Overzicht van de financiële resultaten golfclub Zeegersloot gemeld in hun blad.

Over Gelezen in het verslag over de ledenvergadering in het blad Afslag in het volgende jaar.
2007 Vervolgens geeft de penningmeester een toelichting op de jaarrekening, die een positief
resultaat van € 111.000 laat zien, en verwijst hij naar de goedkeurende
accountantsverklaring. Na de beantwoording van een vraag uit de vergadering wordt op
advies van de Financiële commissie de jaarrekening goedgekeurd en het bestuur
gedechargeerd.
2008 Henny Hornis, de penningmeester, geeft een verklarend overzicht van de financiële situatie
van de club en kan tevreden constateren, dat de club in dat opzicht zeer gezond is en de
vergelijking met andere golfclubs met glans kan doorstaan. De financiële commissie
bevestigt dit.
2009 De penningmeester geeft een korte toelichting op de Jaarrekening 2009. Het wordt
duidelijk, dat Golfclub Zeegersloot een financieel gezonde club is. De Financiële
Commissie geeft aan, dat de cijfers een getrouw beeld geven van de situatie.
2010 De notulen van de vorige jaarvergadering en het Jaarverslag 2010 passeren de revue en
geven nauwelijks reden tot opmerkingen, waarna de penningmeester de Jaarrekening 2010
zal presenteren. Golfclub Zeegersloot is een financieel zeer gezonde club met een mooi
eigen vermogen. De club kan financieel tegen een stootje. Natuurlijk is de terugloop van
het aantal leden een probleem en de derving van inkomsten zal gecompenseerd dienen te
worden. Dat heeft grote aandacht. Het jaar 2010 is met een positief resultaat afgesloten.
2011 De punten 2 t/m 5 van de agenda verlopen eigenlijk geruisloos, waarna de penningmeester
Henny Hornis zijn gehoor kan vertellen, dat de financiële gezondheid van de club zeer goed
is. Er is afgelopen jaar € 71.000 aan het vermogen van de club toegevoegd. De club heeft
een behoorlijk eigen vermogen en kan enige tegenslag verdragen. Hij waarschuwt echter
onmiddellijk. We moeten zo verantwoord met ons geld blijven omgaan als we de laatste
jaren gedaan hebben.
2012
2013

Enkele voor de golfclub kenmerkende uitspraken omtrent de Coupépolder:
2013: Helaas is onlangs de Coupépolder weer negatief voor ons in het nieuws gekomen. Een ander
mogelijk gifschandaal in Alphen heeft enige politieke partijen ertoe gebracht te suggereren om
nieuw onderzoek in de Coupépolder te laten doen. Hopelijk een storm in een glas water. De
golfclub wacht af en wordt door de gemeente op de hoogte gehouden.
2008: De problematiek rond de Coupépolder blijkt de gewone èn de vrije golfer geen zier te deren,
het interesseert hen geen bal zolang er geen beslissing tot afgraving op wat dan ook is.
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