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Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING van Sallandsche Golfclub "de Hoek" gehouden 

op 1 juni 2022 

 
Aanwezig: Bestuursleden Gerard ten Have (voorzitter), Nathalie Hoogstad (secretaris), Ronald van Noot 
(penningmeester), Bart van Hees, Jan Achtereekte, Mieke Viveen-van den Bosch, Ties Joosten (baancommissaris) 
Ereleden: Jan Kruyt en Pieter Visser 
Leden van verdienste: Gerda Bos-Kersbergen, Henriette Boreel-van Riemsdijk, Jan Diederik Postma. Overige leden: 
101 leden, 62 leden hebben een machtiging afgegeven.  
Afwezig m.k.: zie agendapunt 2. 
Verslag: Lamberthe de Jong 
 

1. Opening  
Voorzitter Gerard ten Have opent de vergadering om 19.30 uur.  
Vaststellen agenda: Agendapunt 6 bevat vijf bijlagen i.v.m. de recent ontvangen en verstuurde brieven naar en van 
het bestuur. 
De voorzitter memoreert de leden die sinds de laatste ALV op 11 december 2021 de club zijn ontvallen: mevr. 
E.C.A.M. Willems, mevr. L. Canté-Webers, dhr. A.H. Canté, dhr. G.A.M. Kerstjens. De voorzitter vraagt om een 
moment stilte.  
De voorzitter houdt een inleiding  (zie bijlage).  
 

2. Mededelingen/ingekomen stukken 
Mededelingen van de voorzitter 
Starttijden 
In het najaar komt er een enquête m.b.t. starttijden. Vorig jaar is aangegeven dat dit zou plaatsvinden in het 
voorjaar 2022, maar we willen graag de (nieuwe) leden extra tijd geven en na corona laten ervaren hoe het bij ons is 
zonder starttijden. Bij de enquete wordt een overzicht toegevoegd met genoemde voor- en nadelen van starttijden. 
Het bestuur kijkt naar de gewenste meerderheid en de minimum deelname in relatie tot de uitkomsten. 
Ledenaantal 
Het ledenaantal bleef in 2021 stabiel met 820 vol betalende leden. Dit aantal ligt boven het vastgestelde maximum 
van 725, maar is vanwege corona tijdelijk verhoogd. Er is een wachtlijst van 130 personen. Het gewenste ledenaantal 
wordt geagendeerd op de ALV in het najaar.  
Medewerkers en horeca 
Evenals de (landelijke) horeca heeft ook uitbater Sander Slinkman moeite om personeel te vinden. Medewerkers 
Thijs en Danny hebben te maken met ziekte. Vanwege forse prijsstijgingen moet de horeca de prijzen verhogen. Het 
bestuur vraagt de leden om begrip en voert regelmatig overleg met Sander.   
 
a. Overledenen 
Deze zijn genoemd bij agendapunt 1. 
 
b. Afmeldingen 
Secretaris Nathalie Hoogstad noemt de leden die zich hebben afgemeld, t.w. dhr. W. Wagemans, dhr. H. Orval, mevr. 
M. Harmens, dhr. P. Kooiman, dhr. V.G. Scholten, dhr. K. Sloten, dhr. G. Bessem, dhr. J. Van Balen, dhr. W. Olthof, 
mevr. H. Van Velden, mevr. D. Klunder.  
 
c. Ingekomen stukken 

- 21 mei: opmerking van lid Robert Meulenbrug op de notulen van 29 november 2021. 
- 23 mei: opmerking van lid Gijs Bessum over aandachtspunten. 
- 27 mei: rapport van JPR advocaten mbt Hole 16 
- 30 mei: brief van twaalf leden mbt Hole 16 
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- 1 juni:  brief van lid Marjolein Zwemmer mbt een reactie op de brief van 30 mei 
Het bestuur heeft op 31 mei schriftelijk gereageerd op de ledenbrief van 30 mei mbt hole 16; deze is als bijlage bij 
agendapunt 6  gevoegd.  
 

3. Vaststellen Notulen Algemene Ledenvergadering 29 november 2021 en 11 december 2021 
Notulen 29 november 2021 
Tekstueel: lid Robert Meulenbrug meldt schriftelijk dat er op pagina 3 bij “hole 16” het volgende staat: “Robert 
Meulenbrug vraagt wat het bestuur vindt van plan A van de architect en wat het gewijzigde plan van de architect 
behelst”. Deze vraag hoort bij het onderwerp “Driving Range” en niet bij “Hole 16”.  
De notulen worden vastgesteld met genoemde wijziging met dank aan de notulist.  
Naar aanleiding van: er zijn geen opmerkingen.  
Notulen 11 december 2021 
Tekstueel en naar aanleiding van:  er zijn geen opmerkingen. 
De notulen worden vastgesteld met dank aan de notulist.  
 

4. Jaarverslag bestuur en commissies SGC "de Hoek'  
De secretaris meldt dat er in 2021 vanwege corona er veel extra werkzaamheden zijn verzet door vrijwilligers, 
horeca en het secretariaat. Er waren steeds nieuwe corona regels, maar we pasten ons allemaal aan. De verbouwing 
van het clubhuis en de stokkenloods ging ondanks corona door. Twee andere aandachtspunten zijn de driving range 
vanwege het over het net slaan van ballen richting achterbuurman en hole 10 en de afzwaaiende ballen richting de 
bewoners naast hole 16. Zie verder agendapunt 6. De Businessclub telde aan het begin van 2021 19 leden en nu 43. 
En is er afscheid genomen van Pascal Delhaye van de horeca en van Miranda Bouwmeester van het secretariaat. 
Hebben wij mogen verwelkomen Sander Slinkman van de horeca en Ellen Stegeman als Officemanager. Het bestuur 
bedankt alle vrijwilligers en personeel voor hun inzet. Vooral ook de extra inzet van het horecapersoneel m.b.t. de 
extra werkzaamheden zoals het checken van de corona check app bij leden en leden wijzen op de 
coronamaatregelen. 
 
Besluit 1a. Goedkeuring Jaarverslag 2021 
Er zijn geen opmerkingen. 
Besluit: Het Jaarverslag 2021 wordt goedgekeurd. 
 

5. Financiën 
a. Financieel Jaarverslag SGC "de Hoek' over 2021. 
Penningmeester Ronald van Noot geeft een toelichting. 
   
Jaarrekeningen 2019-2020-2021 
Het Eigen Vermogen is met 36 % toegenomen tot € 1.275.800, de certificatenschuld is verder afgebouwd en de 
Liquide middelen bedragen ondanks de investeringen nog € 387.000. Het resultaat van € 344.000 wordt veroorzaakt 
door de aanname van 100 extra leden (€ 114.000), de Bosa subsidie (€ 135.000) en de extra contributieverhoging 
2019 (€ 95.000). 
 
Investeringen 
De totale investering in 2021 bedroeg € 557.515 waarvan € 60.000 ten laste van de voorziening is gebracht. De Bosa 
subsidie op de investering bedroeg € 110.083 waardoor de netto-investering uitkwam op € 387.432. De 
investeringen zijn binnen de door de ALV goedgekeurde begroting gebleven. Het bedrag van de baaninvestering was 
lager dan begroot, een aantal investeringen zijn doorgeschoven naar 2022. Daarnaast zijn er een aantal 
investeringen (stokkenloods, verlichting en meterkast) naar voren gehaald. 
 
De penningmeester complimenteert 'bouwbestuurslid' Bart van Hees met dit mooie resultaat. Applaus van de zaal. 
 
Baten 
De opbrengst van contributies is met € 44.400  gestegen ten opzichte van 2021, dit wordt veroorzaakt doordat het 
ledental in de loop van 2021 is gestegen naar 820. Daarnaast is het bedrag van sponsoring met € 11.700 gestegen 
ten opzichte van 2021. 
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Lasten 
De lasten zijn lager dan begroot. Dit betreft de huisvestingskosten (niet uitgevoerd schilderwerk) en lagere 
personeelskosten.  
Het online-vergaderen werd steeds prijziger naarmate de Coronatijd vorderde waardoor de bestuurskosten 
aanzienlijk zijn toegenomen. 
 
Opmerking:  Atze Bosma stelt voor dat het bestuur vanwege het hoge winstpercentage zou moeten nadenken over 
hoe je met een dergelijke winst moet omgaan. 
De penningmeester geeft aan dat dit mede afhankelijk is van het voortbestaan van de Bosa subsidie en de nog te 
nemen beslissing over het maximum ledental. 
Opmerking: Geert van der Leest vraagt waarom de Bosa subsidie niet in de begroting van 2020-2021-2022 is 
opgenomen. 
De penningmeester antwoordt dat de Bosa subsidie wel in de begrotingen zijn opgenomen. In 2020 is deze subsidie 
afgetrokken van de kosten en investeringen. In 2021 is de subsidie op advies van de Kascommissie apart zichtbaar 
gemaakt. 
Opmerking:  Geert van der Leest vindt het advies uit 2021 van de Kascommissie uitstekend. 
 
b.  Verslag kascommissie 
De Kascommissie heeft op 12 april de boekhouding gecontroleerd en akkoord bevonden. De commissie adviseert de 
ALV om het bestuur decharge te verlenen over 2021. 
 
c.  Besluit 1b:  Goedkeuring Financieel Jaarverslag 2021 
Besluit: De leden keuren het Financieel Jaarverslag 2021 goed.  
d. Besluit 2: Dechargeverlening door de ALV aan het bestuur voor het gevoerde beleid en beheer in 2021.  
Besluit:  De ALV verleent decharge aan het bestuur.  
e. Besluit 3: Benoeming kascommissie voor het volgende verenigingsjaar 2022 
Besluit: Robert ter Haar, Marja Kokke en Jan Schurink worden opnieuw benoemd.  

 
6. Baan; Hole 16 

Baancommissaris Ties Joosten geeft een toelichting.  
 
Baan in het laatste halfjaar:  

- Paden bij hole 5 en 17 verhard 
- Heideplagsel bij hole 5 
- Achternet Driving Range van 14 naar 20 meter hoogte; ondanks deze hoogte zijn er toch enkele ballen op 

het terrein van de achterbuurman gekomen. De achterbuurman is echter tevreden. Stop&go systeem bij 
hole 10/driving range. 

- Verlichting driving range aangepast en in de wintermaanden open tot 19:00 uur op dinsdag en donderdag 
- De bunkers worden machinaal geharkt en aangevuld met zand 

 
Opmerking:  Rens van Pesch vraagt of er meer paden zullen worden verhard. 
Antwoord van de baancommissaris:  dit is het geval. 
 
Kwaliteit fairways 
Dankzij een bodemscan is er inzicht in de bodemstructuur. Via precisiebeheer wordt er bezand en belucht op de 
juiste plekken. De kwaliteit van de baan is daardoor beter en de baan kan bij natte omstandigheden langer open 
blijven. 
 
Kwaliteit greens 
De kwaliteit van de greens was in het verleden niet goed. Een expert geeft sinds 2010 ieder jaar een advies. De trend 
van de grasmat is nu positief: minder straatgras en snellere balrol. Het blijkt dat de oorspronkelijke greens uit 1934, 
die van 1989 (2e negen holes) en in 2001 (nr 7 en 17) meer naar elkaar 'toegroeien'; die uit 1934 zijn het snelst. De 
puttinggreen blijkt nog sneller dan de achttien greens. De wintergreens zijn minder vaak nodig. 
 
Verbeteringen baan 
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Plannen voor de langere termijn zijn: 
- Holes 11-16 boeiender maken 
- Bunkers verbeteren 
- Greens/voorgreens meer bezanden en beluchten, precisieberegening via vochtsensoren, onderzoek NGF 

naar schimmels en nieuwe cups 
- Fairways meer bezanden en beluchten en paardenbloemen verwijderen 
- Gerenoveerde tees onderzoeken (hole 3, 4, 7, 10 en 13) 
- Meer paden verharden (hole 1, 6 en 8) 
- Driving range: vernieuwen afslagmatten, verbeteren bodemstructuur en vlakheid, slagkooi met trackman 

maken, toptracer aanbrengen (in overleg met de Technische commissie), aanpassen lay-out (nog niet) 
- Opstellen bos(onderhoud)plan: waar nodig dood hout verwijderen (overleg met de Geocommissie), 

eventueel bomen verplaatsen. 
 

Opmerking:  Jan Persenaire vraagt of er nog een rode lamp komt bij 10 ivm doorgaan vanaf 9. 
De baancommissaris neemt het voorstel mee.    
Opmerking:  Peter-Paul Steinweg stelt voor om een geheel nieuw plan voor de driving range te maken en niet steeds 
iets aan te passen mbt matjes, lampen etc. 
De baancommissaris zal dit in het bestuur bespreken. 
Opmerking:  Ernst Lohle vraagt waarom er vaak water in de bunkers blijft staan. Hij wil ook weten of er een 
ecologisch plan is.  
De baancommissaris neemt de opmerking over bunkerwater mee in het nog op te stellen plan voor de bunkers en 
neemt de opmerking over de ecologie mee in het bosplan. De Sallandsche is Geo-gecertificeerd. Er is een goed 
evenwicht tussen ecologie en speelbaarheid. 
Opmerking: Emmy Zuure stelt voor dat de spelers meehelpen met het verwijderen van paardenbloemen. Ze is bang 
dat er teveel komen. Daarnaast wil ze graag twee harken bij grote  bunkers.  
De baancommissaris zegt dat het teveel aan paardenbloemen de aandacht heeft. 
Opmerking: Peter Louvet vindt het belangrijk dat men de pitchmarks repareert.  
 
Hole 16 
Opmerking: Robert Meulenbrug wil dat er schriftelijk wordt gestemd over het voorstel wijziging hole 14 en 16. Tevens 
zegt hij dat er geen totaaloverzicht is van de investering voor de wijziging en wat het effect zal zijn op de winst van 
2022-2023. 
De werkgroep van twaalf leden heeft samen met golfbaanarchitect Christoph Städler 18 opties beoordeeld. Men 
ging hierbij van uit dat er een juridische noodzaak was. De werkgroep kiest vervolgens voor optie 2B (aanpassing van 
14 en 16). De kosten worden geraamd op €270.000 (ex Bosa subsidie) en legt dit voor aan het bestuur.  
Het bestuur vraagt vervolgens om goedkeuring aan de leden en geeft daarbij als redenen aan, het uitdagender 
maken van hole 11-16, noaberschap tav van de nieuwe bewoners, de beschikking over de Bosa subsidie t/m 2023 en 
de kans wordt verkleind dat de nieuwe eigenaar juridische actie gaat ondernemen mocht blijken dat er toch te veel 
afzwaaiende ballen in zijn tuin terecht komen. Volgens de penningmeester daalt door deze voorgenomen 
investering de cashflow in 2023 tijdelijk tot onder de € 300.000, maar stijgt deze daarna weer.  
Opmerking: Robert Meulenbrug wijst erop dat (advocaat) Marlies Pierik het bestuur erop attent heeft gemaakt dat 
het Recht op Erfdienstbaarheid niet betekent dat de tee op hole 16 moet worden gewijzigd. (Zie hiervoor ook de 
bijlagen cq het Antwoord van het bestuur op 31 mei.)  
Opmerking:  Frans Slijkhuis zegt dat de hole wel moet worden aangepast. De golfclub staat dan bij een gerechtelijke 
procedure sterker als er problemen komen met ballen op het buurterrein.  
Opmerking: Willem Morkin vraagt hoe het zit met de Meerjarenbegroting bij gelijk blijvend aantal leden en het 
stoppen van de Bosa-subsidie.  
De penningmeester geeft aan dat er diverse scenario's van de MJB zijn en dat deze in de ALV van november aan de 
orde komen wanneer het bestuur terugkomt op het maximum aantal leden.   
Opmerking: Willem Morkin wijst op de brief van 12 leden op 30 mei. Het uitgangspunt was de juridische dreiging, 
maar de afgenomen veiligheid was niet onderbouwd. Het bestuur vraagt nu de leden om in te stemmen met 2B 
vanwege de veiligheid. Hij vindt dat de leden niet moeten besluiten tot 2B. Dit is bovendien een te grote investering 
voor twee holes. Er moet worden gekeken naar het grotere geheel van 11-16.  
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Opmerking: Marlies Pierik legt uit waarom de besluitvorming de verkeerde kant op ging. Het bestuur heeft JPR 
gevraagd om advies inzake de Erfdienstbaarheid. Er blijkt uit het juridisch document van JPR (zie de bijlage) dat er 
geen juridische noodzaak is tot aanpassing. Bovendien moet Noaberschap van twee kanten komen.  
Opmerking:  Jeannette Olthuis zegt dat de populieren die nu ook ballen tegenhouden, binnenkort moeten worden 
gekapt. Dit is ook aangegeven door baanarchitect Städler.  
De baancommissaris zegt dat dit klopt, maar dat er al esdoorns zijn geplant. Hij meldt verder dat hij heeft gekeken 
naar de hekken die de vorige bewoner twee jaar geleden heeft weggehaald. Deze hielden echter geen hoge ballen 
tegen die over de populieren waren geslagen. Hij wijst op de drie T's: transparant, trust en team die belangrijk zijn bij 
dit besluit. Overigens was het juridisch advies van JPR-advocaten erg laat (wegens ziekte). Het recente advies was 
anders dan een half jaar geleden. Hij heeft contact gehad met Städler: de baan wordt veel mooier als 2B wordt 
uitgevoerd.  
Opmerking: Frans Slijkhuis zegt nogmaals dat het image van de club belangrijk is. Een verkeerde bal op het terrein 
van de buren en de club heeft een groot probleem. 
Opmerking: Robert Meulenbrug vraagt waarom het oorspronkelijke rapport van JPR langer is. De leden hebben 
alleen een samenvatting gekregen. Marlies Pierik had wel het volledige rapport.  
Het bestuur meldt dat dit te maken heeft met privé- en financiële zaken van kandidaat-kopers welke niet bestemd is 
voor alle leden. Marlies heeft het rapport wel ontvangen, maar heeft met het bestuur afgesproken dit zeer 
vertrouwelijk in behandeling te nemen om het bestuur in het vervolg van advies te kunnen voorzien. Bovendien is 
een eerdere koper afgehaakt vanwege een negatief advies door een baanarchitect die de situatie op hole 16 onveilig 
noemde.  
De voorzitter meldt nogmaals dat er geen juridische noodzaak meer is voor een wijziging van hole 16.  
Opmerking: Atze Bosma vraagt wat men over vijftig jaar zal vinden van deze discussie. Hij vindt dat de werkgroep 
moet kijken naar de nieuwe uitgangspunten. De situatie is nu gewijzigd en dan kan men niet kiezen voor een optie.  
Opmerking: Robert Meulenbrug vindt dat je tijdens de procedure niet de uitgangspunten kunt veranderen.  
Opmerking: Atze Bosma zegt dat je of moet kiezen voor de optie of de werkgroep opstarten. 
Opmerking:  Marjolein Zwemmer constateert dat er geen gevaar is voor de vereniging of de buren, maar dat optie 2B 
de baan leuker maakt en een verbetering is. 
Opmerking:  Marjolein Jaspers vraagt waarom de vorige bewoner de hekken heeft weggehaald. Misschien kunnen ze 
weer worden teruggeplaatst. 
De voorzitter zegt dat de vorige bewoner in een mail heeft medegedeeld, dat de hekken niet hoog genoeg waren om 
afzwaaiende ballen tegen te houden. 
Opmerking: Rosalind Post van der Molen vraagt waarom een kleine groep aanwezigen en gemachtigden beslissen 
voor de rest. 
De voorzitter wijst op de Statuten. De leden stemmen door aanwezig te zijn of een volmacht af te geven aan de 
leden die aanwezig kunnen zijn. De stemmen van leden die niet naar de ALV komen en geen volmacht afgeven gaan 
verloren door afwezigheid.  
Opmerking: Christine Lam stelt voor om juridisch advies te vragen mbt optie 2B. 
Opmerking: Rens van Pesch complimenteert het bestuur met de procedure. De vorige eigenaar van het buurpand was 
lid van de vereniging, de huidige (sinds 1 juni) niet. Mogelijk kijkt de laatste anders naar de golfsport. Want als er een 
bal op het erf van de buren komt en een persoon wordt geraakt, dan geeft dat grote problemen. Komt er een 
rechtszaak dan is het mogelijk dat de rechter gezondheid belangrijker vindt dat het Recht op Erfdienstbaarheid. 
Spreker is persoonlijk voor 2B en vindt dat het bedrag van €270.000 ex bosa subsidie waard.  
Opmerking:  Pieter Visser vindt dat vanwege de tijd de discussie moet stoppen. In het komende half jaar een nieuw 
plan maken voor hole 16 is zijn advies. 
Opmerking: Pim Paalman zegt dat het gaat om het aanpassen van 11-16 waarbij de juridische status geen rol moet 
gaan spelen. 
De voorzitter brengt Besluit 4 in stemming. Er wordt schriftelijk gestemd. De leden Karel Berghuijs en Christien Lam 
zullen samen met de voorzitter de stemmen tellen. 
 
In de pauze worden de stemmen geteld.  
 
a.  Besluit 4: Investering Baan 14/16 als voorstel 2B. 
De stemmen zijn geteld: er zijn 5 onthoudingen, 130 stemmen tegen en 45 voor de investering. 
Besluit:  de investering Baan 14/16 als voorstel 2B gaat niet door.  
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Het bestuur gaat overleggen over het uitdagender maken van de banen 11-16 en neemt contact op met de 
werkgroep. 
Opmerking:  Wout Brouwer complimenteert het bestuur met de manier waarop er inhoudelijk en met respect is 
vergaderd over dit agendapunt. 
 

7. Verbouwactiviteiten 
Bestuurslid Bart van Hees geeft een toelichting. 
In het voorjaar van 2022 is de stokkenloods uitgebreid en de nieuwe fietsenstalling gebouwd. Deze wordt nog 
geschilderd. De uitgaven zijn binnen de begroting gebleven. De kosten waren €34.200. 
De buitenverlichting is nog niet op orde. 
 
a. Asbestsanering Greenkeepersloodsen 
De greenkeepersloodsen hebben vanwege asbestsanering een nieuwe dakbedekking. De stenen aan de onderkant 
van de muren worden opnieuw gevoegd en er zijn nieuwe dakgoten geplaatst. De kosten van €28.000 waren lager 
dan begroot. Het plan is om zonnepanelen op de kleine loods te plaatsen; de kosten zijn €14.500. 
Opmerking: Wiecher Beijeman vindt de investering in zonnepanelen een goed idee. Hij vraagt verder waarom de 
gasverwarmers buiten nog in functie zijn. 
Bestuurslid Bart van Hees antwoordt dat er eerst overlegd moet worden met de uitbater over het stopzetten van de 
gasverwarmers, maar dat het bestuur zo snel mogelijk van het gas af wil. 
Opmerking:  Rob van Baalen zegt dat dankzij de gasbranders men langer buiten kan zitten. Hij heeft berekend dat de 
kosten voor het gas enkele honderden euro's bedragen als deze 26 weken enkele uren per dag gebruikt worden. Hij 
vindt het ongastvrij voor spelers van elders als de branders niet werken.  
Bestuurslid Bart van Hees antwoordt dat er een gasmeter op de leiding van de gasbranders is geplaatst. De kosten 
voor het gas zijn ongeveer €10.000 per jaar en 12% hiervan gaat naar de gasbranders. Hij vindt gasbranders uit de 
tijd.  
De voorzitter vindt dat golfclubs mee moeten doen in het energie besparen. Bovendien is het onderwerp 'gas' 
vanwege de oorlog in Oekraïne nogal beladen. 
Opmerking: Willem Morkin vraagt of er elektrische branders kunnen komen waarvoor de opbrengst van de 
zonnepanelen kan worden gebruikt.  
Bestuurslid Bart van Hees meldt dat de opbrengst slechts 1/3 van het totale verbruik dekt. Het verbruik van de accu's 
voor de trolleys en de buggy's is hoog. De kosten voor energie zijn bovendien erg gestegen: van €9.000 per jaar naar 
€25.000.  
Opmerking: Rob van Baalen stelt voor om elektrische branders of infra-rood branders aan te schaffen. Hij zegt 
nogmaals dat de leden en gastspelers 's avonds buiten moeten kunnen zitten. De kosten zijn volgens hem niet hoog, 
zoals hij al heeft gemeld. 
De voorzitter stopt de discussie en belooft na de vergadering met lid Rob van Baalen overleggen.  
 
Fase 2 van de verbouwing 
Fase 2 omvat de vergaderruimte, toiletgroepen, kleedkamers en bergruimte. Het is onzeker of er kostenstijgingen 
komen voor de verbouwing van Fase 2. Aannemers werken nu met dagprijzen. Voor alle zekerheid vraagt het 
bestuur om het maximale budget van €315.000 te verhogen naar €331.000. 
 
b. Besluit 5:  Installatie zonnepanelen op de kleine loods. 
Besluit: de ALV is akkoord met de investering. 
c. Besluit 6: Budgetverhoging Fase 2 van de verbouwing. 
Besluit: de ALV is akkoord met de verhoging. 
 

8. Inrichting clubhuis  
Bestuurslid Bart van Hees zegt dat de werkgroep gesprekken heeft gehad en de meningen over de inrichting van het 
clubhuis verschillend waren. Er zal met een binnenhuisarchitect worden overlegd en daarna volgt een advies en 
offerte. 
In de volgende ALV komt het onderwerp aan de orde. 
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9. Ontwikkeling sportbeleid  
Bestuurslid Jan Achtereekte deelt mee dat er een Technische Commissie is samengesteld. Ook is er Jeugdcommissie 
met nieuwe leden. Er is nu geen Prestatiegericht Competitieteam. 
Opmerking: Rens van Pesch vraagt hoe het zit met financiële ondersteuning voor het sportbeleid. 
Bestuurslid Jan Achtereekte zegt dat dit nog wordt uitgewerkt. 
Opmerking: Karel Berghuijs deelt mee dat er wel een Prestatiegericht Topteam is, namelijk Dames Senioren 1 (27 
holes competitie). Het team heeft zich dit jaar in de Hoofdklasse gehandhaafd. 
De voorzitter zegt dat het bestuur trots is op het winnende team, maar dat de huidige competitieteams vooral 
vriendenteams zijn. Er zou een selectie van spelers moeten komen voor een topteam; daar is ook financiële 
ondersteuning voor.  
 

10. Rondvraag  
Rosalind Post van der Molen stelt voor om volgende keer meer volmachten te vragen van leden die verhinderd zijn. 
Zij vindt het niet goed als een kleine groep aanwezigen op een ALV besluiten kan nemen. Zij is drie jaar lid en vindt 
de brief van de 12 leden mbt Hole 16 nogal tendentieus en proeft daarin een sfeer van wantrouwen tov het bestuur. 
Zij vindt dat het bestuur meer mandaat moet krijgen. Zij prijst het bestuur voor hun werkzaamheden. 
Emmy Zuure vraagt waar het kunstwerk van Ted Kahmann staat.  
Mariette van Gelein Vitringa meldt dat bij een golfclub in Gaasterland verwarmde elektrische kussentjes liggen die 
buiten kunnen worden gebruikt.  
 

11. Sluiting 
Erelid Jan Kruyt is het eens met lid Rosalind Post van der Molen wat betreft de werkzaamheden. Hij dankt het 
bestuur voor deze vergadering en hun inspanning. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur. 
 

 
Bijlage: Inleiding ALV 2 juni 2022 van voorzitter Gerard ten Have 
 
Inleiding 
Vandaag gaan we uw goedkeuring vragen voor het door ons gevoerd beleid in 2021. 
Een jaar dat in het teken stond van Corona. Inmiddels zijn we terug naar normaal.  
Een goed moment om even stil te staan bij de persoonlijke verliezen door de coronacrisis. 
We wensen hen die dierbaren hebben verloren door de ziekte of die hebben ingeleverd op hun gezondheid door de 
nasleep van corona veel sterkte toe.  
We konden tijdens Corona blijven golfen. Dat was met name te danken aan uw aller discipline, de inzet van vele 
vrijwilligers en het barpersoneel. Samen hebben we ervoor gezorgd dat we konden voldoen aan de vele “Corona 
eisen”. Graag wil ik allen hiervoor danken, waarbij ik de hoop uitspreek dat ons een nieuwe Coronagolf bespaard 
blijft. 
 
De jaarcijfers over 2021 laten zien dat de club financieel in control is en dat er sprake is van een gezonde financiële 
basis. Penningmeester Ronald van Noot zal een toelichting geven waarna wij u vragen de jaarrekening goed te 
keuren en het bestuur decharge te verlenen. Baancommissaris Ties Joosten geeft vandaag een toelichting op 
baanonderhoud en baaninvesteringen.  
 
Vandaag wordt uw mening gevraagd over een investering voor aanpassing van de holes 14 en 16. 
Maandag en gisteren zijn de laatste stukken daarover aan u verzonden. Het spijt ons dat de legal opinion niet eerder 
verzonden kon worden. De plotselinge ziekte van de advocaat, die hiermee belast was, is hier debet aan.  
'Moeten we optie 2b wel in stemming brengen nu een juridische noodzaak voor wijziging van hole 16 ontbreekt?' Die 
vraag heeft het bestuur zich gesteld. We kwamen tot de conclusie dat er voldoende redenen zijn om het voorstel aan 
u voor te leggen en u in staat te stellen uw eigen afweging te maken.  
Optie 2b zorgt voor meer uitdaging op de holes 14 en 16. Dit  is een wens van veel leden en is daarom opgenomen in 
ons Meerjarenbeleidsplan.  Het levert een bijzondere hole 14 en een uitdagende hole 16 op. Architect Städler noemde 
het aanwinsten voor de Sallandsche. Naast meer uitdaging is het ook in het kader van noaberschap een goed gebaar 
naar de nieuwe buren en wordt de kans op een juridisch conflict met de buren geminimaliseerd.  
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Bovendien hebben we het benodigde geld en kunnen we nu nog gebruik maken van de BOSA regeling.  
 
In de ALV  van november vorig jaar heb ik aangekondigd dat ons sportief beleid dit jaar nader zal worden 
vormgegeven. Jan Achtereekte zal u vandaag informeren over de voortgang. 
 
Bart van Hees zal u bijpraten over de verbouwing van ons clubhuis en bijgebouwen. Daarbij zult u gevraagd worden 
in te stemmen met een extra bedrag van 16.000 euro bovenop de reeds goedgekeurde maximale investering van 
315.000 euro voor fase 2 van de verbouwing van het clubhuis.  
 
Een volle agenda dus. En allemaal bedoeld om samen invulling te geven aan de doelstelling van onze vereniging die 
beschreven staat in artikel 3 van ons Statuut: "De vereniging heeft ten doel het bevorderen en beoefenen van de 
golfsport en het bevorderen van het onderling contact tussen de leden." 
 
Ik wens u een goede vergadering toe. 
 
 
 


