
 Notulen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 25 april 2022 

Aanwezig: 81 personen 

1. Opening 

Even over achten, wanneer iedereen voorzien is van een kopje koffie, opent voorzitter Maarten Ruys 

deze algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. De vorige ALV werd nog digitaal gehouden 

en het is goed te zien dat de leden met zo’n grote (lijfelijke) opkomst aangeven, dat ze betrokken zijn 

bij het wel en wee van onze club. 

2. Bestuursmededelingen 

o In de afgelopen periode zijn ons een drie leden ontvallen: Helen Burmann, Jan Pieter Corver 

en Jaap Smedes. We gedenken in stilte. 

o Voorzitter is blij met de ingebruikneming van de beregeningsinstallatie en dankt Richard, de 

andere greenkeepers en de baancommissie. Hij dankt ook Sybolt, die dit coördineerde vanuit 

het bestuur.                                                                                

o Jan Klaver is met een groep leden en Thom Gabie aan de slag gegaan met de eerste voorlopige 

ideeën voor de herinrichting van ons clubhuis en legde deze voor aan het bestuur. Later dit 

jaar meer hierover.                                                               

o Op onze site is het plan van baanarchitect Ebert te lezen Op basis daarvan werkt de 

baancommissie nu aan een meerjarenplan. We zullen daar nog dit jaar als bestuur een besluit 

over nemen.                                                             

o Aandacht voor het Lauswolt Open op 14 en 15 mei en het feit dat daarvoor nog vrijwilligers 

worden gezocht.                                                                              

o Voorzitter biedt namens het bestuur excuses aan voor het feit, dat té laat werd onderkend dat 

(her)verkiezing van de voorzitter in deze ALV zou moeten plaatsvinden en niet pas in de 

najaarsvergadering. Conform artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement meldt voorzitter 

herkiesbaar te zijn voor een 2e termijn en dat tegenkandidaten zich tot 5 dagen voor de ALV 

bij de secretaris kunnen melden. Morgen zal er een mail uitgaan naar de leden met de datum 

voor de extra ALV alsmede de bijbehorende tekst, conform Huishoudelijk Reglement. 

3. Ingekomen stukken 

Secretaris bericht de ontvangst van een aantal mails met het onderwerp ‘starttijden’ van mevr. Meijer 

en de heren Faber, Groen, Vogelpoel en Meijer jr. en namens de Winterkoninkjes de heren Geel, 

Horsman en Bijkerk. Tevens ontving zij 17 berichten van verhindering voor deze vergadering.  

4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 20 december 2021 

Jur Georgius ziet graag de Oranjewoudbeker weer terug in het wedstrijdschema, omdat hij deze 

traditie waardevol acht. Voorzitter reageert hierop en geeft aan dat de belangstelling voor sommige 

wedstrijden sterk afneemt en we willen de bezetting van de baan wel eerlijk verdelen. Dat kan ertoe 

leiden dat er wedstrijden afvallen. Na dit seizoen zal er een evaluatie plaatsvinden waarbij we dit punt 

zullen meenemen, aldus voorzitter. Het bestuur zal ook nog reageren op de vraag van Maarten Thieme 

in vorige vergadering of het in het kader van de AVG toch mogelijk is -op basis van individuele 

instemming van de leden- het adressenbestand van de leden in de ledenlijst op te nemen. 

5. Jaarverslagen Commissies 2021 



Deze verslagen, die een duidelijk beeld geven van de verrichtingen binnen de commissies, roepen geen 

vragen en/of opmerkingen op. Voorzitter is onder de indruk van de prestaties. 

6. Jaarrekening 

a. Toelichting door de penningmeester 

 

Penningmeester Yme Bouma geeft een toelichting op de cijfers van de voorliggende 

jaarrekening. Nico van Batenburg vraagt waar hij de € 275.000 kan terugvinden en dat er naar 

zijn mening een verschil is van €50.000. De penningmeester legt uit dat in de 

najaarsvergadering 2021 is aangegeven dat er een tekort is op de bestemmingsreserves en in 

2021 €275/000 zou worden gedoteerd. Een belangrijk onderdeel daarvan was de 

beregeningsinstallatie. Aangezien er in 2021 al €225.000 betaald is op de 

beregeningsinstallatie heeft de penningmeester dit bedrag laten vrijvallen ten gunste van het 

eigen vermogen. Dit is de verklaring voor het vermeende verschil ad €50.000,-. Piet Hoekstra 

geeft aan dat het toevoegen aan bestemmingsreserves afgeschreven zal moeten worden en 

vraagt naar de achtergrond daarvan. 

De penningmeester geeft aan dat hij onderkent dat er mogelijk een dubbeltelling kan gaan 

plaatsvinden in de toekomst, maar dat hij daar rekening mee zal houden. Hij geeft er toch de 

voorkeur aan om dit systeem te hanteren zodat het inzichtelijk blijft waar in de toekomst 

vervangingen nodig zijn. Dit mede in verband met het mogelijk vervallen in 2024 van de Bosa 

subsidie.  Piet mist ook de toelichting op de jaarrekening die we vroeger altijd met de stukken 

kregen toegezonden. Yme zegt toe, dat weer in te zullen voeren, waarmee met applaus wordt 

ingestemd. Johan van Seijst mist een bestemmingsreserve, namelijk het feest ter viering van 

ons lustrum, dat door corona niet kon plaatsvinden. Voorzitter meldt dat we hier al over 

hebben nagedacht en dat er in het midden van de zomer een wedstrijd plus aansluitend feest 

zal plaatsvinden. We zoeken naar een geschikte datum. 

 

b. Verslag van de kascommissie 

 

Voor de kascommissie, (Marjan Koelmans kon helaas niet aanwezig zijn) doet Johan Popma 

verslag van zijn bevindingen bij de controle van de cijfers. Hij trof een getrouw beeld van het 

financiële beleid en beheer aan over 2021 en stelt voor het bestuur te dechargeren. 

 

c. Goedkeuring door de vergadering 

 

De aanwezigen reageren, met applaus, positief op dit voorstel. 

7. Decharge van het bestuur 

Hiermee is het bestuur gedechargeerd. 

8. Benoemen kascommissie 

Na twee jaar is Johan Popma aftredend en zijn we op zoek naar een nieuw lid -te benoemen in de ALV 

dit najaar- naast Marjan Koelmans. De voorzitter dankt de heer Popma voor zijn werk in deze 

commissie. 

9. GEO (Golf Environment Organization) stand van zaken door Dick Koorn 



Dick Koorn, GEO-coördinator van onze club, geeft een presentatie over het GEO-project. De historie, 

van Committed-to-Green naar GEO en vervolgens de uitbreiding naar het Oncourse Portal wordt 

toegelicht, inclusief de verschillende audits en bijbehorende certificaten. 

Water, meststoffen en bestrijdingsmiddelen, energiegebruik en afval- beheer, natuurbehoud, 

werkgelegenheid, samenwerken en communicatie zijn de belangrijkste onderwerpen, die projectmatig 

werden en worden opgepakt. Het GEO beleid heeft al veel opgeleverd (o.a. kostenbesparing en imago)  

en zal met medewerking van de leden verder uitgebouwd moeten worden. Aandacht wordt ook 

gevraagd voor onderzoek naar de energietransitie. De presentatie van de heer Koorn vindt u terug op 

onze website. 

10. Actieplan Golfclub Lauswolt 

In vervolg op het in 2016 vastgestelde ‘Visie en beleid Golf en Country Club Lauswolt 2016-2020’ is dit 

het Actieplan 2022-2025, de actualisatie van het vorige beleidsplan.  

Voorzitter legt uit dat we in dit plan de prioriteiten voor de komende periode aangeven. Na eventuele 

opmerkingen en suggesties van de aanwezigen zullen we als bestuur hierover besluiten. Het bestuur 

is zich bewust van het feit, dat we dit plan alleen met behulp en ondersteuning van de leden tot 

uitvoering kunnen brengen.  

Expliciet noemt voorzitter het voornemen om de baan, drivingrange, clubhuis en terras geheel rookvrij 

te maken met inachtneming van een eventuele toewijzing van een rookplek. Op de vraag van de 

voorzitter of er nog vragen en\of opmerkingen zijn op dit plan vraagt Jur Georgius hoe we een 

eventueel rookverbod denken te handhaven. Voorzitter geeft aan dat we ervan uitgaan, dat leden zich 

hiernaar zullen gedragen en elkaar zullen aanspreken.  

Tonny Janssen vraagt naar de oproep om werkenden in het weekend de gelegenheid te geven te golfen 

en de niet-werkenden zoveel mogelijk door-de-week; zij vraagt zich af hoe we ons dat voorstellen. 

Voorzitter antwoordt dat we er 150 extra leden bij hebben gekregen; we willen de speelmogelijkheid 

zo eerlijk mogelijk verdelen en roept op ‘als je niet werkt, belast dan de baan in het weekend minder’.                                                                                                                               

Maarten Thieme vraagt of we bij ‘meer leden, minder gasten’ overwegen. Voorzitter verwacht dit 

onderwerp uitgebreider bij agendapunt: starttijden, maar geeft aan, dat het nog niet zo lang geleden 

is, dat we blij waren met elk nieuw lid en dat we de balans willen behouden tussen de verschillende 

belangen. Voorzitter refereert hierbij aan uitspraken van de NGF, die waarschuwt dat het moeilijk is 

gebleken om de nieuwe aanwas van leden ook in de toekomst vast te houden.  

Harry Noordhof vraagt of met sponsorcommissie de businessclub wordt bedoeld. Dat is inderdaad zo, 

de naam sponsorcommissie is vervangen door businessclubcommissie.   

11. Starttijdenprogramma 

Voorzitter begint dit onderwerp met het bedanken van alle mailers, die meegedacht hebben om tot 

een passende oplossing te komen in de keuzes die er zijn. We zijn niet de enige vereniging in ons land 

die op dit moment nadenkt over ‘spiraal of digitaal’ aldus Maarten. Hij zet aan de hand van “verlies” 

uiteen, wat het betekent in de realiteit wanneer we voor-  en tegenstanders wegen. Hij benoemt kort 

de verschillende overwegingen voor en tegen. 

De leden die tegen starttijden zijn vinden het ineffectief ‘er kunnen veel meer mensen de baan in als 

we ze loslaten’, ergeren zich bij no-show, in groepsverband is het inboeken lastiger, zeker voor hen die 

er minder bedreven in zijn, het maakt de werkzaamheden van de marshal’s saaier, het is ongezelliger 

en zo meer.                                                                                                



De voorstanders vinden het fijn, dat ze kunnen plannen en direct spelen bij aankomst’; het systeem is 

inzichtelijk: je ziet direct wanneer er wedstrijden of gasten zijn. Men is er nu aan gewend en het 

‘spiraal’ verliep ook niet altijd vlekkeloos.  

Tot zover de voor- en tegens, die bij het bestuur gemeld werden; het bestuur wil voorkomen dat het 

persoonlijk belang zwaarder gaat wegen dan het verenigingsbelang, waar zij verantwoordelijk voor is. 

Er zijn verschillende varianten van een hybride systeem besproken. Naast afschaffen van de starttijden 

en het continueren van de huidige situatie hebben we twee mogelijkheden indringend besproken: 

starttijden a) een deel van de dag of b) gedurende een aantal dagen per week. 

Reacties van leden in de zaal:  

- Nico Dekens wil af van het systeem omdat het niet werkt.  

- Tetty Mollema wil starttijden afschaffen omdat we dan méér mensen in de baan kwijt kunnen. 

- Bianca Bosma vindt dat er iets moet veranderen, omdat het zó niet werkt. Joop Kok wil ermee 

stoppen, maar voelt wel voor hybride.  

- Fred Janssen wil ervan af en hoopt dan dat de functie van marshal aantrekkelijker wordt. Hij 

ziet graag een caddiemaster in dienst van de club.  

- Piet Inia waarschuwt voor hybride systeem omdat hij het onbetrouwbaar acht. Hij wil het 

systeem houden of vrijgeven.  

- Tonny Janssen ervaart minder bezetting in de baan.  

- Aad Balm ergert zich aan het feit, dat gasten van het hotel en greenfee-spelers niet pas een 

week tevoren kunnen reserveren.  

- Joost de Vries vraagt of het niet zinvol is de mening te vragen van de leden die hier vanavond 

niet zijn.  

Voorzitter reageert op vraag van Joost en geeft aan dat we dat uiteraard overwogen hebben, maar dat 

je dan geen genuanceerde uitkomst krijgt: men is vóór of tegen en er speelt veel meer.  

- Maarten Thieme ziet dat andere clubs systeem hebben teruggedraaid en hebben gekozen voor 

een full-time caddy-master om controle uit te voeren waardoor je precies weet wie er wél en 

wie er niet komt opdagen.  

- Marjet Keijzer is nieuw lid, werkend en blij met huidig systeem; ze kan plannen wanneer ze wil 

en kan spelen.  

- Johan van Seijst wijst erop dat dit voorstel nog geen besluitvorming betekent; hij pleit voor pas 

op de plaats en later voor stemming.  

- Een ander geluid van de voorzitter van de marshalcommissie Rynk v.d. Woude; hij constateert 

weinig no-show, het systeem werkt goed; flexibiliteit en planning zijn beide mogelijk. Marshals 

hebben meer tijd voor toezien op ordelijk verloop in de baan en het gastheerschap. 

- Jaap Dokter stelt voor het systeem als proef 4 weken los te laten en te kijken wat er gebeurt. 

- Karel Nienhuis constateert de bottleneck in het weekend en stelt voor om door de week de 

starttijden eraf en in het weekend erop te houden.  

De voorzitter stelt voor het onderwerp op 9 mei opnieuw te agenderen, wat het bestuur de 

mogelijkheid geeft de nu opgedane ervaring mee te nemen in haar besluitvorming. 

12. Golfster- en Golfer van het jaar 2021 

Door de beperkingen van corona was er tot nu toe geen goede gelegenheid om de clubkampioenen 

2021 in het zonnetje te zetten. Nu kan dat wél en gebeurt dat in de vorm van hartelijke woorden, het 

beeldje en een lekker flesje, uitgereikt door voorzitter Maarten Ruys aan Els Burbach en Karel Nienhuis. 



13. Bedanken commissieleden 

Maarten dankt alle leden die enkele jaren in commissies hun bijdragen aan de club gaven. Een speciaal 

woord van dank gaat naar de baancommissaris Peter de Wilde onder wiens ‘bewind’ oa de aanpassing 

van hole 6 en de beregeningsinstallatie is gerealiseerd. De secretaris overhandigt de leden die 

vanavond aanwezig zijn en uit een commissie stappen, een bloemenhulde. De niet-aanwezige 

uittreders ziet een bloemenbon tegemoet. De vertrekkende commissieleden zijn: Hans de Boer, Bianca 

Bosma, Richard Coenrady, Dirk Buik, John van Eijndhoven, Beppie Faas, Harmen de Jong, Maria 

Koopmans, Dick Koorn, Marianne Matray, Warmold Mollema, Johan Popma, Johanna Post, Johan 

Postma, Gaby Thijssen, Louis Westhof,  Marianne Verrest. 

14. Rondvraag 

- Nico van Batenburg vroeg al eerder om stemrecht in de ALV voor bedrijfsleden. Voorzitter 

zegt toe hierop snel te zullen reageren.                                                   

- Els Burbach vraagt zich af waar de kampioensportretten in de dameskleedkamer zijn 

gebleven. Zij ziet ze graag teruggeplaatst.                      

- Harry Noordhof vraagt waarom de laadpalen op de parkeerplaats het niet doen. Thom 

Deutekom (commissie facilitair) geeft aan, dat hij bezig is met leverancier Blue Current om 

dit probleem op te lossen.                                      

- Johan van Geel vraagt wat er met het startershokje gaat gebeuren. Ook hier antwoordt Thom 

en vertelt dat de vloer helemaal rot is, het hokje wordt gesloopt. 

Tot slot vraagt oud-voorzitter Maarten Thieme het woord en dankt het bestuur voor de geleverde 

inspanningen, waarna het bestuur de aanwezigen een drankje aanbiedt. 

15. Sluiting 

Hierna wordt deze vergadering afgesloten door een klap met de voorzittershamer. 

 

27 april 2022/SD  


