Notulen Algemene Ledenvergadering
Golfclub De Vijf Margen 19 april 2018
Aanwezige Bestuursleden: Erik van der Meer (Voorzitter), Ina Hendriks (Secretaris), Roger Eussen (Penningmeester), Peter Koster (Algemeen commissaris), Theo van Ruiten
(Wedstrijdcommissaris) en Leen de Koning (Regel- en Handicapcommissaris).
1. Welkom en opening:
Voorzitter Erik van der Meer opent de vergadering en heet alle aanwezigen en in het
bijzonder de ereleden, Dirk Klinkenberg, Rudi Beelen en Walther Hesselink, hartelijk
welkom. Hierbij geeft hij aan dat we een bijzonder jaar tegemoet gaan vanwege het 25jarig jubileum. Hij heeft veel oude stukken en foto’s bekeken en de presentatie er mee
geïllustreerd. De vele foto’s die hij is tegen gekomen van leden van het eerste uur, zulken in het kader van de Wet op de Privacy niet verder worden gebruikt.
2. Mededelingen:
Afwezig met kennisgeving:
Secretaris Ina Hendriks geeft de berichten van verhindering door: zie bijlage.
Daarnaast meldt zij dat het aantal leden momenteel 398. Vergeleken met de laatste
ALV in november, is het totale ledenaantal met 34 gedaald, het aantal opzeggingen is
niet heel anders dan andere jaren, maar het aantal nieuwe leden blijft achter. Het blijft
een punt van zorg om het ledenaantal stabiel te houden en nog moeilijker om het te laten groeien. Tonny van Ruiten vraag of dit financiële consequenties krijgt? Wanneer deze tendens zich doorzet, zal dat zo zijn. Landelijk loopt het ook terug, vooral de jeugd.
De voorzitter geeft aan dat het bestuur een informatief gesprek heeft gehad met de
NGF. Sinds 6 jaar bezoekt een afgevaardigde van de NGF frequent de golfclubs. We
hebben uitgebreid gesproken over de terugloop golfers in het algemeen en dus ook van
leden binnen veel clubs. Wat kan de NGF adviseren om nieuwe leden te kunnen werven.
De NGF meldde dat zij ook in het buitenland hebben gekeken hoe hier mee om wordt
gegaan. Het is een moeilijk vraagstuk. In Denemarken is men nu bezig om veel te investeren in de Jeugd en hoge handicappers, in andere landen gaat juist meer aandacht
naar de participerende leden om te zorgen dat zij lid blijven. De vergrijzing onder de leden is ook een gegeven. Veel clubs zijn ook andere vormen van lidmaatschap aan het
onderzoeken. De Vijf Margen is een van de clubs zonder eigen baan, waarbij de NGF
aangeeft dat het daarbij van belang is dat wanneer de activiteiten van de Clubs goed
draaien dit een positief effect heeft op de exploitant en de Horeca. Met de exploitant
moet goed worden afgesproken hoe je de club positioneert op een commerciële baan.
Bij het ontwikkelen van Sportief Beleid is een goede samenwerking van belang tussen
alle belanghebbenden (pro’s, club, baan en horeca). NGF raadt aan om te investeren in
behoud van leden.
AVG:
Wet op de privacy. Het bestuur is bezig met het stappenplan van de NGF uit te voeren
om aan alle voorwaarden en regels te voldoen. Wanneer we de stappen hebben doorlopen geeft het systeem aan of aan de voorwaarden wordt voldaan en krijg je een certificaat. Het heeft o.a. veel impact op onze website en daar zijn we druk mee aan de slag.
Met onze leveranciers en partners (Proware, GCN) moeten verwerkingsovereenkomsten
worden overlegd. Daarnaast wil het Bestuur een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Deze is kostbaar, maar we ontkomen er niet aan. Het is veel extra werk, maar we
liggen op schema, aldus de voorzitter.
Han Horlings meent dat dit stappenplan voldoende moet zijn voor onze club.

GCN:
Periodiek is er afstemming tussen Pitch, GCN en Bestuur d5M.
GCN heeft aangegeven dat er plannen liggen om het pand te schilderen en de baan ook
verder op te knappen. De werkzaamheden op de driving range vorderen goed. Er komt
ook nieuwe verlichting op de putting green. Hole 4,5 en 7 worden verder gedraineerd.
GCN wil zaterdags vanaf 16 uur experimenteren met 4-bal flights.
3. Notulen ALV 23 november 2017
Naar aanleiding van de notulen van de ALV van 23 november 2017 is het vragen van
huur voor de scootmobiel onderzocht, maar dit blijkt te arbeidsintensief en onhandig,
en de laagdrempeligheid vervalt, er wordt dus geen huur gevraagd.
De notulen worden vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris. In de bijlage is de
voorzitter van de Jeugdcommissie gewijzigd: Paul Veltkamp.
Actiepunten ALV 23 november 2017:
Alleen het actiepunt realisatie stalling Handicart blijft nog steeds open. Het Bestuur is
zich er van bewust dat dit een punt is dat ook niet netjes is naar de gemeente Noordwijk.
Lustrumactiviteiten 25-jarig bestaan in 2018:
Onder leiding van Frank Kuster is de Jubileumcommissie volop bezig met de voorbereidingen van de Jubileum week. De voortekenen zijn veelbelovend.
4. Nieuws uit de Commissies
Jeugd:
Twee meldingen vanuit de Jeugdcommissie:
- Het leenmateriaal voor de jeugd is aangeschaft met subsidie van de Sportraad om
zo te proberen de golfsport toegankelijker te maken. Er wordt € 50 borg gevraagd,
waarvan je € 40 terugkrijgt na retournering.
- Om meer jeugd te proberen aan te trekken hebben de Jeugdcommissie samen met
GCN en de Pro’s een plan opgesteld om via Sjors Sportief van de gemeente Noordwijk 2 open dagen voor jeugd te organiseren. De Jeugdcommissie hoopt op veel
aanmeldingen en wellicht nieuwe leden. Sjors Sportief probeert dit initiatief bij alle
sportclubs in Noordwijk van de grond te krijgen.
Wedstrijd:
Bij de Wedstrijdcommissaris zijn nog vragen binnengekomen over het verdwijnen van
de Grote banencompetitie. Theo meldt de vergadering dat deze competitie is vervallen
door gebrek aan belangstelling.
Tevens vraagt hij nog aandacht van de commissieleden om in de online kalender goed
de details na te kijken. I.v.m. de koppeling zijn de wedstrijden soms te summier ingevoerd en ontbreekt er informatie voor de leden.
Competitiecommissie
De wedstrijden zijn al weer bijna allemaal gespeeld met wisselend succes, meldt de
voorzitter. Helaas hebben we dit jaar met maar twee teams deelgenomen. Team 1
handhaaft zich in de Hoofdklasse, team 2 moet nog nopen om zich te kunnen handhaven. Wel heeft Ed Plug een eagle geslagen tijdens een van de partijen, Erg knap!
Regel- en Handicapcommissie
Leen de Koning vertelt dat er weer het nodige in beweging is. De NGF maakt zich hard
om per aangesloten NGF-lid nog maar 1 NGF-nummer te hanteren, in 1 database en
derhalve nog maar 1 handicap. T.a.v. de slagentabel constateert de NGF dat het lastiger is dan gedacht om Par 3-banen en A-banen via dezelfde systematiek te koppelen
om de tabel te berekenen. Derhalve is weer een aanpassing aangekondigd.
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Het spelen van een Q-kaart wordt aanzienlijk vereenvoudigd, doordat men nu met de
medespeler op de eerste tee kan overeenkomen om een Q-kaart te spelen. Het is dan
een feit en kun je deze na afloop invoeren. Ook is het mogelijk om meerdere Q-kaarten
op 1 dag te lopen.
Wereldwijd wordt gewerkt aan een handicapsysteem, voor berekening en verwerking.
Bijvoorbeeld op basis van 8 van de laatste 20. Wanneer het zover komt is nog net duidelijk.
IT-commissie
Leen de Koning meldt dat GCN en d5M samen gaan werken door Proware te koppelen.
Hierdoor kan worden bespaard op de licentiekosten en zou ook makkelijker starttijden
online kunnen worden gereserveerd. De leden van de diverse wedstijdcommissies worden op de hoogte gehouden van de vorderingen en hoe de noodzakelijke aanpassingen
zijn om wedstrijden in te voeren of aan te passen in Proware. Vooralsnog blijven we dit
hetzelfde doen, als voorheen.
5. Financiën
Exploitatierekening 2016
De penningmeester neemt de stukken en loopt diverse posten langs om de verschillen
toe te lichten. Hij stelt dat de Wedstrijdcommissies zichzelf goed kunnen bedruipen.
Voorts meldt hij dat de kascommissie een opmerking heeft gemaakt over het uitstaande
aantal niet ingewisselde cadeaubonnen. Het bestuur beraadt zich nog hoe hiermee om
te gaan. Han Horlings vraagt wat de verhouding is. Ongeveer 1/5 is niet geïnd. Tonny
van Ruiten vraagt hoe lang dit loopt een Henriëtte Huurman vraagt zich af waarom dit
nu op komt, het is toch al jaren zo. De penningmeester antwoordt dat de kascommissie
een opmerking heeft gemaakt over het risico dat dit ineens kan worden geïnd. Hij zegt
toe dat het Bestuur met een voorstel komt.
Hij meldt tevens dat de kascommissie, Dirk Klinkenberg en Carl Breuning de boeken
hebben gecontroleerd.
Verslag van de kascommissie
Carl Breuning leest het verslag voor, hij meldt dat de stukken van 2017 een vertrouwd
beeld geven en stelt de ALV voor de financiële stukken goed te keuren en de penningmeester decharge te verlenen. De ALV bevestigt dit met applaus.
6. Bestuurs- en commissiemutaties
Twee leden van het Bestuur moeten volgens het rooster aftreden:
Penningmeester, Roger Eussen en Regel- en Handicapcommissaris, Leen de Koning.
Beiden stellen zich herkiesbaar, er zijn geen tegen kandidaten. Met applaus worden zij
weer aangenomen. De voorzitter dankt hen voor hun inzet en looft de bereidwilligheid
om weer zitting te nemen in het Bestuur.
Vacatures commissies:
Theo van Ruiten meldt dat twee leden van de ZAC hun functie hebben neer gelegd. In
overleg met de nog zittende leden is besloten om gebruik te maken van een zgn. pool
met vrijwilligers, die op een aantal avonden helpen zonder commissielid te zijn. De
voorzitter nodigt enthousiastelingen uit zich aan te melden.
Kascommissie
Dirk Klinkenberg is aftredend kascommissielid. Han Horlings meldt zich aan. Ook hij
wordt onder luid applaus aangesteld als nieuw kascommissielid.
7. Rondvraag
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Tonny van Ruiten vraagt waarom de jubileumvlag kleiner is dan de normale vlag. Het
blijkt dat dezelfde afmeting is aangehouden als bij het vorig jubileum. Pien Swanenburg
geeft aan de kleuren ook wat flets te vinden.
Dirk Jan de Haan vraagt of de driving range nog wordt voorzien van afstandsborden, dit
is zeker de bedoeling.
Walter van Abswoude heeft bedenkingen tegen inschrijfgeld. Het zou toch een drempel
kunnen zijn om lid te worden? De penningmeester geeft aan dat het inschrijfgeld meer
dan gehalveerd is. Maar wil best nog eens bezien of afschaffen mogelijk is.
8. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde dankt de Voorzitter alle aanwezigen voor hun aandacht
en bijdragen en sluit de vergadering. Hij wenst iedereen een goed, sportief en gezond
en seizoen toe en nodigt eenieder uit voor een afsluitend drankje aan de bar.

Eerstvolgende ALV is op 22 november 2018

Vastgesteld d.d.

Handtekening Voorzitter

Handtekening Secretaris
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Bijlage I, behorend bij Notulen Algemene Ledenvergadering
van 19 april 2018

Voorzitters van de Commissies:
Wedstrijdcommissie
Competitiecommissie
Zomeravondcommissie
Damescommissie
Evenementencommissie
Herencommissie
50+ Commissie
Jeugdcommissie
IT-commissie
Fondsenwervingcommissie
Regel & Hcp Commissie
Redactiecommissie
Kascommissie
Toetsingscommissie

Theo van Ruiten
Hermance Brandjes
Annemieke Ribberink
Rudi Beelen
Estelle Rezelman
Henny Kamerling
Henny Kamerling
Paul Veltkamp
vacant
Peter Koster
Leen de Koning
Leoni Bergman
Carl Breuning
Eduard Ribberink
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