Verslag Algemene Leden Vergadering 14-05-2018
Aanwezig Bestuur; Voorzitter: Cees Hoek, Penningmeester: Aart Koning,
Secretariaat: Marian Kout, Algemene bestuursleden; Janny Fruijtier, John Jonk, Peter
Stiphout en René Witteveen.
Totaal aanwezig: 34 leden incl. bestuur
Afmeldingen : 17 leden

1 Opening en mededelingen;
De voorzitter opent de Algemene Leden Vergadering met het verzoek te gaan staan
en een ogenblik stilte in acht te nemen om dhr. Ian Brookes te gedenken die op 3 mei
jl. is overleden.
Alle aanwezigen worden hartelijk welkom geheten.
Er wordt een audio opname gemaakt i.v.m. het maken van de notulen.
De bestuursleden worden voorgesteld aan de leden.
2 Bestuurssamenstelling;
De heer Aart Koning is volgens het rooster aftredend en herkiesbaar. Aart heeft
kenbaar gemaakt zijn functie te willen voortzetten. Aangezien zich geen
tegenkandidaten hebben gemeld, is een verkiezing niet van toepassing en kan Aart
zijn bestuursfunctie voortzetten, met dank voor zijn bereidwilligheid.
3 Verslag van de ALV van 27 november 2017;
Dit verslag wordt zonder op- of aanmerkingen zowel inhoudelijk als tekstueel
goedgekeurd met dank aan de secretaris.
4 Ingekomen stukken;
Er zijn wel stukken binnengekomen, maar niet van belang voor behandeling in deze
vergadering.
5 Jaarverslag 2017 van de secretaris; (zie website)
Het jaarverslag van de golfvereniging behoeft geen nadere toelichting en wordt
goedgekeurd door de leden.
Gerard de Jongh vraagt hoe gereserveerd moet worden bij de banen die aangesloten
zijn bij NH Golft. Onze (A-)leden dienen zelf contact op te nemen met de baan waar
men wil spelen en vermelden dat je lid bent van NH Golft. De reductie op de
greenfee krijgt men alleen op vertoon van de NGF-lidmaatschapspas waarop is
vermeld “NH Golft”.
Tevens wil hij weten hoever we zijn met de exploitatieovereenkomst. De voorzitter
legt uit dat het duidelijk op papier staat en dat er nog een aantal discussiepunten
zijn, in juni gaan we verder met het overleg. In de volgende ALV zal deze
overeenkomst aan de leden ter goedkeuring worden voorgelegd.
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6 Jaarverslag 2017 van de penningmeester;
De penningmeester geeft aan dat er i.v.m. o.a. de naamswijziging de post
advertentiekosten hoger uitgevallen is. Het wedstrijdbudget werd in 2017
onvoldoende gebruikt. Met ingang van 2018 kan elke wedstrijd hiervan gebruik
maken voor een standaard bedrag van € 50,00 per wedstrijd. De vereniging heeft 3
wedstrijden gesponsord. Het budget voor het nu en dan uitdelen van versnaperingen
in de baan, aan met name greenfee spelers en gasten, blijft beschikbaar. Het
resultaat en de werking wordt in 2018 opnieuw bekeken.
Gerard de Jongh mist een contributiebetaling op de balans. De penningmeester legt
uit dat sinds 2017 de exploitant het totale bedrag voor het speelrecht,
clublidmaatschap en NGF-bijdrage incasseert. Op een later tijdstip maakt de
exploitant het bedrag voor clublidmaatschap en de NGF-bijdrage over naar de
golfvereniging.
7 Verslag van de kascontrolecommissie en vaststellen van de jaarrekening 2017;
Louwrens Abercrombie en Henk Krook waren dit jaar de kascommissie en hebben de
financiële administratie van de Golfclub Kavel II Beemster over het boekjaar 2017 aan
een controle onderworpen. Henk Krook geeft bij afwezigheid van Louwrens
Abercrombie uitleg. Zij geven het advies aangezien er 3 partners zijn die de naam
Kavel II dragen , hiervan een duidelijke omschrijving te maken aan wie betalingen zijn
gedaan. Henk Krook stelt vervolgens voor de penningmeester en het gehele bestuur
te dechargeren voor het door hen in 2017 gevoerde financiële beleid. Dit wordt door
de vergadering middels applaus bevestigd.
Het bestuur bedankt beide heren voor hun werkzaamheden.
8 Benoeming kascontrolecommissie voor het boekjaar 2018;
Louwrens Abercrombie is aftredend, Henk Krook en Joop van Vuure nemen zitting in
de kascommissie met Ron Hölzel als reserve.
9 Verslag door de commissies; (zie website)
Diverse commissies hebben gehoor gegeven aan de oproep om een verslag te maken
over hun werkzaamheden en ervaringen.
Mondelinge aanvullingen;
John Flanagan van de baancommissie heeft veel blauwe palen verwijderd uit de baan
en merkt op dat regelmatig afstandspalen verwijderd worden, terwijl het een vast
obstakel is in de baan, zie de Local Rules. Geeft een compliment aan de exploitant en
zijn greenkeepers over de zeer goede conditie van de baan in dat jaar. De door hem
vervaardigde stimpmeter gaf regelmatig waardes aan, die vergelijkbaar zijn met
banen die tijdens wedstrijden bespeeld worden door professionals.
Fred Beckman: Wintercompetitie (WICO). De Wico is deze winter letterlijk in het
water gevallen en hopelijk volgend jaar beter weer.
Emmy Smidts: Zomeravondcompetitie (ZAC). Deze 18 holes wedstrijd is weer gestart
op donderdagavond, er wordt nog bekeken of er een mogelijkheid is om later in te
stappen voor 9 holes.
Joop van Vuure: Zaterdagmiddag kort (ZAMIKO). Er zit groei in het aantal
deelnemers.
Ria Sas: Lief & Leedcommissie. Zij merkt op dat er weinig lief en leed meldingen zijn.
De voorzitter bedankt alle commissieleden voor hun tijd, energie en inzet.
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9 a Aanvulling op de agenda;
De voorzitter geeft aan dat de exploitatieovereenkomst mogelijk invloed heeft op de
statuten en het HH-reglement en dat deze tevens voor goedkeuring aan de orde
komen in de volgende ALV. Volgens de regels houden we dan 2 vergaderingen om
het besluit te bekrachtigen.
Zoals eerder bekend gemaakt heeft de baan zich aangesloten bij NH Golft, dit houdt
in dat we op 10 banen in Noordholland kunnen spelen tegen een gereduceerd tarief,
zie de link http://www.golfclubkavel2.nl/golfclub/hospitality.html
Het bestuur heeft contact gehad met de Golfalliantie. In september 2018 valt de
beslissing of wij daarin toe mogen treden. Dit zal een mooie aanvulling en
meerwaarde zijn van ons lidmaatschap. Op deze 10 banen elders in het land mogen
wij dan gratis spelen.
John Jonk geeft aan dat de schoonmaakplaats zeer binnenkort wordt geplaatst.
Emmy Smidts vraagt of er bij de ingang van het gebouw iets neergezet kan worden
om je schoenen schoon te maken b.v. schoenborstel voor het geval men gebruik
maakt van de brug bij hole 7.
De penningmeester geeft uitleg over de algemene voorwaarden & privacy statement.
Diverse vragen komen uit de zaal en worden door hem beantwoord. Op enkele
vragen kunnen we geen antwoord geven, aangezien de wet daar onduidelijk in is.
Het onderwerp heeft onze volle 100 % aandacht, zowel bij de vereniging als de
exploitant.
10 Rondvraag;
Joop Boots merkt op dat bezoekers de auto niet altijd binnen de lijnen parkeren.
John Jonk antwoordt dat de lijnen binnenkort weer worden overgeschilderd.
Marshals plakken regelmatig briefjes op de auto’s met het verzoek om binnen de
lijnen te parkeren.
Ron Hölzel heeft een leuke wedstrijd in gedachten en vraagt zich af bij wie hij moet
zijn voor informatie/reactie; hiervoor wordt verwezen naar de wedstrijdcoördinator,
zijnde Peter Stiphout.
Emmy Smidts: Komt de Wall of fame nog terug? Voorlopig alleen op de website.
Ideeën waar en hoe we de Wall of fame in stijl terug kunnen brengen zijn welkom.
Marijke Pot is benieuwd of alle uitslagen bekend zijn van de NGF-wedstrijden. Er
moet nog 1 wedstrijd gespeeld worden, maar alle uitslagen staan op onze website.
Jan Kooy: De wedstrijdlaptop is gedateerd! Deze is recent aangepast en geüpgraded.
Het NGF Heren 1 team heeft veel complimenten gehad over de baan.
Piet Simmers en Gerard de Jongh, bedanken de penningmeester en het bestuur voor
hun inzet.

Mei 2018
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