
Notulen van de extra Algemene Ledenvergadering op 

maandag 9 mei 2022 

Aanwezig: 47 personen 

 

1. Opening 

Voorzitter opent deze vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Voorzitter meldt de promotie van Senioren Dames I naar de hoofdklasse 

en feliciteert het team. Els Burbarch reageert met een woord van dank 

voor de belangstelling vanuit de club en de bloemen. 

Stance geeft aan, dat er e-mails zijn binnengekomen, betrekking 

hebbend op de starttijdenproblematiek van Frits Kaufmann, Stefan 

Gulyas , Tabe Annema en Riek Nauta; we ontvingen berichten van 

verhindering van Fred en Tonny Janssen en Bonne Veenstra en Joke 

Laferte. 

 

3. Verkiezing voorzitter van het Bestuur 

Nadat de secretaris heeft aangegeven, dat er geen tegenkandidaten zijn 

aangemeld, wordt de herverkiezing van Maarten Ruys met applaus 

bevestigd. 

  

4. Voorgenomen besluit van bestuur over starttijden 

Maarten refereert nog even aan de vorige ALV, waar de 

starttijdenproblematiek uitgebreid aan de orde is geweest; de vóórs en 

tegens zijn gewogen en de leden uitgebreid hun mening konden uiten.  

Besloten werd dat deze vergadering mede zou worden benut om het 

(concept-)besluit van het bestuur aan de leden voor te leggen en te 

bespreken. Dit voorstel is afgelopen week op onze site geplaatst. 

Op de vraag van voorzitter wie er behoefte voelt om hierop te reageren, 

geven een aantal leden aan wat hen bezighoudt betreffende dit 

onderwerp.  



Er zijn vragen over het bijhouden van data betreffende opkomst, no 

show, 9-18 holes op werkdagen en in het weekend; de wenselijkheid van 

het stemmen door de vergadering en de mogelijkheden daartoe, gasten 

versus leden, en de deze avond te volgen procedure als mede de 

evaluatie na het vierde kwartaal. 

Voorzitter legt uit dat het bestuur vanavond een besluit neemt, nadat we 

uitvoerig naar de leden hebben geluisterd; na deze discussie neemt het 

bestuur zijn verantwoordelijkheid en geeft aan wat er gaat gebeuren. 

Na een levendige discussie trekt het bestuur zich even terug in de side-

room voor overleg over het te nemen besluit. 

Na de heropening dankt voorzitter aanwezigen voor het geduld. Het 

bestuur is zich ervan bewust, dat niet alle leden zijn gehoord, dat 

daardoor wellicht onderbouwing niet compleet is en dat we het besluit 

dat we nemen goed geëvalueerd moet worden. Het bestuur heeft 

besloten het concept besluit tot besluit te maken, waarop met applaus 

wordt gereageerd. 

Dit besluit zal zo spoedig mogelijk op de site worden gepubliceerd. 

  

5. Rondvraag 

Thom Deutekom refereert aan de vraag in de laatste vergadering over de 

laadpalen op de parkeerplaats. Deze functioneren tijdelijk niet; zodra ze 

weer gebruikt kunnen worden, zullen we daar melding van maken op de 

site. 

Oud-voorzitter Frank Vogelpoel dankt het bestuur voor zijn inzet tijdens 

de coronaperiode en realiseert zich dat de uitvoering van diverse 

plannen en maatregelen lastig geweest moet zijn. Hij vond het plezierig 

dat de leden konden blijven golfen, voorzien van het kopje koffie of 

drankje. Hij acht het genomen besluit goed; roept op om er geen 

obsessie van te maken, omdat het een goed compromis is.  

  

6. Sluiting 

Voorzitter sluit af en biedt de aanwezigen een drankje aan. 

10/5/22/SD 



 

 

 

            

 

  

 


