensdagmiddag en zaterdagmorgen is (in feite dus wanneer onze 
jeugd in de baan is). De heer Engelsma merkt hierbij op, dat dat niet elke week het geval zal 
zijn. 

Voorzitter meldt, dat er nog steeds buitensporig veel ballen verdwijnen van de drivingrange 
en roept ons op om op te letten als we iemand zien , die hier misbruik van maakt. 

Tot slot complimenteert oud-voorzitter de heer Thieme het bestuur zoals er is om gegaan 
tijdens de Corona uitbraak en daarna. Hij stelt tevreden vast, dat we financieel enig vet op 

de botten hebben, wat goed is om  als club te kunnen blijven genieten van het golfspel. 

Voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur, maar niet nadat hij alle aanwezigen een 
Coronaveilig drankje aanbiedt. ( dit drankje staat geserveerd op het blad!). 
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