
Notulen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 14 november 2022 

Aanwezig: 87 personen 

 

1. Opening 

Terwijl de laatste leden binnendruppelen opent voorzitter de vergadering 

met een woord welkom aan de aanwezigen en spreekt zijn waardering 

uit voor de hoge opkomst wat de betrokkenheid bij onze club aangeeft. 

De agenda, aldus Maarten geeft mede aan dat het goed gaat met onze 

club. We verwelkomen sinds 1 januari dit jaar 50 nieuwe leden; van het 

totale ledenbestand zijn er 95 ouder dan 80 en 380 ouder dan 70 jaar. 

2. Vaststelling van de agenda 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

3. Notulen ALV 25 april 2022 

Els Burbach vraagt hoe het zit met de kampioensfoto’s in de 

kleedkamers. Stance zal dit in overleg met haar regelen. 

Harrie Noordhof informeert hoe het staat met het stemrecht van 

bedrijfsleden. Voorzitter antwoordt dat al eerder  besloten is dat niet te 

wijzigen, en dat we ons hier aan houden. 

De notulen worden hierna goedgekeurd. 

Notulen ALV 9 mei 2022 

Johan van Seijst vraagt of er al een evaluatie heeft plaatsgevonden 

betreffende het starttijdensysteem, waarop door voorzitter wordt 

geantwoord dat dit in het voorjaar van 2023 zal plaatsvinden. 

4. Ingekomen Stukken 

Stance geeft aan dat er twee e-mails van leden zijn binnengekomen. De 

eerste van Maarten Thieme en Pieter Hoekstra betreffende de begroting, 

waar de penningmeester later op terugkomt; de tweede van Frits 

Kaufmann, die deze vergadering niet aanwezig kan zijn. Frits wenst een 

duidelijker systeem ter vervanging van de huidige tee-aanduiding. Hij is 

ervan overtuigd dat het beter kan zodat mensen dan sneller de Tee 

kiezen, die bij hun spel past. Voorzitter reageert op deze mail en geeft 



aan dat de NGF hiermee bezig is en dat hij dit wil afwachten. De 

afstandsvermelding naar centrum green, het tweede punt van Frits, zal 

worden meegenomen in de vergadering van de baancommissie.  

5. Mededelingen 

Zoals bekend heeft de pachter aangegeven te willen vertrekken; een 

commissie samengesteld ter invulling van de vacature is druk bezig, maar 

kan nog geen “witte rook” melden, aldus Maarten. Op de vraag van 

Maarten Thieme wat er gebeurt na 1 maart 2023 als er geen vervanging 

is gevonden, antwoordt de voorzitter dat dan Plan B in werking treedt, 

maar hij hoopt dat dit niet nodig zal zijn.  

Onze pro Tim de Vries heeft om een sabbatical van twee maanden 

gevraagd.  De groepslessen zullen in tijd wat worden verschoven en deels 

door Djur worden opgevangen. 

6. Presentatie Baanplannen 2023 door Huub van der Mijle 

Huub geeft de gang van zaken tot dusver aan en neemt ons mee in de 

plannen van Ebert/McKenzie, baanarchitecten  en Stansfield, 

grasadviseur. De baancommissie bestaande uit Jurjen Eerdmans, Cees 

Jan Groen en vanuit bestuur Sybolt,  hoofdgreenkeeper Richard en hijzelf 

hebben de vele reacties die van de leden zijn gekomen nader bekeken en 

ook laten bekijken door de baanarchitect en de commissie Natuur.  

Hieruit is nu een plan gemaakt dat nu voorligt en ook door een ecologe 

positief wordt beoordeeld.  De verbeteringen zijn van visuele aard, met 

veel heide op hole 2-11-7 en 8, waterpartijen die verder worden 

uitgebreid, en een omwisseling van hole 9 en 18, en verwijdering van 

zieke en gebleste bomen.  De leden zullen via de site op de hoogte 

worden gehouden van de werkzaamheden en de planning daarvan. 

Voorzitter dankt Huub en zijn commissie voor het vele werk en vraagt de 

vergadering of er nog vragen zijn. Tetty Mollema heeft moeite met 

verlenging van hole 16. Els Burbach geeft aan dan het verwisselen van 9 

en 18 al veel vaker onderwerp van gesprek is geweest in ALV’s en 

vergaderingen van de baancommissies door de jaren heen. Zij heeft 

moeite met de dan ontstane looprichting, waarvan zij problemen 

verwacht met wachtende golfers om over te steken; ook in de 

matchplay- speelvorm is deze omkering een nadeel, aldus Els. Tjeerd 

Jorna maakt zich zorgen over de toename van stikstof bij een grotere 



aanplant van heide en wat we aan de depositie gaan doen. Huub meldt 

dat de bovenlaag verwijderd wordt en er ook zuurmetingen zullen 

worden verricht. Tabe Annema snapt dat er licht en lucht nodig is voor 

de greens maar vraagt zich af of er nog aan stimpmetingen wordt 

gedaan. Huub antwoordt dat dit nog twee á drie keer per jaar wordt 

gedaan.  De greens zijn erg gevoelig voor schimmels die niet met 

chemicaliën behandeld mogen worden. Arnold v.d.Goot meldt zijn zorg 

ten aanzien van de paden in de baan, die o.a. bij opdooi problematisch 

worden, waardoor de handicarts niet de baan in mogen. Hij pleit voor 

hardere paden om dit te voorkomen. Wytze Berghuis geeft aan dat de 

grond van de paden altijd zal zakken; hij stelt voor de handicarts deels op 

het pad, deels ernaast te laten rijden, waardoor probleem in elk geval 

minder wordt. De baancommissie, aldus Huub denkt aan Cotrex Bio wat 

een veel hardere substantie is. Els Burbach pleit voor herplant van 

bomen in de dogleg van hole 1 en zou het betreuren wanneer deze 

dogleg zou verdwijnen. Tot slot een positief geluid van Cees Jan Groen 

over de geslaagde aanleg van de beregeningsinstallatie die zijn nut al 

bewees, afgelopen droge zomer. 

7. Presentatie herinrichting clubhuis door Jan Klaver 

Jan Klaver begint met een evaluatie van het vorige voorstel.                           

63 betrokken leden hebben gereageerd met 52 verschillende reacties. 

Een greep daaruit wordt gedeeld met de leden waarbij Jan aangeeft dat 

er goed naar de leden geluisterd is. De werkgroep (Marjet Keijzer, Auke 

de Vries, Henk Hofstra en Jan Klaver) is opnieuw achter de tekentafel 

gekropen. De resultaten daarvan laat hij zien via een presentatie; dit 

wordt met applaus begroet. De details zullen nader worden ingevuld en 

de planning is te beginnen met de uitvoer in het najaar van 2023. Enkele 

reacties van leden: Jeanine Hoekstra zou graag een 3D-animatie zien, 

Pieter van Hoeken informeert naar de duurzaamheid van het geheel en 

of er gedacht was aan het aanbrengen van een vide en Jikkie Taekema 

vraagt of eventuele verandering van de wand ook wordt doorgetrokken 

naar de hal. Harrie Noordhof vraagt of de nieuwe pachter bij deze 

plannen zal worden betrokken, Thom Deutekom ziet graag tegelijkertijd 

nieuw meubilair voor het terras en Cees Jan hoopt dat de 

wedstrijdborden weer een mooie plek zullen krijgen; we zijn tenslotte 

een golfclub!  Dick Koorn vraagt of het clubhuis ook voor ‘outsiders’ zal 

worden opengesteld. Voorzitter antwoordt hierop dat we 



dienaangaande op de oude voet verder gaan: wandelaars mogen gerust 

een kopje koffie, kleine familiediners zijn ook toegestaan, maar grotere 

partijen willen we weren, omdat we geen concurrentie willen zijn voor 

de horeca in Beetsterzwaag en Olterterp. Voorzitter dankt Jan en zijn 

werkgroep voor het vele werk en wenst ze veel succes met de verdere 

uitwerking van de plannen.  

8. Financiën 

Eerst gaat penningmeester Yme Bouma in op de mail van Maarten 

Thieme en Piet Hoekstra. De CPI indexering van 12% wordt maar voor de 

helft doorgevoerd in de verhogingen voor 2023, evenals de CPT-

indexering voor 2022. De toename van het aantal leden bij 

gelijkblijvende aantallen greenfee spelers leidt naar de mening van het 

bestuur niet tot onevenredige problemen voor de leden. Wel willen we 

iets doen aan grote groepen op drukke dagen/weekenden!!! 

De penningmeester is van mening dat gezien het grote aantal oudere 

leden en de stijgende kosten voor machines en materialen we als 

vereniging niet anders kunnen dan een prudent financieel beleid voeren. 

De suggestie voor separate toeslagen (bijv. voor energie) in de 

contributie om hiermee het kwartje van Kok effect te voorkomen wijst 

de penningmeester af. Dat is niet voorzien in statuten/reglementen en 

gaat bovendien leiden tot allerlei onnodige discussies. 

De contributie voor 2023 voor gewone leden is vastgesteld op €1.161,- 

wat een verhoging is van €66,- zijnde 6%. De begroting 2023 sluit met 

een positief saldo van €1.200,- Er wordt  rekening gehouden met 

investeringen: Clubhuisrenovatie, vernieuwing keuken, machines, 

greenkeeping en ook stijgende energieprijzen. We hebben in 2023 nog 

recht op Bosa compensatie van € 30.000,- (jaarbasis) , daarna vervalt 

deze.                     

Ingeval de energieprijzen en daarmee ook e prijzen van materialen dalen, 

zullen daarmee rekening houden bij de vaststelling van de contributie in 

2024 of volgende jaren. Thom Deutekom meldt dat onze zonnepanelen 

75 megawatt opbrengen, terwijl we 110 megawatt verbruiken; hij stelt 

derhalve voor het dak van het clubhuis ook te beleggen. Auke de Vries 

wijst erop dat het dak daar niet geschikt voor is. Er zal naar een andere 

locatie worden gekeken door Thom. 



Paul van Kleef en Pieter Hoekstra vragen een toelichting op de 

berekening van de bestemmingsreserve omdat zij deze niet geheel 

kunnen volgen.  De penningmeester geeft een beknopte toelichting en 

spreekt met Pieter Hoekstra af dit bij de behandeling van de jaarrekening 

2022 verder uit te diepen.                                   

Paul van Kleef vraagt naar de hoogte van de investeringen in 2023 en 

hoe die worden betaald.  De penningmester geeft aan dat dit ca. € 

500.000 zal bedragen ( als er op tijd geleverd kan worden) en dat deze 

middelen uit het bestemmingsfonds komen waarvoor de liquiditeit 

aanwezig is.                                                                           

Pieter Hoekstra wordt benoemd als lid van de kascommissie, waarna er 

applaus is vanuit de zaal ter instemming van deze benoeming en de 

begroting 2023. 

9. Bestuursmededeling 

Voorzitter maakt graag gebruik van deze vergadering om de prestigieuze 

President’s Putter prijs uit te reiken aan de winnaar van dit jaar, Huub 

van der Mijle. 

Daarna wordt Thom Deutekom in het zonnetje gezet voor zijn 

verdiensten in de afgelopen jaren voor onze club. In de begeleidende 

woorden somt voorzitter een groot aantal projecten op, die dankzij de 

aanpak van Thom zijn uitgewerkt, vaak in eigen beheer. Hiervoor 

ontvangt Thom de Zilveren Eekhoorn, een prijs die jarenlang niet werd 

uitgereikt maar hem nu dubbel en dwars toekomt. Met applaus komt de 

reactie uit de zaal, die hiermee van harte instemt. 

 

10.  Rondvraag 

Ed van ’t Westende wijst op de a.s. ALV vergadering van de NGF waarin 

grote veranderingen in de voorjaarscompetitie zullen worden 

aangekondigd. De voorzitter antwoordt hierop en geeft aan, dat hij op de 

hoogte is: de damescompetitie op dinsdag en donderdag wordt 

samengevoegd tot één dag, de heren spelen 18 holes i.p.v de 

gebruikelijke 27, dit om de baanbelasting te verminderen. Het is mogelijk 

dat deze aanpassingen pas in 2024 zullen ingaan. Maarten Thieme is van 

mening dat de NGF de oren te veel naar de commerciële banen laat 

hangen. Voorzitter meldt dat de NGF van mening is dat er iets moet 

gebeuren omdat het aantal competitiespelers te groot wordt,  en er ook 



voldoende ruimte moet zijn voor de andere leden. Hij zal de discussie 

hierover op de komende ALV van de NGF kritisch volgen.                                             

Maria Roosma wijst nog eens op de wenselijkheid de adressen van leden 

achter het beschermde deel van onze site weer te geven. Zij stelt voor 

dat degenen die hier niet van gediend zijn, dit dan te voren zouden 

moeten kunnen aangeven. Voorzitter belooft haar ernaar te zullen 

kijken.                                                                                                                      

Tjeerd Jorna geeft de wenselijkheid aan van de benoeming van een 

nieuw lid in de commissie Natuur, nu hij hieruit is gegaan. Voor de Geo-

certificering is deze commissie noodzakelijk; we zullen ook hier aandacht 

aan besteden.                                                                                                    

Wytze Berghuis zou graag zien dat de leden trots zijn op onze baan en 

dat o.a. tonen door plaggen terug te leggen en divots te herstellen.                   

Maarten Thieme dankt het bestuur voor het vele werk van de club, 

waarna  voorzitter Maarten Ruys de leden een drankje aanbiedt. 

11.  Sluiting 

Even na tienen sluit de voorzitter deze ALV-vergadering. 
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