
Beste leden, 

 

Tijdens de ALV op 1 juni a.s. zullen wij het voorstel tot aanpassing van hole 16 aan u voorleggen, optie 

2B conform uitnodiging ALV dd 18 mei jl. 

 

Legal opinion hole 16 

In de uitnodiging voor de ALV hebben wij u gemeld dat wij bij JPR Advocaten een legal opinion hebben 

gevraagd over het al dan niet bestaan van een juridische noodzaak voor het nemen van maatregelen 

bij hole 16. Tot nu toe was deze noodzaak ons alleen mondeling medegedeeld. Dit stuk hebben wij 

onlangs ontvangen en kunnen wij jammer genoeg nu pas met u delen, zie bijlage. Onze excuses voor 

de verlate verzending. 

 

Voor het bestuur zijn de volgende elementen van belang: 

1. Juridische aansprakelijkheid van het bestuur/de vereniging; 

2. Wens leden; 

3. Noaberschap; 

4. Financiële dekking. 

 

Ad 1. Juridische aansprakelijkheid  

De bijgevoegde legal opinion bevat onder andere de conclusie dat het Recht van Erfdienstbaarheid (het 

dulden van afzwaaiende golfballen) in beginsel voldoende dekking geeft mits “De Sallandsche” aan 

haar inspanningsverplichting heeft voldaan en adequate maatregelen heeft getroffen ter afweer van 

de afzwaaiende golfballen. Als “De Sallandsche” haar inspanningsverplichting niet voldoende nakomt, 

kunnen “De buren” via de rechter het Recht van Erfdienstbaarheid laten opheffen. “De buren” moeten 

dan wel voldoende bewijs hebben. Volgens JPR is voor te stellen dat een enkele foto van een enkele 

afzwaaiende golfbal dat terecht is gekomen in de tuin onvoldoende zal zijn om de rechter er van te 

overtuigen dat het Recht van Erfdienstbaarheid moet worden gewijzigd of moet worden opgeheven. 

Mening bestuur: Er is geen juridische noodzaak voor het aanpassen van hole 16, echter uitvoering 

geven aan optie 2B zal de kans op een mogelijke vordering door “De buren” tot opheffing/wijziging van 

het Recht van Erfdienstbaarheid verkleinen.  

 

Ad 2. Wensen leden 

In de enquete Players First wordt door een groot aantal leden aangegeven, dat de holes 11 t/m 16 meer 

uitdaging zouden mogen bieden. 

Mening bestuur: uitvoering geven aan optie 2B zal hierin voorzien. 

 

Ad. 3 Noaberschap. 

Wij streven als bestuur naar een goede verhouding met de buren en trachten overlast door onze 

activiteiten zoveel mogelijk te voorkomen.  

Mening bestuur: uitvoering geven aan optie 2B zal hier een positieve bijdrage aan leveren. 

 

Ad 4. Financiële dekking. 

De investering kan uit eigen middelen worden gefinancierd. Indien de uitvoering uiterlijk in 2023 

plaatsvindt, dan kan gebruik gemaakt worden van de BOSA subsidie (20% van de kosten). Het is niet 

zeker of deze subsidieregeling ná 2023 nog zal bestaan. 

Mening bestuur: uitvoering geven aan optie 2B in 2022. 

 

 

  



Positionering tees hole 16 

In het afgelopen voorjaar hebben wij de tees van hole 16 naar voren geplaatst en is de hole veranderd 

van een par 5 naar een par 4. Dit hebben wij gedaan, omdat wij de afspraak om een optie tot wijzigen 

van hole 16 voor te leggen aan de leden in de najaarsvergadering van 2021 niet konden invullen. 

Nu uit de legal opinion blijkt, dat er geen juridische noodzaak is voor aanpassen van hole 16 en mede 

omdat optie 2B voor de ALV van 1 juni a.s. is geagendeerd, kunnen de tees weer naar de 

oorspronkelijke posities. Wij doen dit op dinsdag 31 mei a.s. Dit is vóór 1 juni a.s. (de datum dat bij “De 

buren” de overdracht plaatsvindt van huidige eigenaar naar nieuwe eigenaar). De nieuwe eigenaar zou 

wellicht, indien de tees vooruit geplaatst zouden blijven, een argument in handen hebben om te stellen 

dat de hole bij de koop c.q. overdracht op deze wijze gelegen was en niet overeenkomstig de oude 

situatie. Kort gesteld: “De Sallandsche” riskeert hiermee rechtsverwerking c.q. argumentatie aan de 

nieuwe eigenaar in een discussie over de gerechtvaardigdheid van een claim tot verplaatsing van hole 

16. Om dit te voorkomen, worden dus de tees a.s. dinsdag weer teruggebracht in de oorspronkelijke 

situatie en wordt hole 16 weer een par 5. 

 

Besluit ALV 

Het bestuur gaat tijdens de ALV aan u goedkeuring vragen om optie 2B uit te voeren. Indien de 

meerderheid van de leden tegen dit voorstel is,  worden de oorspronkelijke tees gerenoveerd en 

opnieuw gepositioneerd om zoveel mogelijk afzwaaiende ballen te voorkomen. Bij de heren-tee wordt 

een waarschuwingsbord geplaatst met de tekst dat de golfers er alles aan moeten doen om te 

voorkomen dat hun bal op het terrein van de buren wordt geslagen. En er wordt door het bestuur met 

de nieuwe buren overlegd of het, twee jaar geleden, verwijderde hek wel of niet moet worden 

teruggeplaatst. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur: Gerard ten Have, Nathalie Hoogstad, Ronald van Noot, Bart van Hees, Jan Achtereekte, Mieke 

Viveen en Ties Joosten 

 

 

 

 

 

 

 


