Jaarverslag 2017 Golfclub Kavel II Beemster

Met de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie werd er getoost op een mooi
golfjaar 2017.
In januari werd voor de 3e keer de ‘nieuwe leden wedstrijd’ georganiseerd.
Dat werd opnieuw een succes, met dank aan de commissieleden die voor
de organisatie tekenden.
Naast de gebruikelijke wekelijkse wedstrijden waren er in 2017 weer veel
mogelijkheden om mee te doen aan de extra georganiseerde
wedstrijden/competities.
In het weekeinde van 8 en 9 april was de officiële naamswijziging, het
Complex Kavel II werd door de 3 partners geopend met het hijsen van de
vlaggen. Alle partners op het complex dragen de naam Kavel II.
De jaarlijkse ALV werd op 1 mei 2017 gehouden. Marian Kout werd bij
voordracht benoemd tot secretaris.
De jaarlijkse Beemster open dag op Hemelvaartsdag was dit jaar wederom
succesvol. Veel bezoekers maakten gebruik van de gratis golfclinic en
kwamen kijken op het complex en bij de vereniging.
In 2017 hebben 2 damesteams en 5 heren teams van de vereniging
meegedaan met de NGF-competitie. De deelnemers waren zeer
enthousiast. De sfeer was goed en senioren1 is wederom kampioen
geworden en mocht een promotiewedstrijd spelen die helaas werd
verloren.
Op 29 november werd de zogeheten herfst-ALV gehouden, wederom met
een goede opkomst. Voor de pauze stond de begroting voor 2018 centraal,
waarover onze penningmeester een toelichting gaf. Na de pauze was Janke
van der Werf van de NGF uitgenodigd als gastspreekster. Zij gaf uitleg over
hoe ouderen kunnen zorgen dat zij fit hun rondes kunnen lopen, bij
voorkeur tot ons 100ste levensjaar, en zonder blessures. De te verwachten
nieuwe golfregels 2019 kwamen eveneens aan de orde.
De diverse commissies organiseerden ook in 2017 weer hun activiteiten
met het enthousiasme wat de beoefening van het golfspel in de Beemster
altijd weer oproept. Veel van de wedstrijden werden doorgaans met de
maximale inschrijving gespeeld.
Ook werden er 3 wedstrijden gehouden ten bate van een goed doel; voor
de Hospice Beemster € 6.800,- De Zonnebloem € 1.750,- en Stichting
Vrienden van de Handicart € 850,- Over de opbrengsten waren de
organisatoren tevreden. Met veel dank aan de organisatoren en
deelnemers!
Ook dit jaar is op initiatief van de vereniging maandelijks het
partneroverleg met de exploitant en de golfschool/shop voortgezet; de
vereniging daarbij vertegenwoordigd door het DB.
Het bestuur vergaderde 12 keer op maandagmorgen. Voorafgaand aan de
bestuursvergadering kwam het Dagelijks Bestuur evenzoveel keer bijeen.
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Op 13 december 2017 is de exploitatieovereenkomst en regeling speelrecht
van 18 juni 2004 door de exploitant opgezegd. Het bestuur en de
exploitant buigen zich over een nieuwe overeenkomst, die per 1 januari
2019 van kracht zou moeten worden. De statuten en het Huishoudelijk
reglement zullen mede door de naamswijziging op enkele punten
aangepast worden.
Mede door het actieve beleid van de golfschool, zoals het aanbieden van
een cursus voor het behalen van handicap 54, inclusief het lidmaatschap
van de vereniging en een aantal aantrekkelijke speelrechtaanbiedingen van
de exploitant hebben we flink wat nieuwe verenigingsleden mogen
verwelkomen.

Het ledenbestand is als volgt:
1 januari 2017
Leden met volledig speelrecht

255

Vrijgesteld

1 januari 2018
277

5

5

Bedrijfsleden

14

15

Jeugd en student

17

29

9

9

Leden zonder speelrecht

170

192

Totaal

470

527

Marshal

Het bestuur heeft contact gezocht met meerdere golfbanen om de
hospitality afspraken uit te breiden en de waarde van het lidmaatschap te
vergroten. Het resultaat daarvan is, dat we per 1 januari 2018 toegetreden
zijn tot NHGolft. Hiermee kunnen alle A-leden op 10 andere banen in Noord
Holland spelen tegen een gereduceerd tarief. Met een andere partij zijn we
nog in gesprek.
Geconstateerd mag worden dat de vereniging in 2017 behoorlijk actief is
geweest en het bestuur vertrouwt erop in 2018 de daadwerkelijke groei en
bloei van de vereniging, samen met de partners de gestelde doelstellingen
te zullen uitwerken.
Verder wil het bestuur alle leden die zich hebben ingezet voor de
vereniging bedanken voor die inzet, tijd en energie.
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