OPROEP
ALGEMENE VERGADERING
GOLFCLUB ZEEGERSLOOT
MAANDAG 26 mei 2014

Alphen aan den Rijn, april 2014

Geacht clublid,
Het bestuur van Golfclub Zeegersloot nodigt u uit voor de Algemene Vergadering
op maandag 26 mei 2014, aanvang 20.00 uur, in het clubhuis.
Ik heb het genoegen u hierbij aan te bieden:
- de agenda
- de notulen van de Algemene Vergadering d.d.27 mei 2013, de Algemene Vergadering
d.d. 22 augustus 2013 en de Algemene Vergadering d.d. 25 november 2013
- het jaarverslag 2013
- de jaarrekening 2013
- voorstellen van het bestuur
- de herziene begroting 2014 en de begroting 2015
- de voortgang van het Beleidsplan 2013 – 2017

Het bestuur stelt het op prijs u op 26 mei a.s. te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
GOLFCLUB ZEEGERSLOOT

A.A.F. van der Drift
Secretaris
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GOLFCLUB ZEEGERSLOOT ALGEMENE VERGADERING
Maandag 26 mei 2014, aanvang 20.00 uur in het clubhuis van Golfclub Zeegersloot
AGENDA
1.

Opening door de voorzitter

2.

Mededelingen
Implementatie van het NGF tuchtreglement Seksuele Intimidatie

3.

Ingekomen stukken

4a. Goedkeuring notulen van de Algemene Vergadering d.d.27 mei 2013
4b. Goedkeuring notulen van de Algemene Vergadering d.d. 22 augustus 2013
4c. Goedkeuring notulen van de Algemene Vergadering d.d. 25 november 2013
5.

Jaarverslag 2013
Goedkeuring verslag van de secretaris, inbegrepen de commissies

6.

Jaarrekening 2013
Goedkeuring jaarstukken van de penningmeester, inbegrepen het verslag van de
financiële commissie en de accountantsverklaring

7.

De voortgang van het Beleidsplan 2013 – 2017
Gedachten/voornemens van het bestuur mede n.a.v. de strategiebepaling van
november, gerelateerd aan het Beleidsplan

8.

Voorstellen van het bestuur (blz. 59)
Wijzigingen in de samenstelling van de Commissie van Beroep, de
Gedragscommissie en de Financiële commissie
Wijzigingen in de samenstelling van het Bestuur
Deelname aan Zeegersloot-wedstrijd door bestuursintroducé(e)
Accountant

9.

Aangepaste begroting 2014, begroting 2015 en vaststellen contributie 2015

10. Voorstellen van de leden
11. Wat verder ter tafel komt
12. Sluiting
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AD 4a: NOTULEN ALGEMENE VERGADERING 27 MEI 2013
Aanwezig van het bestuur:
Cees van Beurten
Joep Reinders
Henny Hornis
Gerard Huijgen
Marianne van Wijnen
Afwezig van het bestuur:
Roel Oostergo
Notulisten:

- voorzitter
- secretaris
- penningmeester
- lid
- lid
- met kennisgeving
Nicolette van Haastregt / Marette Bekooij

1. Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Er is
vanavond een grote opkomst, namelijk 104 aanwezigen inclusief 1 machtiging. Er zijn zo’n
70 afzeggingen ontvangen. De voorzitter verwelkomt en bedankt de voorzitter van de
Parkbaancommissie, Ruud Dekker.
Tevens constateert de voorzitter, dat de vergadering geschiedt conform het gestelde in
de statuten en de vergadering dus rechtsgeldig is.
De voorzitter opent deze keer met een foto-impressie van de Golfclub. Het draait om de
vereniging en een citaat dat daar mooi bij aansluit is van Peter van Uhm: ‘Niet vanuit het
ik en zij, maar vanuit het wij ontstaan de mooie dingen’. Samen maken wij de golfclub tot
wat de golfclub is.
De eerste opmerkingen van de voorzitter zijn van huishoudelijke aard. De voorzitter
merkt op dat het een Algemene Vergadering betreft, waarin uitsluitend het te voeren
beleid zal worden behandeld.
Voor de vergadering begint, wil het bestuur graag even stil staan bij de leden die ons zijn
ontvallen in het afgelopen jaar, namelijk Oscar Schipper, Jan Manhoudt, Piet de Koning,
Jan Seysener, Marien van Middelkoop, Karel de Bakker en Ad Smakman. De voorzitter
vraagt de aanwezigen te gaan staan en een minuut stilte in acht te nemen.
2. Mededelingen
Bij de dames zijn er dit jaar geen teams kampioen geworden. Heren 1, Heren senioren 2
en Heren senioren 3 zijn allen kampioen geworden en daarmee automatisch
gepromoveerd naar de volgende klasse . Een bijzondere vermelding moet er zijn voor
Heren senioren 1 dat afgelopen vrijdag 2de is geworden bij een gevecht om de landstitel.
De voorzitter geeft een korte toelichting op de stand van zaken betreffende de
Beheerovereenkomst die op dit moment speelt met de Gemeente Alphen aan den Rijn.
3.
Ingekomen stukken
- Bart van Aalst, voorzitter Webit-commissie, heeft een opmerking over het jaarverslag.
Dit zal later aan de orde komen.
- Jan Bouwhuis heeft een vraag die de secretaris al rechtstreeks beantwoord heeft.
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- Dirk Jan van Zanten geeft aan dat hij het afschaffen van de Afslag een verkeerde
beslissing vindt. Dit zal later behandeld worden.
- Hein Smit heeft een opmerking over het Jaarverslag op bladzijde 7 betreffende het
ingewonnen advies beheerplan greens. Hij vraagt of dit advies openbaar gemaakt kan
worden. Zal later beantwoord worden door Gerard Huijgen.
- Annelies Rotteveel, Mignon Buls en Loek Stalman vragen zich allen af of de verbouwing
van de keuken op dit moment wel verstandig is.
- Elly de Vries vraagt of het mogelijk is een chemisch toilet te plaatsen bij hole 6.
- De financiële commissie miste na het ontvangen van de uitnodiging voor de AV de
financiële onderbouwing voor de verbouwing van de keuken. Deze is later door de
penningmeester per mail toegestuurd aan alle leden.
Alle nog te behandelen punten zullen tijdens de vergadering verder worden besproken.
4.
Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering d.d. 21 mei 2012
De secretaris stelt voor de notulen bladzijde voor bladzijde te behandelen.
Ger Veldhuis heeft een opmerking over de jaarrekening op bladzijde 5. De eerste twee
regels zijn daar overbodig. De penningmeester legt uit dat de eerste twee regels het
onderwerp aangeven. Ger Veldhuis gaat daarmee akkoord.
Jos Kocken geeft aan dat hij in de notulen van de vorige vergadering heeft gevraagd naar
de roosters van aftreden, maar deze nog niet heeft ontvangen. De secretaris geeft aan
dat deze roosters zijn opgesteld en zal deze nogmaals toesturen per mail en publiceren op
de website.
Verder zijn er geen opmerkingen. De vergadering gaat akkoord met de notulen.
5. Jaarverslag 2012
Goedkeuring van het verslag van de secretaris, inbegrepen die van de commissies. De
secretaris meldt dat de totstandkoming van het jaarverslag weer met medewerking van
alle commissies, bestuursleden, secretariaat en manager is gerealiseerd. Vervolgens
wordt het jaarverslag per bladzijde doorgenomen.
Bart van Aalst, zie ingekomen stuk, heeft een opmerking over punt 7,de bedrijfsvoering,
waarin staat dat we op dit moment met de huidige automatisering geen genoegen
kunnen nemen. De heer Van Aalst geeft aan dat dit de indruk kan wekken dat de
Computerwacht en de Webit-commissie op dit moment geen goed werk afleveren. De
secretaris geeft aan dat dit absoluut niet het geval is. Het betreft de automatisering door
MMS en de oplevering van het nieuwe software pakket. De secretaris heeft de zin
aangepast en de heer Van Aalst gaat hiermee akkoord.
Op bladzijde 25 staat een zeer uitgebreid verslag van de werkzaamheden van de
jeugdcommissie. Dit geeft een goed beeld van wat er allemaal in de jeugdcommissie
gebeurt.
De voorzitter geeft complimenten aan de vele vrijwilligers die afgelopen jaar werk hebben
verricht voor de vereniging.
Er zijn verder geen vragen en/of opmerkingen. Het jaarverslag 2012 wordt dan ook
vastgesteld.
6.
Jaarrekening 2012
Goedkeuring van de jaarstukken van de penningmeester, inbegrepen het verslag van
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de financiële commissie en de accountantsverklaring.
De penningmeester geeft een overzicht van de behaalde financiële resultaten. Het jaar
2012 is afgesloten met een tekort van € 37.000,-. Ons eigen vermogen van € 880.000
staat toe dat er af en toe een negatief resultaat geboekt wordt.
Opbouw exploitatie tekort. We praten over een tekort en dat geeft een negatieve indruk.
Toch zijn er positieve berichten te melden als er gekeken wordt naar de huidige golfmarkt
in zijn algemeenheid. Er is nl. landelijk een aanzienlijke daling te constateren in het aantal
leden dat lid is van een vereniging. Golfclub Zeegersloot steekt hier heel positief bij af.
Het maandcontributie-lidmaatschap heeft hier sterk aan bijgedragen. Bij de invoering
hiervan in 2012 hadden we 69 maandcontributie- leden. Dit aantal is inmiddels gestegen
naar 120. Dit bekent dus dat invoering van dit lidmaatschap een goede maatregel is
geweest die er aan heeft bijgedragen dat we het aantal van rond de 1000 leden
behouden.
Maar er zijn ook zorgen. De inkomsten uit greenfee, drivingrange en ballenautomaat
blijven achter bij de verwachtingen. Ook in 2011 was er al sprake van een daling ten
opzichte van de verwachtingen. Het economische klimaat als wel het klimatologische
klimaat zijn hier debet aan.
De sponsorinkomsten zijn echter wel gestegen, met dank aan onze actieve
sponsorcommissie.
Dat de begroting van de baan is overschreden is gelegen aan het feit dat werkzaamheden
die voorzien waren in 2011 doorgeschoven zijn naar 2012 en in dat jaar zijn uitgevoerd. In
2011 is € 48.000 bespaard maar in 2012 alsnog uitgegeven. Als we deze uitgaven over
twee jaar zouden verdelen dan zou afgelopen jaar met een klein positief saldo zijn
afgesloten. Ook bij het bestuur staat het belang van kostenbesparing hoog op de agenda.
In de oorspronkelijke uitnodiging voor de AV stonden verkeerde bladzijden genoemd in
de accountantsverklaring door wijzigingen in andere stukken. In overleg met de
accountant is dit aangepast en de nieuwste versie ligt ter inzage op de tafel bij
binnenkomst bij de inschrijving.
Jan Scholtes heeft een vraag over de greenfee berekening. De penningmeester geeft aan
dat het geen berekening is t.o.v. vorig jaar maar t.o.v. de begroting.
Anne Marie van Meer wil de penningmeester complimenteren met al het verzette werk,
maar maakt zich wel zorgen over de daling in inkomsten van bijna een ton. Om kosten te
besparen wil mevrouw van Meer een tip geven om de gedrukte boekjes van de AV
voortaan per mail te verspreiden in plaats van deze te laten drukken.
De penningmeester geeft aan dat de golfclub volgens de statuten verplicht is om de
uitnodiging per post te doen toekomen aan de leden, maar is voornemens om de statuten
aan te passen zodat dit volgend jaar tot de mogelijkheden behoort. Deze
statutenwijziging komt verder in de vergadering aan de orde.
In afwezigheid van de voorzitter van de Financiële Commissie, Theo Snelders, leest Ger
Veldhuis, de verklaring voor waarin de Financiële Commissie de leden adviseert om
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goedkeuring te verlenen aan de Jaarrekening 2012. De leden verlenen dan ook decharge
aan het bestuur.
Cees Anker geeft aan verbaasd te zijn dat er in de financiële toelichting van het bestuur
en in de verklaring van de Financiële Commissie geen melding wordt gemaakt van de 1,5
miljoen die de golfclub nog schuldig zou zijn aan de gemeente. De penningmeester geeft
aan dat dit een gebeurtenis na de balansdatum betreft, maar de heer Anker geeft aan dat
deze zaak speelt in het verleden en dus wel meegenomen had moeten worden. De
penningmeester geeft aan dat de accountantsverklaring is opgesteld op 22 maart 2013 en
toen speelde de zaak nog niet. De heer Anker geeft aan dat hij dan zelf verkeerd is
voorgelicht door de accountant.
De AV keurt de jaarrekening goed.
7. De voortgang van het Beleidsplan 2013-2017
Er is een aantal speerpunten dat kort zal worden toegelicht.
Beheerplan
Bestuurslid Gerard Huijgen licht het beheerplan toe. Het beheerplan is de vastlegging van
de wijze waarop wij met de baan willen omgaan op lange termijn. Eerst is er een visie
vastgesteld. Deze visie is bepaald aan de hand van een aantal kernwaarden zoals het
karakter, de duurzaamheid en bespeelbaarheid van de baan. In 2011 is er ook een
onderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding van deze twee zaken zijn er werkzaamheden
vastgesteld die moeten leiden tot een optimale baan. Naast het gewone baanonderhoud
is er ook gekeken naar achterstallig onderhoud en naar baanrenovatie. Dit alles is
gebeurd in samenwerking met de baancommissie, greenkeeper, manager en onder
begeleiding van een extern adviseur waarna een beheerplan is opgesteld. In de volgende
BV zal het plan worden besproken en na goedkeuring in de komende jaren worden
uitgevoerd.
Baanrenovatie
De baanrenovatie betreft de Heuvel- en Parkbaan. Hole 17 gaat vrijdag 31 mei open. In
2013 zal hole 11 worden gerenoveerd; de herentee wordt naar rechts verlegd, de slechte
plekken worden aangepakt, de green wordt vernieuwd en de fairway bunker heeft een
slechte drainage die moet worden vernieuwd. Vervolgens zal worden nagedacht over de
renovatie in 2014.
Marijke Zorge vraagt hoe de routing bij hole 11 tijdens de renovatie gepland is. Die zal via
het talud en voor de handicarts via het asfaltpad lopen.
Cees Buermans vraagt waarom er nog een zandstrook voor Hole 17 ligt, terwijl we al een
jaar weten dat de hole in mei open zou gaan. FD geeft aan dat deze strook tijdig is
ingezaaid maar door de weersomstandigheden helaas nog niet is volgroeid.
Op de Parkbaan is de green van hole 9 in gebruik genomen. De baan is qualifying voor
handicap 54-37. De komende paar jaar moet er nog een aantal greens vervangen worden.
Er wordt 1 hole gesplitst (hole 6). Hiermee wordt een kortere hole en een nieuwe (10 e)
green aangelegd. Daardoor kan er ieder jaar een andere hole worden aangepakt.
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GEO certificering (committed to green)
De baancommissie heeft besloten dit initiatief op te pakken. We hopen op deze manier
structuur te kunnen aanbrengen in het baanonderhoud en energiebesparing te kunnen
realiseren om zo de duurzaamheid van de baan verbeteren. Hiermee zal tevens een
kostenbesparing worden gerealiseerd. De certificering is ook een goede uitstraling naar
buiten toe. De NGF ondersteunt deze aktie van harte en subsidieert ook een adviseur
hiervoor. Frank Tamboer is aangesteld als projectleider. We zullen binnenkort Golfclub
Cromstreijen bezoeken, een vergelijkbare baan die inmiddels het certificaat heeft behaald
om ons voor te bereiden op wat ons te wachten staat. Dit punt zal ook in de volgende BV
op de agenda staan ter goedkeuring. Het project zal 1½ tot 2 jaar in beslag nemen en
iedereen zal hiermee te maken gaan krijgen.
Opmerking Simon Kloos: hulde aan het bestuur dat dit wordt opgepakt.
Golfschool Het Groene Hart
Er is door de pro’s een businessplan opgesteld met behulp van leden om de golfschool te
professionaliseren; dat is gepresenteerd aan het bestuur. Er is een plan van aanpak
gemaakt met veel actiepunten, o.a. introductie van een vriendenbon, bredere inzet van
de flightscope etc.
Hans van Beek en Frank Tamboer zullen de pro’s verder begeleiden bij hun
professionalisering.
Senioren
Bestuurslid Marianne van Wijnen licht het punt senioren toe. In het plan is gesproken
over aangepaste wedstrijdvormen bijv. 9 holes wedstrijden en aangepaste tees qua
afstand. De Seniorencommissie heeft een enquête gehouden om te onderzoeken onder
de actieve wedstrijddeelnemers (250 leden) van de donderdag wat de wensen zijn van
deze groep. Het aantal deelnemers bedraagt in de zomer 80% en in de winter 65%.
Door invoering van het Guardian systeem kunnen de handicarts langer doorrijden in de
natte periode. Het golfspel en de sociale contacten scoren hoog in de enquête met als
derde het competitie-element. De 9 holes competitie is een succes gebleken en dit jaar is
definitief de Griendtrofee van start gegaan.
Na de golfweek spreken we niet meer over dames- en herentees maar over de kleuren.
Men bepaalt zelf vanaf welke tee wordt gespeeld. In de wedstrijden-organiserende
commissies wordt besproken hoe we hier verder mee om zullen gaan. De NGF heeft
hierin een adviserende rol.
De overige resultaten van het onderzoek zijn terug te vinden op de website.
Vraag Wim Scholtes: Belangrijk onderwerp in het beleidsplan is, hoe houden we ons
ledenbestand op peil? Belangrijk onderdeel daarvan is, wat hebben we nieuwe en
bestaande leden te bieden? Hoe staat het met de ontwikkeling van verschillende
lidmaatschapsvormen? Daar blijven we naar zijn mening wel wat achter ten opzichte van
andere verenigingen. In het beleidsplan mist WS initiatieven in deze. Niets doen is
achteruitgang. We hebben wel wat gedaan in de vorm van bijvoorbeeld de jongerenlidmaatschappen. Echter het ledenbestand zal gezien het aantal senioren de komende
jaren afnemen, dus nieuwe initiatieven zijn noodzakelijk.
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De voorzitter geeft aan dat het ledenbestand ook zeker de zorg is van het bestuur. We
gaan een 10-rittenkaart invoeren, we zijn met combinaties bezig met de Golfschool. We
zijn dus zeker met ideeën bezig maar er kan nog niets concreet over gezegd worden.
Opmerking Hans van Beek:
Committed to senioren, op de NGF site is te zien hoeveel programma’s er draaien. HvB
doet een dringend beroep op het bestuur om het zelfde te doen wat we met de jeugd
gedaan hebben, het zoeken van een Champion (voortrekker). Zonder te kort te doen aan
de Seco vraagt hij zich af of er een Champion voor de Seco beschikbaar is die voldoende
power heeft om dit project te leiden. Hij merkt op dat we achterblijven met inkomsten op
de driving range, dat veel senioren zonder in te slaan de baan in gaan en hier dus deels
zelf medeverantwoordelijk voor zijn. Hij denkt dat het heel belangrijk is Committed to
Senioren naar voren te trekken. De voorzitter zegt dat het de aandacht zal hebben.
8. Voorstellen van het bestuur
Wijzigingen in de samenstelling van:
Commissie van Beroep: de heer Cees Buermans treedt af, stelt zich weer beschikbaar en
wordt benoemd voor een nieuwe termijn.
Gedragscommissie: De heren Hans van Horzen en Simon Kloos treden af en stellen zich
weer beschikbaar en worden benoemd voor een nieuwe termijn.
Financiële commissie: De heer Ber Groot treedt af en stelt zich niet meer beschikbaar. De
heer Ed Dubbeldeman wordt door het bestuur voorgesteld. Er zijn geen andere
kandidaten. De heer Ed Dubbeldeman wordt benoemd.
Wijzigingen in de samenstelling van het Bestuur: Marianne van Wijnen treedt af en stelt
zich beschikbaar voor een nieuwe termijn. Er is geen andere kandidaat. Mevrouw
Marianne van Wijnen wordt benoemd voor een volgende termijn. De heer Roel Oostergo
treedt af en stelt zich beschikbaar voor een periode van 1 jaar omdat hij een aantal
projecten doet en die af wil werken. Er zijn geen andere kandidaten. De heer Roel
Oostergo wordt benoemd voor een periode van 1 jaar.
Joep Reinders gaat na 6 jaar het bestuur verlaten. De voorzitter geeft aan dat hij een
enorme betrokkenheid heeft gehad met de club. Hij was klankbord en vraagbaak voor
velen. JR blijft wel handicart-consul. De voorzitter bedankt Joep voor zijn inzet en het vele
werk dat hij voor de vereniging heeft gedaan en overhandigt het afscheidsbeeldje . Joep
Reinders zegt met veel plezier als bestuurslid werkzaam te zijn geweest en dankt zijn
bestuursleden en eerdere bestuursleden, commissieleden en alle personeelsleden voor
de prettige samenwerking.
Als nieuw bestuurslid wordt Nol van der Drift voorgesteld. Er zijn geen andere kandidaten
naar voren geschoven. Nol van der Drift wordt benoemd tot lid van het bestuur.
Wijzigingen van de Statuten; het bestuur stelt voor de categorieën Buitenleden en
Donateurs uit de Statuten te schrappen. Derhalve dienen de artikelen 4,7 en 8 aangepast
te worden. Artikel 4.1 wordt gewijzigd en 4.4 en 4.6 vervallen. Artikel 7.2 en 8.1 worden
gewijzigd en artikel 8.2 vervalt.
Wijzigingen Huishoudelijk Reglement ; Voorstel tot wijzigingen in het Huishoudelijk
Reglement zijn genoemd in het boekje van de AV van mei 2013 en worden voorgelezen.
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Daarna zijn er 2 stemmingen, 1 voor wijziging van de Statuten en 1 voor wijziging van het
HHR. Hiervoor hebben we resp. een meerderheid van 2/3 van de vergadering nodig en
voor het HHR de meerderheid van de vergadering. De voorzitter wijst de aanwezigen met
name op de wijziging van de artikelen in de Statuten en het HHR die betrekking hebben
op de contributie, het entreegeld en/of de renteloze lening die in werking zijn getreden
op 1 januari 2012.
Ons logo wordt ook in het HHR geregeld. Dit artikel is zodanig gewijzigd, dat recente
wijzigingen in het logo mogelijk zijn. Er is nog een flinke voorraad papier met het oude
logo, dit zal eerst opgemaakt worden.
De stemming betreffende de Statuten vindt plaats en de wijzigingen zoals verwoord in de
nieuwe concept Statuten welke zijn bijgevoegd bij de uitnodiging voor de AV worden
door de AV met algemene stemmen akkoord bevonden. Ze zijn pas van kracht als ze door
de notaris zijn vastgesteld.
De stemming over het HHR vindt plaats en de wijzigingen worden eveneens goedgekeurd.
Met dank aan de heren die zich hiermee hebben bezig gehouden, J. Kocken en S. Schmitz.
Accountant. Het bestuur stelt voor de Firma Grant en Thornton Accountants en
Adviseurs BV te Woerden voor het volgende verenigingsjaar wederom als accountant te
benoemen. De AV gaat akkoord.
Dick Batelaan wil graag een hypothetische vraag voorleggen. Stel dat er onduidelijkheden
zijn tijdens de AV en hij neemt daarover contact op met de accountant. Moet de
accountant daar dan verslag van doen of doorverwijzen naar het bestuur ?
De penningmeester geeft aan dat de accountant degene dan moet doorverwijzen naar
zijn opdrachtgever of de controlerende instantie van de accountant, maar kan geen
vragen beantwoorden van individuele leden. Vragen dus graag aan het bestuur stellen.
DB merkt op dat eerder in de vergadering de heer Anker wel door de accountant is
voorzien van informatie. De penningmeester geeft aan dat dit mogelijk is omdat de heer
Anker voor hetzelfde accountantsbureau heeft gewerkt. DB merkt op dat er dan nog maar
eens goed nagedacht moet worden over het wederom benoemen van deze accountant
voor komend jaar.
De firma Grant en Thornton Accountants en Adviseurs BV te Woerden wordt wederom
benoemd als accountants met drie stemmen tegen en de rest voor.
Voorstel tot verbouwing clubhuis en keuken
Het onderbouwende voorstel is alle leden per mail toegestuurd. Een korte samenvatting
hiervan wordt door de voorzitter gegeven. De keuken en de bijbehorende ruimtes zijn
verouderd. Renovatie moet dringend gebeuren. Aandachtspunt hierbij is dat de keuken
gaat voldoen aan de normen zoals deze gesteld zijn door de Voedsel- en Warenautoriteit.
Er zal hierbij zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van het hergebruik van inventaris
om de kosten binnen de perken te houden. De verbouwing zal plaatsvinden in de winter.
Eerst was er het plan om dit in twee fasen te doen, echter die tweede fase is op dit
moment niet relevant, de optie blijft wel open; hier zal later op worden ingegaan.
Voor een dergelijke verbouwing is toestemming van de Financiële commissie vereist en
die heeft het bestuur gekregen met een tweetal voetnoten over de lockerruimte en een
kleed- en doucheruimte voor het personeel van De Zeeger.
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Aan het vooronderzoek hebben meegewerkt Cor van de Wetering, Louis Bosman, Peter
Batelaan en Dick Batelaan. We liggen op schema om eind oktober te beginnen. Er wordt
een schematische weergave getoond hoe het er uit komt te zien, waarbij alle ruimtes
worden doorlopen.
Op dit moment is er een tekort aan bergruimte en ontbreekt een goede vergaderzaal. In
het oorspronkelijke ontwerp is hier ruimte voor gecreëerd door het aanbrengen van een
tweede bouwlaag. Hier zou dit kunnen worden gerealiseerd. De bestuurskamer zou dan
dienst kunnen gaan doen als kleed- en doucheruimte van het personeel. Deze optie zal
vooralsnog niet worden uitgevoerd, maar is voor de toekomst wel een mogelijkheid.
Er is gelobbyd bij de gemeente en er is een principe-akkoord betreffende de dubbele
bouwlaag, maar dan moet het hele vergunningstraject nog wel worden doorlopen. Voor
alleen het realiseren van de eerste bouwlaag geldt een verkorte procedure voor wat
betreft het aanvragen van vergunningen.
Door gebrek aan tijd en geld zal eerst alleen de keuken worden verbouwd. Er zal naast de
keuken een lockerruimte worden gerealiseerd omdat er op dit moment een wachtlijst is
van minimaal 2 jaar voor een onderlocker met stroomaansluiting. De lockers in de kelder
zijn steeds minder geliefd door de hellingbaan en het ontbreken van elektriciteit. Gezien
de hoge gemiddelde leeftijd van de leden zal er steeds meer vraag ontstaan naar goed
bereikbare en gelijkvloerse lockers. Om de boot niet te missen zullen we dus nieuwe
lockers moeten gaan creëren.
Anne Marie van Meer vraagt of het mogelijk is om een lift aan te brengen zodat er meer
gebruik gemaakt kan worden van de bovenverdieping, vooral door niet-leden. De
bovenverdieping wordt op dit moment nauwelijks benut en het gebeurt vaak genoeg dat
het clubhuis vol zit met niet-leden waardoor er weinig tot geen plek meer is voor leden.
De voorzitter legt uit dat er met de uitbater is afgesproken, dat als het rustig is er nietleden van het benedenrestaurant gebruik mogen maken, maar er moet te allen tijde
genoeg ruimte overblijven voor de leden. Er zit geen lift in de plannen voor de
nieuwbouw. In de nieuwe contractonderhandelingen met de pachter zullen deze
opmerkingen worden meegenomen.
Eli Nieuwesteeg vraagt zich af wat de keuken en de lockerruimte kosten aan inrichting. Er
staan 76 lockers in de ruimte. De kosten voor het kopen van nieuwe lockers is rond de €
150,- per stuk. Investering van ongeveer € 11.000,-. Dan moet er nog wel elektriciteit
worden aangebracht. Dan blijft er voor het inrichten van de keuken nog zo’n € 120.000,over. Is dit correct ? De penningmeester geeft aan dat dit inderdaad correct berekend is.
Daarnaast vraagt EN zich af of de in rekening gebrachte rente van 5,3% niet lager kan
evenals de rente op de rekening courant? De penningmeester geeft aan dat door de
negatieve publiciteit in de media van de laatste weken de bank de Golfclub als een
risicofactor heeft aangemerkt.
Cees Anker vraagt zich af of het niet mogelijk is de financiering op dezelfde wijze te doen
als voor de Griendbaan, d.w.z. het geld te lenen bij de leden. Omdat de rente op
spaarrekeningen op dit moment laag is zou dit voor de leden interessant kunnen zijn. De
penningmeester geeft aan hier over nagedacht te hebben, maar merkt op dat het
allergrootste deel van de lening voor de Griendbaan is opgebracht door een derde partij.
Wellicht dat door de lage rentestand het nu financieel wel veel aantrekkelijker is voor
leden.
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Cees vraagt zich af of door het teruglopen van het aantal leden de renteloze leningen
trager worden afgelost ? De penningmeester geeft aan dat van het te betalen bedrag van
€ 190.000 inmiddels al € 100.000 is terugbetaald.
Daarnaast had Cees liever gezien dat er voor de verbouwing met de bijbehorende grote
uitgaven eerst met de pachter was onderhandeld over de nieuwe pachtprijs in plaats van
daarna. Daarnaast vraagt hij zich af of de verbouwing van de keuken een vervanging of
uitbreiding betreft. De penningmeester geeft aan dat het een uitbreiding betreft. Cees
Anker vraagt zich af of er dan niet opnieuw erfpacht moet worden afgekocht en of hier
rekening mee is gehouden in de begroting ? De penningmeester legt uit dat de Golfclub in
overleg is met de gemeente over een heel nieuw erfpachtcontract om te komen tot één
contract met één looptijd. Hier zal de uitbreiding in worden meegenomen, wat inderdaad
inhoudt dat de prijs iets zal worden verhoogd. Het betreft een uitbreiding van 50 m2. Het
investeringsplan dat er nu ligt is ruim genomen en daarmee zit de Golfclub dus aan de
veilige kant. Verder merkt Cees Anker nog op, dat er veel BTW zal terugkomen en
adviseert om te proberen alles terug te krijgen.
Pieter van Stipdonk vraagt zich af of de aanbouw van steen wordt gebouwd of dat het
houtskeletbouw betreft ? Het wordt houtskelet, maar de buitenkant zal voorzien worden
van stenen die niet gemetseld maar geplakt gaan worden. Hierdoor zijn de
onderhoudskosten een stuk lager.
Pieter vraagt zich af of er met het aanleggen van de fundering rekening wordt gehouden
met de toekomstige tweede bouwlaag ? En is het mogelijk om voor die fundering een
goedkeuring te krijgen als de vergunningen voor de tweede bouwlaag nog niet rond zijn ?
De gemeente is hiermee al akkoord gegaan.
Wim Scholtes geeft aan dat hij het een gemiste kans vindt dat er niet wordt geïnvesteerd
in een sanitaire ruimte en vraagt het bestuur hier nog eens kritisch naar te kijken.
Daarnaast ziet Wim Scholtes wel een toename in de inkomsten door de
lockeropbrengsten en de verhoging van de pacht. De penningmeester geeft aan dat deze
hogere pacht nog niet is besproken met de uitbater omdat er eerst goedkeuring van de
AV moet plaatsvinden. Wim Scholtes mist de financieringslasten want die zullen
aanzienlijk stijgen. Die lasten zullen stijgen met € 20.000,- en niet met de € 35.000 zoals
de heer Scholtes dit stelt. De extra rentelasten dienen verhaald te worden op de pachter.
Een sanitaire ruimte inrichten levert geen geld op in tegenstelling tot de lockerruimte. De
voorzitter merkt nog op dat het bestuur wel degelijk op de hoogte is van de overlast die
het personeel van De Zeeger veroorzaakt en geeft aan dat er wellicht nog andere
mogelijkheden zijn die het onderzoeken waard zijn zoals het opofferen van de
bestuurskamer.
Ger Veldhuis geeft aan dat zijn vraag al gesteld en beantwoord is wat betreft de
onderhandelingen met de pachter. De penningmeester wil hier toch nog iets aan
toevoegen. Er wordt door de AV het beeld geschetst dat de verbouwing al een feit is en
dat er daarna pas met de pachter gepraat gaat worden. Maar op dit moment heeft de
onderzoeksfase alleen plaatsgevonden, waarna het bestuur eerst een akkoord van de AV
wil hebben alvorens door te gaan met de onderhandelingen met de pachter om pas
daarna de opdracht te geven aan een aannemer.
Dick Batelaan wil nog even toelichten dat er in de huidige situatie een oppervlakte
beschikbaar is van 54 m2. Na de uitbreiding heeft de nieuwe keuken een oppervlakte van
98 m2. De lockerruimte krijgt een oppervlakte van 49 m2. De totale oppervlakte wordt
dus 147 m2. Dit betreft dus een verdrievoudiging.
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Ruud Roos wil de penningmeester vragen of het niet mogelijk is om een deel van de
verbouwing te financieren met geld dat op de rekening courant staat. Is het niet mogelijk
om bijvoorbeeld een ton van de spaarrekening in te zetten? De penningmeester geeft aan
dat het vermogen van 9 ton niet constant op de bank staat.
Carola van Goozen mist in de plannen de fietsvoorziening voor het personeel van De
Zeeger en vraagt zich ook af wat voor effect de verbouwing heeft op het aantal
parkeerplaatsen dat beschikbaar is voor het personeel. Een en ander is belangrijk i.v.m.
de veiligheid van het personeel dat ‘s avonds moet afsluiten. De voorzitter geeft aan dat
er inderdaad minder parkeerplekken beschikbaar zullen zijn en dat er dus meer personeel
op de openbare parkeerplaats zal moeten parkeren. Personeel dat moet afsluiten zal wel
bij het clubhuis mogen parkeren, maar daar zal misschien een regeling voor moeten
worden opgesteld.
Jan Scholtes vraagt de penningmeester om het idee waarbij de leden een deel van de
financiering op zich nemen nogmaals te overwegen. Het zou voor de club en de leden een
gunstige regeling kunnen opleveren. De penningmeester zal de suggestie oppakken.
Marijke Zorge vraagt of de aannemer al bekend is ? De voorzitter geeft aan dat het kiezen
van een juiste aannemer in deze huidige markt belangrijk is en dat onze sponsor
AlphaPlan hier een adviserende rol in zal spelen.
Eli Nieuwesteeg merkt op dat er op het overzicht wel een heel specifiek bedrag staat
genoemd bij onvoorziene uitgaven en vraagt of deze kosten al zijn gemaakt? Het
geschatte bedrag betreft € 54.579,-. De voorzitter geeft aan dat hiervan zo’n € 10.000,- is
uitgegeven maar dat de rest voortvloeit uit de begroting.
De Algemene Vergadering gaat akkoord, met 5 onthoudingen, met de verbouwing van de
keuken en clubhuis zoals voorgesteld door het bestuur. Het bestuur zal alle gemaakte
opmerkingen meenemen in verdere beraadslagingen.
9. Aangepaste begroting 2013, begroting 2014 en vaststellen contributie 2014
Aangepaste begroting 2013. Zoals al eerder vermeld in de AV vallen de greenfeeinkomsten tegen. Deze zijn verminderd. Omdat er ook kostenbesparingen zijn levert dit
onder de streep geen verschil op. Wel geeft de penningmeester aan dat de inkomsten
onder druk staan. Hij hoopt dat we een goed derde kwartaal krijgen, dat viel vorig jaar
tegen. Maar als we naar de inkomsten tot mei kijken in vergelijking met vorig jaar lopen
we al € 80.000 externe inkomsten achter. Dit is niet alleen afhankelijk geweest van het
weer maar is ook het resultaat van de economische situatie waardoor mensen minder
uitgeven.
Begroting 2014. Penningmeester gaat uit van licht herstel door meer actiematige
aanbiedingen en de inzet van de commerciële medewerker. Verder is er niet veel
veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Er is een aantal grote kostenposten
waaronder personeel, onderhoud van de baan en huisvestingskosten die niet
beïnvloedbaar zijn.
Cees Anker vraagt waarom de overeenkomst met De Zeeger en de Golfshop maar met 1
jaar zijn verlengd ? De penningmeester geeft aan dat de huurder van de Golfshop op
eigen verzoek heeft aangegeven de overeenkomst maar met een jaar te willen verlengen.
Dit omdat de golfshop weinig inkomsten genereert op dit moment. Er zijn vele aanbieders
in de markt die vooral via internet onder de prijs kleding en spullen aanbieden. Overigens
was het “slikken of stikken” want anders had Zeegersloot zonder Golfshop gezeten.
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Herman Allart merkt op, dat de Buitenleden nog zijn meegenomen in de contributie
terwijl er eerder in de vergadering is voorgesteld om deze buitencategorie te laten
vervallen. De penningmeester geeft aan dat deze pas vervallen als de notariële akte
hiervan is opgemaakt en is gepasseerd. De tarieven zijn gelijk aan die van de gewone
leden.
Marijke Zorge merkt op, dat senior plus leden de helft van de normale contributie
betalen. Is dat nog steeds zo. Het antwoord is bevestigend.
Vaststellen contributie 2014: Er heeft een vereenvoudiging plaatsgevonden wat betreft
de verschillende contributie-categorieën. De contributieverhoging voor 2014 is
vastgesteld en gerealiseerd conform de jaarlijkse indexering.
Ger Veldhuis geeft namens de Financiële commissie een positief advies over de
voorgestelde begrotingen. De Algemene Vergadering gaat dan ook akkoord met de
voorgestelde contributieverhoging en (herziene) begrotingen met dank aan de
penningmeester.
10. Voorstellen van de leden
Er zijn dit jaar geen voorstellen van leden.
11. Wat er verder ter tafel komt
De voorzitter herinnert de AV nog aan het feit dat dit een beleidsvergadering betreft waar
zaken als de kleuren van de gordijnen niet besproken zullen worden.
Jos Kocken geeft aan dat het hem bijzonder heeft verdroten dat de Afslag niet meer
verschijnt. Hij zou hier graag een toelichting op krijgen omdat hij nergens een
onderbouwing van dit besluit heeft kunnen vinden. De voorzitter geeft aan het zelf ook
jammer te vinden. Maar de tijden veranderen. De functie van het clubblad is veranderd.
Dit is ook met de redactie verschillende malen besproken. De informatievoorziening gaat
tegenwoordig veel sneller via het medium internet. Ook de commissies die de redactie
normaal van informatie voorzien doen dit nu veel meer via de website, waardoor het
clubblad eigenlijk alleen nog achtergrondinformatie verschaft. Wij zijn nog een van de
weinige verenigingen met een clubblad. Advertenties werden ook steeds minder
verkocht. De redactie gaf ook aan dat het maken van het clubblad heel veel werk met zich
meebrengt, daarnaast is het ook een grote kostenpost. In goed overleg met de redactie is
besloten om het clubblad, met pijn in het hart, af te schaffen. Maar er zullen nieuwe
mogelijkheden gecreëerd gaan worden op de website. Maar daarvoor moet eerst de
website worden vernieuwd.
Elly de Vries vraagt of het niet mogelijk is het clubblad een keer per jaar te laten
verschijnen. De voorzitter geeft aan dat het moeilijk zal zijn om hiervoor adverteerders te
krijgen en dat het heel veel werk blijft.
Marijke Zorge vraagt of er niks gedaan kan worden aan “de hellingbaan” bij de
lockerruimte die als het maar een beetje nat weer is vreselijk glad is. De voorzitter geeft
aan dat dit een vraag is die niet op de AV thuishoort, maar wel zal worden gehoord door
de manager en deze zal dit oppakken.
Rob van Tuyl vraagt wat Zeegersloot in samenwerking met de Zeeger doet om naar buiten
te treden en hier mensen binnen te halen. Er is een enorme krant uitgegeven in de
gemeente Nieuwkoop/regio Alphen aan den Rijn over de recreatiemogelijkheden in de
buurt. Golfclub Liemeer en Bentwoud komen hier meerdere malen in naar voren maar
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over Zeegersloot wordt met geen woord gerept. In de begroting wordt ook geen bedrag
genoemd dat wordt uitgegeven aan reclame-uitingen.
Hans van Beek merkt op dat hij afgelopen competitieperiode bij heel veel clubs in de
regio is geweest en dat het nergens zo vol zit als in ons clubhuis. Er is hier veel
bedrijvigheid en er zijn volle parkeerplaatsen. Rob van Tuyl wil toch graag weten hoe het
bestuur hier in staat omdat ze aangeven dat ‘ze de boot niet willen missen’ en ‘met
actiematige aanbiedingen’ inkomsten willen genereren, Hoe denken ze dit te gaan doen
zonder te adverteren ? De voorzitter legt uit dat Zeegersloot op dit moment goed scoort
en de heer Rob van Tuyl niet wil ondersteunen in zijn treurlied. Maar dit betekent niet dat
het bestuur stil zit.
Pieter van Stipdonk geeft de voorzitter complimenten over het snelle verloop van de
vergadering maar hij pleit er voor dat er tijdens de AV meer ruimte is voor leden en hun
‘kleine” alledaagse zorgen over bijvoorbeeld de hellingbaan zoals eerder aangestipt door
Marijke Zorge. De voorzitter hoopt dat deze kleine zorgen gelijk uitgesproken worden
door leden tegenover het bestuur of de manager en dat daar niet mee wordt gewacht tot
de AV plaatsvindt. Zulke “kleine” problemen moeten meteen opgelost worden.
Dini Zorge wil nog even inhaken op de opmerking van Rob van Tuyl. De voorzitter kan wel
zeggen dat alles hier goed gaat, maar het een sluit het ander niet uit. Als Golfclub kunnen
we altijd goede reclame naar buiten gebruiken ook als het in de club goed gaat. De
voorzitter vindt dat de leden hier ook een rol in hebben. Zij zijn de beste ambassadeurs
van onze golfclub. Daarnaast hebben we een Commerciële commissie en een
commerciële medewerker die hard aan de weg timmeren om Zeegersloot goed in de
markt te zetten. Dus het heeft wel degelijk de aandacht.
Elly de Vries heeft een verzoek ingediend voor het plaatsen van een chemisch toilet op
hole 6. De vereniging bestaat grotendeels uit senioren met een zwakke blaas en dit
resulteert in een vies pad tussen hole 5 en 6. Dit draagt niet bij aan een goede uitstraling
van de baan. De voorzitter meldt dat de mogelijkheden al eerder zijn bekeken en toen
was de conclusie dat het voor de serviceauto niet mogelijk is om daar te komen. De
Golfweekcommissie wilde daar ook een toilethuisje bouwen maar die kosten bedroegen
toen rond de € 20.000. Elly merkt op dat er eerder wel een groot bedrag is ingezameld
voor het aanleggen van een zwaluwmuur, waarom zou dit niet mogelijk zijn voor het
aanleggen van een toilet. De voorzitter geeft aan dat het de aandacht heeft en dat het
bestuur de mogelijkheid nogmaals zal bekijken. Overigens is de zwaluwmuur niet door de
club bekostigd.
Edu van Bienema heeft een vraag vanuit zijn commissiewerk voor de WECO. Leden die
hun homecourse niet bij Zeegersloot hebben zouden niet mee mogen doen aan
clubwedstrijden en kampioenschappen. De penningmeester geeft aan dat dit vorig jaar al
gewijzigd is, maar dat wellicht de communicatie hier omtrent niet goed is verlopen.
Iedereen die lid is van golfclub Zeegersloot mag deelnemen aan de
clubkampioenschappen.
12. Sluiting
De voorzitter zal de leden op de hoogte houden van de ontwikkelingen betreffende de
Beheerovereenkomst met de gemeente en zich hierin goed laten adviseren en de zaak
met uiterste zorg behandelen. De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 en dankt de
aanwezigen voor hun bijdragen.
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AD 4b: NOTULEN ALGEMENE VERGADERING 22 augustus 2013
Aanwezig van het bestuur:
Cees van Beurten
Nol van der Drift
Henny Hornis
Marianne van Wijnen
Frank Tamboer
Afwezig van het bestuur:
Gerard Huijgen
Notulist:
Marette Bekooij

- voorzitter
- secretaris
- penningmeester
- lid
- kandidaat bestuurslid
- met bericht

1. Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en heet de 23 aanwezigen hartelijk welkom. Het
betreft een korte AV met als doel de heer Frank Tamboer als kandidaat bestuurslid voor
te stellen en vervolgens te benoemen.
2. Mededelingen
- Bestuurslid Gerard Huijgen heeft zich afgemeld vanwege ziekte.
- De secretaris Nol van der Drift meldt geen ingekomen stukken. Wel hebben zich 29
leden afgemeld voor de AV van vanavond.
- De voorzitter Cees van Beurten geeft aan dat het bestuur ervoor heeft gekozen om de
notulen van de vorige AV niet te behandelen aangezien het bestuur dit te belangrijk
acht om tijdens deze ingelaste vergadering te behandelen. In de Algemene
Vergadering van mei wordt immers verantwoording afgelegd van het beleid van
afgelopen jaar. Het bestuur schatte in dat op de ingelaste vergadering van 22 augustus
een klein deel van de leden present zou zijn. De notulen zullen daarom in de volgende
AV uitgebreid behandeld worden.
De heer Co Zorge merkt op dat hij dit incorrect vindt. In de vorige vergadering is de
benoeming van de heer Roel Oostergo besproken en hij vindt het van essentieel
belang dat dit in elk geval genoemd dient te worden. De heer Zorge is van mening dat
de notulen van de vorige vergadering in ieder geval gepresenteerd hadden moeten
worden. Integrale behandeling van de notulen had dan alsnog in mei 2014 kunnen
plaatsvinden. De voorzitter geeft nogmaals aan dat de notulen van de AV van dermate
belang zijn dat het bestuur alle leden de mogelijkheid wil geven om hier op te reageren
tijdens de gebruikelijke AV.
3. Voorstel van het bestuur inzake een wijziging in de samenstelling van het bestuur
Het bestuur is verheugd om de heer Frank Tamboer voor te kunnen stellen als
kandidaat bestuurslid om de plaats van de heer Roel Oostergo in te vullen. Frank
Tamboer is geen onbekende binnen de vereniging.
De heer Frank Tamboer stelt zich kort voor. Hij is al 21 lid van Zeegersloot en de laatste
drie jaar lid van de DAC-commissie waarvan de laatste twee jaar als voorzitter. De
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laatste jaren van zijn werkzame leven was hij directeur bij een organisatie die
spaarprogramma’s bedacht voor supermarkten en benzinestations. Hij heeft dus veel
ervaring op het gebied van Marketing en Sales en denkt hiermee van toegevoegde
waarde te zijn binnen Golfclub Zeegersloot.
De heer Co Zorge heeft twee opmerkingen. Ten eerste wil hij voorstellen om in de
toekomst minimaal twee kandidaten beschikbaar te stellen zodat de vergadering
iemand te kiezen heeft. Daarnaast geeft hij aan dat het gebruikelijk is om een
Curriculum Vitae van de kandidaten mee te sturen.
De voorzitter reageert door aan te geven dat er vanuit het bestuur altijd één kandidaat
wordt voorgesteld. Het bestuur bekijkt verschillende kandidaten maar stelt uiteindelijk
alleen de in haar ogen beste kandidaat voor. De leden zijn uiteraard vrij om een
tegenkandidaat in te brengen, maar dat is in dit geval niet gebeurd.
De secretaris geeft aan dat hij in de archieven heeft teruggezocht en dat er vanaf 2001
geen CV is meegestuurd. De penningmeester vult aan dat dit in het verleden slechts
één keer is voorgevallen, namelijk toen het voltallige bestuur opstapte. Het bestuur
acht het niet nodig om in het vervolg het CV van de voorgestelde kandidaat mee te
sturen met de uitnodiging.
Het voorstel om de heer Frank Tamboer als bestuurslid te benoemen wordt unaniem
akkoord bevonden. Het bestuur is content en kijkt uit naar een prettige samenwerking.
4. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.12 uur en dankt de aanwezigen voor hun
aanwezigheid.

AD 4c: NOTULEN ALGEMENE VERGADERING 25 november 2013
Aanwezig van het bestuur:
Cees van Beurten (CB)
Nol van der Drift (ND)
Henny Hornis (HH)
Gerard Huijgen
(GH)
Frank Tamboer
(FT)
Afwezig van het bestuur:
Marianne van Wijnen
Notulist:
Nol van der Drift

- voorzitter
- secretaris
- penningmeester
- lid
- lid
- met kennisgeving

1.
Opening
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet de 48 aanwezigen hartelijk
welkom.
Het betreft een extra Algemene Vergadering van Golfclub Zeegersloot.
De secretaris notuleert deze vergadering.
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Er zijn 35 afmeldingen bij het secretariaat binnengekomen, waaronder die van het
bestuurslid, Marianne van Wijnen.
2.
Vaststellen agenda
Het bestuur stelt voor de behandeling van zowel de notulen van de Algemene
Vergadering van 27 mei 2013 als de notulen van de extra Algemene Vergadering van 22
augustus 2013 te behandelen tijdens de Algemene Vergadering van mei 2014. Dit
vanwege het feit dat m.n. in de AV van mei 2013 het beleid ruimschoots aan bod is
geweest en het bestuur dat graag in een ‘reguliere’ Algemene Vergadering wil
bespreken.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
Naar aanleiding van de convocatie voor deze vergadering heeft het bestuur vijf brieven
van leden ontvangen. De vragen daarin gesteld zijn schriftelijk beantwoord.
In allerlaatste termijn bereikte het bestuur nog een tweetal reacties.
Het bestuur heeft besloten daarop in deze AV in te gaan, omdat beide reacties naar de
mening van het bestuur om behandeling vragen.
Naar aanleiding van een reactie van Zeegerslootlid Co Zorge met een aantal vragen
formuleert de penningmeester de volgende antwoorden:
a.
Juridisch eigenaar van de opstallen?
Het oorspronkelijke clubgebouw: SOGZ (Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot)
Verbouwing clubhuis, Driving Range, greenkeepersloods, etc.: Golfclub Zeegersloot.
Eigenaar grond clubgebouw en erfpachter daarvan?
Eigenaar:
Gemeente Alphen aan den Rijn
Erfpachter: SOGZ
b.
Aan wie verstrekt de Stichting Obligatiehouders Golfclub Zeegersloot (SOhGZ) het
bedrag van € 480.000,-?
Deze Stichting verstrekt geen geldmiddelen; dat doen de individuele obligatiehouders.
De Stichting is slechts de belangenbehartiger van de obligatiehouders.
Het bedrag wordt door de obligatiehouders verstrekt aan Golfclub Zeegersloot.
c.
Wie is straks opdrachtgever van de bouw?
Dat is Golfclub Zeegersloot.
d.
N.a.v. de vraag om er zorg voor te dragen dat er één juridisch eigenaar is voor het
gebouw:
Het zou heel verstandig zijn om daarvoor zorg te dragen. Maar op dit moment is dat niet
zo.
Het bestuur is voornemens te onderzoeken of het financieel niet nadelig is om SOGZ en
GCZ te laten fuseren. Dat vraagt fiscaal én juridisch onderzoek. In het verleden is voor
deze constructie gekozen vanwege BTW-verplichtingen.
SOGZ heeft overigens geen bezittingen.
GCZ heeft een ‘vestzak/broekzak-verhouding’ met SOGZ.
e.
Tenaamstelling verzekeringen?
Deze staan op naam van Golfclub Zeegersloot.
De derde identiteit, de Stichting Obligatiehouders Golfclub Zeegersloot, speelt geen rol in
de eigendomsverhoudingen.
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Jos Kocken: Zittende bestuursleden van Golfclub Zeegersloot zijn de bestuursleden van
de Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot.
Co Zorge:
dankt voor het antwoord van de penningmeester.
Meldt dat de Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot in oktober 1983 is opgericht op
aandringen van de Gemeente Alphen aan den Rijn.
De Gemeente wilde namelijk niet handelen met een vereniging, maar alleen met een
Stichting.
Een schrijven van Douwe de Jong (DJ) wordt door de penningmeester, Henny Hornis,
besproken:
DJ: stelt dat de tarieven van het lidmaatschap de bovengrens hebben bereikt; relateert
dat ook aan de tarieven van Golfclub Bentwoud.
HH: kan daar op dit moment vanwege tijdgebrek geen uitspraak over doen.
Naar aanleiding van de overige vragen en opmerkingen van DJ geeft HH een overzicht van
de overwegingen en beslissingen zoals die geleid hebben tot het voorstel van de
verbouwing:
De kwaliteit en de hygiëne in de keuken moeten verbeteren. Doen we dat niet dan dreigt
een sluiting op last van de Voedsel- en Warenautoriteit.
In het oorspronkelijke plan was voorzien in een uitbreiding met 2 verdiepingen. Het
kostenplaatje daarvan was te hoog. Vond ook de financiële Commissie van de club. De
plannen zijn versoberd. Er wordt slechts één verdieping gebouwd. Waarbij hergebruik van
apparatuur waar mogelijk ingepast is. De enige ‘extra’ is een lockerruimte. Er staan
namelijk flink wat leden op een wachtlijst voor een locker. En de investering daarvan zal
zich op termijn terug betalen.
De investering bedraagt nog steeds de oorspronkelijke som van € 411.000. Dat er nu een
obligatielening van € 480.000 wordt uitgeschreven vindt zijn oorzaak in het feit dat er ook
plannen waren om de erfpacht af te kopen. Maar dat blijkt een vele malen groter bedrag
te betreffen dan waarop was gerekend. O.a. omdat bleek dat eerder zo’n 56 m 2 illegaal
was bebouwd. Daarbij zijn de rentepercentages laag. Het zou een afkoopsom voor de
erfpacht betekenen van circa € 120.000. Terwijl het jaarlijkse erfpachtcanon € 3.000
vraagt. Dus is voor het laatste gekozen.
Het bestuur heeft vastgehouden aan het bedrag van € 480.000 om in de loop van het
verenigingsjaar een wat gunstiger liquiditeitspositie te creëren. Krediet op een rekening
courant kost op dit moment circa 12,4 %.
In de begroting voor 2014, zoals gepresenteerd en aangenomen in de AV van mei j.l., is
rekening gehouden met de investeringsposten. Dus is er geen aanleiding voor het bestuur
om op dit moment met een aangepaste begroting te komen. In die mei-vergadering is ook
de contributie voor 2014 vastgesteld. De contributie voor latere jaren is vooral afhankelijk
van het dan geldende ledenaantal.
Tot zo ver de bestuursreactie op de vragen van beide leden.
Pieter van Stipdonk vraagt om de pachtovereenkomst met De Zeeger en de resultaat van
de vriendendag te agenderen. Beide punten worden bij punt 4. van de agenda
opgenomen.
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3.
Het vestigen van het recht van eerste hypotheek en pand door Golfclub
Zeegersloot als hypotheekgever op het golfterrein gelegen ten noorden van de
Zegerbaan, plaatselijk bekend als de Griendbaan, voor een bedrag van € 672.000.
- Dit geschiedt als zekerheid voor de terugbetaling van een obligatielening, groot
€ 480.000, verstrekt door de Stichting Obligatiehouders Golfclub Zeegersloot
namens de gezamenlijke obligatiehouders.
- Deze lening wordt aangegaan door Golfclub Zeegersloot om de verbouwing van
het clubhuis (vergroten en moderniseren van de keuken, alsmede enige extra
lockerruimte) te financieren.
De voorzitter geeft aan dat door het exposé van HH, waarvoor hij hem dankt, we
naadloos in punt 3. van de agenda zijn beland. En vraagt of er dienaangaande nog
opmerkingen en vragen zijn.
Cees Anker stelt dat gemeenteraadsleden vervelend hebben gedaan. Hij vraagt of er een
goede overeenkomst is met de gemeente over de pacht en het onderhoud van het
Zeegerslootgebied. De voorzitter geeft aan dat er een goed contact over is. De
onderhandelingen met de gemeente over de pacht zijn gaande. Daarbij heeft de
gemeente gevraagd of er valt te praten over een verandering van de pachtovereenkomst.
Deze loopt tot 2021. Zeegersloot staat daarvoor open, mits er een goede uitkomst is.
Anders opteert het bestuur voor de bestaande pachtovereenkomst. HH merkt nog op dat
SOGZ geen kosten gaat maken t.b.v. het onderhoud van het ‘Zeegerslootgebied’.
Thomas Stoter vraagt naar de situatie vanaf 2021. De voorzitter antwoordt dat er dan
onderhandeld gaat worden.
HH geeft nog een toelichting over het bedrag van € 672.000, zoals genoemd.
De hoofdsom van de obligatielening is € 480.000. Daar wordt, ter zekerstelling, een extra
bedrag opgelegd voor 3 jaar rente- en hypotheekkosten van 30 à 40 %, zijnde € 192.000.
Els Reinders vraagt naar de waarde van de Griendbaan.
HH geeft aan dat dat een bedrag is in de ordegrootte van € 1.400.000.
De voorzitter constateert dat er geen vragen en opmerkingen meer zijn en brengt het
voorstel van het bestuur in stemming.
Het voorstel wordt aangenomen, met één onthouding en met nul tegenstemmen.
4.
Wat verder ter tafel komt.
Jan-Willem de Goeje (JG): is de lening volgestort?
HH antwoordt dat er volledig ingetekend is. Morgen (dinsdag 26-11-2013) gaan de
stukken voor alle betrokkenen op de post.
Ton van Gils: vraagt of er naar de BTW gekeken is.
HH antwoordt bevestigend.
Ger Veldhuis heeft een vraag over de zeer recente prijsverhoging voor koffie en thee, met
in het achterhoofd de gedachte dat de pachter vooruitloopt op het nieuwe contract:
a.
Heeft het bestuur daar weet van en b. is er overleg over geweest.
CB geeft aan dat het bestuur er van weet, dat er geen overleg is geweest en dat het
bestuur dit met de pachter zal bespreken.
Pieter van Stipdonk (PS) heeft vragen over de pachtovereenkomst met de uitbater.
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CB antwoordt dat er een overeenkomst is t/m 31-12-2013. De onderhandelingen lopen
nu waarbij rekening gehouden wordt met de problemen vanwege de verbouwing. HH vult
aan dat in de nieuwe pachtovereenkomst meer rekening gehouden wordt met het
energieverbruik. De Zeeger krijgt eigen energiemeters.
PS vraagt ook naar het succes van de vriendendag.
FT geeft aan dat er 145 inschrijvingen waren (inclusief eigen leden) voor clinic en rondje
golf (De Open Dag van het voorjaar kende 45 aanmeldingen). Ondanks het slechte weer
waren er slechts 10 afzeggingen. Na 2 weken heeft GCZ een herinnering aan de bezoekers
gestuurd en dat wordt in december herhaald (vanwege het ‘3-maanden-aanbod’).
Concreet heeft het nu 5 aanmeldingen opgeleverd. De doelstelling was 10 aanmeldingen.
De Open Dag in maart zal gecombineerd worden met het Vriendendag-concept.
Douwe de Jong vraagt naar het verloop van het ledenaantal.
HH geeft aan dat het aantal opzeggingen groter is dan het aantal aanmeldingen. De
opzeggingen zoals we ze nu kennen zijn vanwege leeftijd, fysiek ongemak en verhuizing.
Volgens HH speelt de financiële situatie ook een rol.
Dit jaar kennen we ruim 90 opzeggingen, vorig jaar waren dat er 90 en de jaren daarvoor
gemiddeld 60 per jaar.
Hans van Beek (HB) vraagt naar het aantal aanmeldingen.
HH meldt dat dat er 40 tot 50 zijn op jaarbasis.
HB vraagt om een maandelijks actueel bestand. Het bestuur buigt zich daarover.
Wim Scholtes (WS) heeft een punt van algemene aard.
Hij spreekt van een goede toelichting op de AV van vandaag. Maar hier en daar gonst het
in de vereniging. Over een teruglopend ledenbestand. Over de invloed van investeringen.
Hij schetst de zorgen die er leven bij een groep leden. Hij vraagt ook om visie bij het
bestuur.
CB geeft aan dat het bestuur er voor is om maatregelen te nemen, zodat GCZ financieel
gezond blijft. Natuurlijk is er ook bij het bestuur zorg. Wat de Gemeente Alphen betreft
meldt hij dat we een goede pachtovereenkomst hebben tot 2021.
Met de problemen door WS geschetst is het bestuur bezig. Twee weken geleden op een
zgn. heidag voor het bestuur. Daar heeft het bestuur uitgangspunten geformuleerd. Daar
wordt beleid aan gekoppeld. Ook daarin komen stappen hoe we ons ledenbestand op peil
kunnen houden. Zoals hoe gaan we om met de oudere golfer, hoe bewerkstelligen we
instroom en hoe kunnen we omgaan met familiegolf. Dat wordt uitgewerkt en t.z.t. aan
de leden gepresenteerd.
PS vraagt hoe de pachtovereenkomst bij Bentwoud in elkaar zit.
CB heeft geen idee.
CA: wanneer begint de verbouwing? En heeft het gevolgen voor het buitenterras?
CB meldt dat er dinsdag 25-11 een gesprek is met Alphaplan, waarna de verbouwing kan
starten. Het buitenterras zal tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Fons Veraart meldt dat de bridgers boven moesten spelen i.v.m. een party beneden.
CB bespreekt dit met de pachter.
JG vraagt of er tekeningen zijn van de verbouwing.
CB zegt toe dat die ergens opgehangen gaan worden.
5.
Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit om 20.58 uur de
vergadering.
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AD 5: JAARVERSLAG GOLFCLUB ZEEGERSLOOT 2013
Verslag van de secretaris en de commissies
1.
Bestuur
In 2013 waren er veranderingen in het bestuur. De heren Joep Reinders en Roel Oostergo
traden af als lid en de heren Nol van der Drift en Frank Tamboer traden toe tot het
bestuur.
De samenstelling en taakverdeling waren daarna als volgt:
Cees van Beurten
voorzitter
Nol van der Drift
secretaris
Henny Hornis
penningmeester
Marianne van Wijnen
lid
Gerard Huijgen
lid
Frank Tamboer
lid
Het bestuur is in 2013 elf keer in een bestuursvergadering bijeen geweest en heeft
daarnaast nog vele malen overlegd met elkaar, het management en de commissies.
Natuurlijk werden de Algemene Vergaderingen van de NGF bijgewoond en de
verschillende regionale bijeenkomsten. Ook was het bestuur vertegenwoordigd bij
vergaderingen van de NVG.
Met de Gemeente Alphen a/d Rijn was er regelmatig contact o.a. over de Coupépolder.
Golfclub Zeegersloot was in 2013 het middelpunt van een politiek steekspel. Verkeerde
aannames werden als feiten gebracht; de golfclub zou de Alphense gemeenschap sinds
haar oprichting een substantieel bedrag onthouden hebben. Uiteindelijk heeft
onafhankelijk onderzoek uitgewezen dat alle beschuldigingen ongegrond waren. Intussen
onderzoekt het bestuur van de golfclub in samenspraak met de Gemeente of het
bestaande pachtcontract aangepast kan worden aan de huidige situatie en aldus passend
gemaakt kan worden aan deze tijd.
Binnen de vereniging is erg veel energie gestopt in de invoering van het nieuwe E-Golf4Usoftwarepakket ter vervanging van het MMS-pakket. Met name in de laatste maanden
van het jaar vroeg dat erg veel inzet van het personeel en van de betrokken commissies.
Ook de op handen zijnde verbouwing van het clubhuis, gekoppeld aan de renovatie van
de keuken en de daaraan gerelateerde uitgifte van een obligatielening vroegen de nodige
energie van het bestuur en andere betrokkenen. Tevens is de verhuizing van de
servicedesk en een andere inrichting van de hal voorbereid.
2.
Commissies
De 25 commissies hebben in 2013 weer heel veel goed werk geleverd. Dankzij de inzet
van de vele vrijwilligers is 2013 andermaal een goed golfjaar geworden. Tijdens een zeer
geanimeerde commissiedag op 12 oktober zijn al deze vrijwilligers nog eens in het
zonnetje gezet.
De nieuwe Parkbaancommissie is voortvarend van start gegaan en onmiddellijk begonnen
met o.a. het organiseren van de PAC, de Parkbaan Avond Competitie. De
Redactiecommissie ‘De Afslag’ heeft in 2013 het laatste nummer van De Afslag het licht
doen zien en heeft daarna haar werkzaamheden beëindigd, na het jarenlang verzorgen
van een kwalitatief zeer hoogstaand clubblad.

21

3.
Golfer van het jaar
De heer Jos Kocken is uitgeroepen tot golfer van het jaar 2013.
Onderstaand enige citaten uit de beoordeling zoals de voorzitter die meedeelde.
“Degelijk, betrouwbaar, principieel, vasthoudend. Staat bekend als zeer betrokken lid met
een kritisch positieve houding naar het bestuur. Met alle respect, een functionaris van de
'oude stempel'. Hij heeft de leeftijd van de 'zeer sterken' en is nog actief golfer. Als
voorzitter gedurende 13 jaren van de Stichting Obligatiehouders Golfclub Zeegersloot
heeft hij er mede toe bijgedragen dat de Griendbaan kon worden verworven. Het bestuur
mocht en kon altijd een beroep op hem doen waarbij hij ook altijd actief is geweest als
zeer gewaardeerd adviseur van het bestuur op het gebied van notariële zaken.”
4.
Personeel Algemeen en Secretariaat
Er zijn in 2013 weinig wijzigingen geweest in de personele samenstelling.
De bezetting van het secretariaat is met de dames Marette Bekooij en Nicolette van
Haastregt dezelfde gebleven en heeft het afgelopen jaar goed werk geleverd. Beiden
werken parttime 24 uur.
Teneinde meer aandacht te besteden aan de commerciële werkzaamheden op de
golfclub (ledenwerving, sponsorwerving, evenementen e.d.) is per 1 januari 2013 een
parttime functie (24 uur) commercieel medewerker ingevuld door de heer Tim Kesselaar.
Het eerste jaar heeft hij zich ‘het product’ GCZ goed eigen gemaakt. Hij zal in 2014 zich
nog gerichter in kunnen zetten om gestelde doelen te verwezenlijken.
De personele bezetting van de servicedesk wordt vervuld door 4 parttime (20 uur)
medewerkers. De heren Kees de Vries (coördinator) en Rob Koopmans en de dames
Marijke Zorge en Anjo Wijnen – Eerden. Na 31 december 2013 is mevrouw Anjo Wijnen –
Eerden niet langer in dienst van GCZ. De servicedesk heeft het afgelopen jaar naar volle
tevredenheid gefunctioneerd.
De greenkeeperstaf is het afgelopen jaar in dezelfde samenstelling gebleven. In de
zomerperiode is gewerkt met een ‘inhuur’-kracht voor met name de vele
maaiwerkzaamheden en dat is goed bevallen. Voorlopig zullen er geen nieuwe
greenkeepers worden aangenomen. De groep ervaren mensen, onder leiding van
hoofdgreenkeeper Leen van Reeuwijk en zijn assistent Kees Taal, heeft het afgelopen jaar
weer veel en goede arbeid verricht. De voortreffelijke conditie van de baan getuigt
daarvan. Met name is de langere bespeelbaarheid van de baan daarbij een groot
winstpunt.
In 2013 is er hard gewerkt aan de start van de uitvoering van het in 2012 opgestelde
beheerplan. De wat intensiever geplande baanwerkzaamheden zullen de eerstkomende
jaren tot wat ‘extra speel-overlast’ leiden teneinde de kwaliteit van met name de greens,
foregreens en fairways te verbeteren. Daarnaast zal er ook extra aandacht besteed gaan
worden aan de beplanting die de voorgaande jaren gezorgd heeft voor een meer
volwassen uitstraling van de baan.
5.
Bedrijfsvoering
GC Zeegersloot is een bedrijvige vereniging. De steeds voortgaande renovatie en
verbetering van de baan, de commerciële facetten van de bedrijfsvoering, de plannen
voor een mogelijke verbouwing/aanpassing van het clubhuis, de automatisering die
steeds aandacht vraagt, het zeer drukke verenigingsleven, et cetera vragen een grote
inspanning van het personeel. Onder leiding van de manager, de heer Frank
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Duivenvoorden, is in 2013 aan elk van deze taken op goede wijze de daarvoor vereiste
aandacht besteed.
In 2012 was duidelijk geworden dat er met de toenmalige automatiseringssituatie, zoals
die door de firma MMS voor ons werd verzorgd, geen genoegen meer genomen kon
worden. Er zijn dan ook door de Webit commissie intensief vergelijkingen gemaakt tussen
de nieuwe oplossingen van de firma MMS en een softwarepakket van een andere
leverancier, te weten E-Golf4U. Na een lange testperiode met beide producten en
uitvoerig overleg tussen commissie, bestuur, management en potentiële leveranciers is er
uiteindelijk gekozen om per 1 januari 2014 over te gaan op E-Golf4U.
Het beheer van de automatisering wordt nog steeds tot tevredenheid gedaan door de
Computerwacht en de samenwerking met de Webit-commissie verloopt uitstekend.
De MarCom heeft (mede na een ‘Hei-dag’ van het bestuur) een aantal beleidspunten
opgesteld, waarbij nadrukkelijk uitgesproken is dat GCZ in eerste instantie een
‘ledenbaan’ is en zal moeten blijven. Daarnaast zal er ook altijd aandacht besteed moeten
worden aan de commerciële activiteiten. Uit deze punten is een aantal doelstellingen
samengesteld die zullen moeten leiden tot een sterk ledenbestand en die gericht zijn op
verenigingsactiviteiten in een ‘gezonde balans’ met commerciële activiteiten van
sponsoren en evenementen.
Algemeen
Chronologisch overzicht 2013:
6 januari:
Nieuwjaarsreceptie
23 maart:
Bijeenkomst voor de nieuwe leden
20 april:
Open Golfdag
11 september: Personeelsdag
25 september: Sponsordag
12 oktober:
Commissiedag
20 december: Kerstbijeenkomst voor het bestuur en personeel van GCZ.
6.
Griend- & Heuvelbaan en Parkbaan
In het voorjaar is de gerenoveerde hole 17 geopend en is er begonnen aan de renovatie
van hole 11. Op de Parkbaan is er een extra green aangelegd, zodat in de toekomst ook
de Parkbaan qualifying kan blijven bij renovaties en werkzaamheden.
Dit jaar zijn de termen heren- en damestees vervangen door wit-geel-blauw-rood-oranje.
Mede als gevolg hiervan is besloten om op een paar holes nieuwe afslagplaatsen aan te
leggen om meer onderscheid te maken tussen de verschillende kleuren tees (zoals op de
(oude) hole 8 en op hole 14. Voor de oranje afslagplaatsen zijn afslagmatten in de baan
gelegd.
In 2012 is het begin gemaakt met het opstellen van een Beheerplan voor het onderhoud
van onze golfbaan. Het Beheerplan is in 2013 gereed gekomen en door het Bestuur
goedgekeurd. Doelstelling van dit Beheerplan is om voor de langere termijn een gedegen
vastlegging te maken van de werkzaamheden voor het baanonderhoud van Golfclub
Zeegersloot, zowel gericht op het reguliere onderhoud als op de renovatieprojecten. Er is
een visie ontwikkeld, die erop neerkomt dat onze golfbaan op de kernwaarden
'esthetisch', 'karakter', 'bespeelbaarheid' en 'duurzaamheid' de beste golfbaan van Het
Groene Hart beoogt te zijn.

23

In 2013 is besloten om te komen tot de internationaal erkende GEO (Golf Environment
Organization) certificering. Doelstellingen hiervan zijn: Verbeteren van de
beheerkwaliteit, vergroten van de natuur- en landschapsbeleving, beter anticiperen op
wet- en regelgeving, beperken van milieurisico’s, imagoverbetering naar de kritische
omgeving en besparing op kosten. Verwacht wordt dat het GEO traject eind 2014 wordt
afgerond.
7.
Professionals
GC Zeegersloot heeft tot en met eind 2015 een overeenkomst met de golfschool die
wordt geëxploiteerd door Felix Holm, Synco Jonkeren en Eric van der Poel. Het is de
missie van Golfschool Het Groene Hart om vanuit een doelgericht plan van aanpak op
betrokken wijze professioneel en naar tevredenheid te werken aan de verbetering van
het spelniveau van de beginnende golfer tot en met de single handicapper. Bij de lessen
kan er gebruik gemaakt worden van een Flightscope die veel informatie verstrekt over de
swingbaan, swingsnelheid en balvlucht. Op basis van deze gegevens is het mogelijk om
doelgericht te werken aan een verbetering van de swing. Naast een goede swing is het
ook van belang om te werken met het juiste materiaal. Bij Eric van der Poel is het
derhalve mogelijk om clubs correct te laten fitten.
8.

Leden

Gewone leden (betalen volledige contributie)*
Jeugdleden t/m 20 jaar
Optieleden
Zakenleden
Overige (80+, buitengewone, etc)
Totaal
* incl. leden tegen maandbetaling
9.

Januari
2014
906
50
28
11
35
1030

Januari
2013
943
62
34
10
32
1081

Januari
2012
956
79
41
11
27
1114

Januari
2011
960
90
48
13
22
1133

Speelsterkte
OVERZICHT HANDICAP PER LEEFTIJDSCATEGORIE 2013

leeftijd
0-20 jaar
21-25 jaar
26-30 jaar
31-35 jaar
36-40 jaar
41-45 jaar
46-50 jaar
51-55 jaar
56-60 jaar
61-65 jaar
66-70 jaar
71-75 jaar
76-80 jaar
overigen
Totalen

Cat 1
tot 4,4
3
0
1
1
2
1
1
1
0
1
0
0
0
0
11
1,1 %

Cat 2
4,5-11,4
0
3
2
2
4
2
6
5
12
10
4
3
1
0
54
5,2 %

Cat 3
11,5-18,4
4
2
2
3
8
8
14
22
19
40
39
24
4
0
189
18,1 %

Cat 4
18,5-26,4
5
5
4
2
8
5
12
22
38
79
86
78
33
9
386
36,9 %
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Cat 5
26,5-36
10
1
5
3
2
7
15
19
33
78
96
74
40
23
406
38,9 %

totaal
22
11
14
11
24
23
48
69
102
208
225
179
78
32
1046
100 %

% aandeel
2,1 %
1,1 %
1,3 %
1,1 %
2,3 %
2,2 %
4,6 %
6,6 %
9,8 %
19,9 %
21,5 %
17,1 %
7,5 %
3,1 %
100 %

cumulatief
2,1
100,0
3,2
97,9
4,5
96,8
5,5
95,5
7,8
94,5
10,0
92,2
14,6
90,0
21,2
85,4
31,0
78,8
50,9
69,0
72,4
49,1
89,5
27,6
96,9
10,5
100,0
3,1




10.
Clubkampioenen
De clubkampioenen van 2013 zijn:
Kampioen 2013
Matchplay dames
Strokeplay dames
Matchplay heren
Strokeplay heren
Matchplay meisjes
Strokeplay meisjes
Matchplay jongens
Strokeplay jongens

Corine Cools
Jenny Wils
Yorick Verduin
Yorick Verduin
geen
geen
Yorick Verduin
Yorick Verduin

11.
Bols Hole-In-One Club
In 2013 werden 10 leden, door het maken van een hole in one op onze baan, lid van dit
uitgelezen gezelschap. In chronologische volgorde zijn dat Yolande van Gogh, Nelleke Guinee,
Bart Minnee, Dick Altink, Anke ten Hagen, Hugo van Leest, Frans van Woudenberg, Loes
Koeleman, Irene de Bruin en John Strijk.
12.
KLM Open, 2012
Van 11 t/m 14 september werd op de golfbaan van de Kennemer de KLM Open gespeeld.
Onder leiding van Mignon Buls werd daar hole 12 door om en nabij 30 Zeegerslooters
wederom voortreffelijk bewaakt.
13.
Redactiecommissie “De Afslag”
In 2013 verscheen in april het als zodanig aangekondigde ‘laatste nummer’ van De Afslag,
30e jaargang, nummer 1. De redactie gaf in haar laatste column o.a. aan: “De generatie
die nog geniet van de geur van een krant, zal uitsterven. Het internet heeft ons in de
greep.”
De nieuwsvoorziening van GC Zeegersloot wordt nu via website en nieuwsbrieven
verzorgd. En met weemoed heeft de club afscheid genomen van de redactie, Mignon
Buls, Ineke ter Doest, Leo van de Ruit en Ruud Taal, die in de loop der jaren een clubblad
van zeer hoog niveau heeft uitgegeven.
14.

Baancommissie
(in het verslag wordt de oorspronkelijke holenummering aangehouden)
Maandelijks vergaderen de leden van de baancommissie, manager, hoofd greenkeeping,
bestuur en de GEO-afgevaardigde. Daarnaast is er zeer regelmatig contact om gemaakte
afspraken af te stemmen en status van werkzaamheden in de baan te monitoren.
Beheerplan
In 2013 is het Beheerplan voor het onderhoud van onze golfbaan door de Baancommissie
opgesteld en door het Bestuur goedgekeurd. Een samenvatting van dit Beheerplan is te
lezen op de ledenpagina van de website. Doelstelling van dit Beheerplan is om voor de
langere termijn een gedegen vastlegging te maken van de werkzaamheden voor het
baanonderhoud van Golfclub Zeegersloot, zowel gericht op het reguliere onderhoud als
25

op de renovatieprojecten. Er is een visie ontwikkeld, die erop neerkomt dat onze golfbaan
op de kernwaarden 'esthetisch', 'karakter', 'bespeelbaarheid' en 'duurzaamheid' de beste
golfbaan van Het Groene Hart beoogt te zijn. Om de kwaliteit van de baan op een hoger
niveau te brengen zijn zeer regelmatig de greens belucht en is de Griendbaan bezand.
Ook de aanpak van de plantvakken heeft te maken met de visie van het beheerplan. Door
ruimte te maken zal duurzame beplanting zich beter kunnen ontwikkelen en gaat de
kwaliteit van het groen omhoog.
Committed to Green
Onze golfclub zal baat hebben bij het doorlopen van het programma dat leidt tot de
internationaal erkende GEO (Golf Environment Organization)-certificering, reden waarom
het bestuur in juni van dit jaar heeft besloten zich hiervoor in te spannen. In grote lijnen
mag verwacht worden dat het volgende bereikt gaat worden: Verbeteren van de
beheerkwaliteit, vergroten van de natuur- en landschapsbeleving, beter anticiperen op
wet- en regelgeving, beperken van milieurisico’s, imagoverbetering naar de kritische
omgeving en besparing op kosten.
Renovatie en onderhoud
In het voorjaar is de gerenoveerde hole 17 geopend en is er begonnen aan de renovatie
van hole 11. Op de Parkbaan is er een extra green aangelegd, zodat in de toekomst ook
de Parkbaan qualifying kan blijven bij renovaties en werkzaamheden.
In juni heeft wederom een groot aantal leden meegeholpen met de divot-actie. Alle
divots in de baan werden opgevuld met een mengsel van graszaad en zand.
Dit jaar zijn de termen heren- en damestees vervangen door wit-geel-blauw-rood-oranje.
In het najaar is begonnen met de aanleg van extra tee-ruimte op hole 8 en is de gele tee
op hole 14 gerenoveerd en heeft deze tee een sproei-instalatie gekregen.
De afzetting bij de tee van hole 10 is nu ook vervangen door een beukenhaag.
15.
Commissie van Beroep
Bij de Commissie van Beroep is in het verslagjaar 2013 één beroepszaak aanhangig
gemaakt ; daarop was aan het eind van het verslagjaar nog geen beslissing gegeven.
16.
Bridgecommissie
Ook in 2013 is de Bridgecommissie er in geslaagd enkele gezellige activiteiten te
organiseren.
GOLF/BRIDGE
Evenals vorige jaren konden de leden van de GCZ zich inschrijven voor zes
golf/bridgewedstrijden met de inmiddels bekende formule: ’s morgens negen holes
Heuvelbaan, gevolgd door een lunch en daarna 24 spellen bridge: succes verzekerd.
Omdat hole 10 ook dit jaar op de Griend is, had de commissie wederom de tiende ‘hole’
gecreëerd in de vorm van 3 holes op de puttinggreen voor het terras bij het restaurant.
Omdat de deelnemers niet op en neer naar de Griendbaan behoefden te lopen werd deze
oplossing alom gewaardeerd. Voorts heeft de commissie besloten een groot deel van de
inleggelden te gebruiken om de bridgedrives op te leuken. Zo worden met ingang van de
bridgedrive in oktober j.l. de bridgers verrast met een versnapering.
Dankzij de Bridgemates waren de resultaten van de bridgedrive snel beschikbaar: de
winnaars ontvingen een heerlijke fles wijn of een doosje prachtige bonbons.
Aan deze zes door de commissie georganiseerde wedstrijden namen gemiddeld 70 leden
deel.
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INLOOPDRIVES
De tweede activiteit van de Bridgecommissie betreft de organisatie van de inloopdrives
op de woensdagmiddagmiddag. Deze bridgedrives kennen een aantal vaste deelnemers:
de “harde kern”. De weersomstandigheden bepalen voor een groot deel de grootte van
het deelnemersveld: wanneer het regent en het golfen niet altijd even plezierig is, neemt
het aantal deelnemers toe en wordt er in twee lijnen gespeeld. In totaal werden 23
bridgedrives georganiseerd waaraan gemiddeld 30 leden deelnamen. Speciale vermelding
verdienen de Kerstdrive en het kerstdiner dat smaakvol werd verzorgd door de Mangerie.
BRIDGELESSEN
In januari en februari 2013 hebben Andre van Herel en Ruud Lesmeister wederom
bridgelessen met telkens een ander thema gegeven voor de beginnende en de enigszins
gevorderde bridger. De lessen waren informatief en erg gezellig: 24 leden van de GCZ
namen met plezier deel en staken na afloop van de cursus hun waardering niet onder
stoelen of banken. Unaniem waren zij van mening dat deze sessie voor herhaling vatbaar
is. Na afloop van de cursus lieten zij dat op een plezierige (en vloeibare) manier blijken.
Ook in november en december werden er lessen gegeven. 30 leden van de GCZ hadden
zich ingeschreven en hadden na afloop duidelijk geen spijt. De thema’s waren onder
meer snijden en het reverse bieden. Met behulp van een informatieve PowerPoint –
presentatie en met tafelopdrachten werd de veelal nieuwe stof duidelijk gemaakt. Daarna
konden de deelnemers met enkele gestoken spellen het geleerde in praktijk brengen.
Ook deze sessies werden zeer gewaardeerd.
Met plezier kijkt de Bridgecommissie terug op een serie geslaagde evenementen.
17.
Clubhuiscommissie
Jaarlijks terugkerende activiteiten
 Na de nieuwjaarsreceptie is het verwijderen van de kerstversiering voor de
Clubhuiscommissie (CHC) altijd de eerste activiteit van het jaar. In de tweede week van
december is weer nieuwe kerstversiering aangebracht.
 Gedurende het hele jaar worden de verloren/gevonden/achtergelaten voorwerpen
zorgvuldig beheerd. De procedure die daarbij wordt gevolgd, staat in de clubgids.
 De nimmer aflatende zorg van Jaap bracht zowel binnen als buiten kleur en fleur. Op
het terras, bij de karrenkraal en bij de ingangen van het clubhuis zorgt Jaap ervoor dat
de plantenbakken er prachtig uitzien met mooie bloeiende planten.
Gerealiseerd in 2013
 De dameskleedkamer is opgeknapt. Begin 2013 zijn de werkzaamheden begonnen. In
de zgn. powderroom is het blad vernieuwd en zijn er nieuwe wasbakken
aangebracht. Verder zijn er vaste föhns geplaatst en nieuwe fauteuiltjes aangeschaft
in plaats van de plastic krukjes. De plafonds zijn opgeknapt en geverfd.
 Er is lang gezocht naar nieuwe en betaalbare gordijnen voor het restaurant. In het
voorjaar zijn de nieuwe gordijnen aangebracht. Om de kosten te drukken zijn
sommige banen smaller gemaakt; het oogt wat zuinig, maar het wende snel.
 Halverwege het jaar is het portret van Koningin Beatrix in het restaurant vervangen
door dat van Koning Willem Alexander en Koningin Maxima.
Lopende zaken
 Sponsorbordjes in de hal weghalen en spiegel plaatsen. Dit zal gebeuren zodra het
informatiescherm in de hal zodanig geprogrammeerd is dat de namen van de
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sponsoren erop te zien zijn. Dit is het afgelopen jaar nog niet gelukt wegens
problemen met het computerprogramma. Hopelijk lukt het in 2014 wel.
 Wij zijn op zoek geweest naar smalle plantenbakken voor het restaurant, die tevens
als afscheiding kunnen worden gebruikt. Het is nog niet gelukt mooie bakken te
vinden; in 2014 wordt een nieuwe poging gedaan.
 De aanschaf van nieuwe vloerbedekking in het restaurant – en wellicht ook in de hal
en gang – is uitgesteld naar 2014. Er wordt naar gestreefd dat in elk geval in het
najaar te realiseren, maar de voorkeur van de CHC gaat uit naar begin 2014. De staat
waarin de vloerbedekking verkeert is op bepaalde plekken erbarmelijk en bepaald
niet representatief.
Clubhuiscommissie
 De samenstelling van de CHC is gewijzigd: Els Scheerder heeft de commissie verlaten,
officieel per 1 januari 2014. Het is nog niet gelukt een vervangster te vinden. Jaap de
Jong en Mieke Gerritsen zetten de werkzaamheden voort.
 De CHC heeft dit jaar niet formeel vergaderd. Wel heeft De CHC meermalen (
informele) werkbesprekingen gehad, waarbij ook werd overlegd met de manager en
het bestuur. Deze vorm van communicatie met het management werkt beter en is
minder belastend voor het management.
 De communicatie met het management is verbeterd. De CHC is desondanks van
mening nog steeds onvoldoende te worden betrokken bij en te weinig inspraak te
hebben in belangrijke zaken aangaande het clubhuis. Wij hebben hieruit de conclusie
getrokken dat er minder behoefte is aan een zelfstandig opererende
clubhuiscommissie met eigen verantwoordelijkheden. De gewijzigde structuur binnen
het management maakt een clubhuiscommissie zoals die vroeger functioneerde,
minder noodzakelijk. De CHC zal zich beraden op haar officiële taken en
verantwoordelijkheden zoals die zijn vastgelegd, en voorstellen doen voor een
nieuwe, op de huidige situatie afgestemde constructie.
18.
Commerciële commissie
Zowel voor de adviescommissie marketing/communicatie als de commerciële commissie
is 2013 een bewogen jaar geweest. Na het plotselinge vertrek van de voorzitter van de
commerciële commissie, Roel Oostergo, zijn de koppen bijeen gestoken en hebben we de
twee in één commissie samengebracht en deze MARCOM genoemd. Om toch een
duidelijk inzicht te geven in de activiteiten van beide commissies is gekozen om voor
beiden een apart verslag te maken.
De Marcom commissie is het afgelopen jaar iedere maand bijeen gekomen. In deze
vergaderingen worden alle lopende zaken van de afgelopen maand besproken. Omdat
het aantal activiteiten dermate omvangrijk is, is begonnen met het samenstellen van een
activiteitenlijst zodat per activiteit de resultaten gevolgd kunnen worden (nieuwsbrief,
advertenties, speciale acties etc.)
Successen waren er voor de open golfdag, de vriendendag en het Open Alphense
Golftoernooi. Ook is wederom, samen met de NVG, de tevredenheidenquête herhaald.
In oktober is de voltallige commissie een hele dag bijeen gekomen voor een
brainstormsessie en zijn de belangrijkste uitgangspunten geformuleerd en aan het
bestuur voorgelegd. Na goedkeuring door het bestuur hebben we een activiteitenplan
opgesteld dat we in 2014 zullen uitvoeren
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Het bestuur heeft in een eerder stadium besloten om de huisstijl aan te passen. Deze
nieuwe huisstijl wordt gefaseerd ingevoerd. Alle holeborden en de bewegwijzering zijn
voorzien van nieuwe opdrukken. Er is voor gekozen om de holeborden aan te passen, als
vanwege de renovatie, de holenummering wijzigt. In samenwerking met de WEBIT heeft
de commissie zich verder sterk gemaakt om de nieuwe huisstijl te verwerken in de
Website 2.0. In de loop van 2015 zal een volledig nieuwe website worden gelanceerd.
De commerciële medewerker is verantwoordelijk voor interne- en externe communicatie,
ledenwerving, sociale media en sponsorwerving. Er is een lijst met mogelijke sponsors
opgesteld die door hem, samen met de twee verantwoordelijke leden van de commissie,
worden benaderd.
In de zomer is er een ontbijtsessie met de sponsors georganiseerd om te brainstormen
over mogelijke verdere verbeteringen die wij kunnen toepassen om het sponsorship meer
waarde te geven. De uitkomsten van deze bijeenkomst worden in 2014 grotendeels
geïmplementeerd. In december zijn alle sponsoren bezocht met een presentje wat enorm
werd gewaardeerd.
Het is een druk en bewogen jaar geweest , maar met vol enthousiasme gaan we het
nieuwe jaar in met veel nieuwe ideeën
De jaarlijkse Sponsordag op woensdag 25 september, georganiseerd door de
commerciële commissie, was met 60 deelnemers weer een groot succes. De bedrijven
Teekens & Karstens advocaten, de Computerwacht, en Van der Wal en Joosten waren de
respectievelijke nummers 1, 2 en 3. De individuele winnaar van de sponsorcompetitie was
Frank Hanssens van de Computerwacht en het beste bedrijf was Van der Wal & Joosten.
De sponsorcompetitie, welke tot stand is gekomen samen met enkele sponsoren, was
gezien het aantal deelnemers een groot succes. Ter afsluiting van elk van deze zes
gezellige golf- netwerkbijeenkomsten hebben wij de deelnemers telkens een drankje en
een borrelgarnituur aangeboden.
In 2013 konden we een bedrag van € 104.360,-- aan sponsor-inkomsten boeken.
Dit bedrag is inclusief een kleine overloop vanuit 2014.
In eerdere jaren waren die inkomsten beduidend hoger, te weten € 133.000,-- in 2012 en
€ 120.000,-- in 2013.
Een aantal sponsors heeft inmiddels het contract beëindigd. Als nieuwe sponsors kunnen
we installatiebureau Hogenes en kantoor Caminada en Van Leeuwen begroeten. Toch
zullen de sponsor-inkomsten in 2014 mogelijk onder €100.000 uitkomen.
Kortom, er is werk aan de winkel. De commissie gaat in 2014 de leden benaderen of zij
potentiele sponsoren weten en de VOA-ledenlijst zal wederom grondig doorgenomen
worden.
Wij als commissie kunnen dit niet alleen en kunnen daar de hulp van de leden gebruiken.
Mocht u een potentiele sponsor kennen dan zouden wij via u graag met hem/haar in
contact worden gebracht.
De commerciële commissie is in 2013 opgenomen in de Marketing Communicatie
commissie, kort gezegd MARCOM.
19.

DAC commissie

Het was weer gezellig en spannend zoals het goede clubleven op Zeegersloot hoort te zijn!!

Er zijn tijdens de DAC in 2013 meer rondjes gespeeld dan ooit en het was dus iedere
zaterdag om 18:00 uur een gevecht om een plekje op de startlijst te bemachtigen. De DAC
kenmerkte zich weer door gezelligheid, de strijd om de hoogste plaatsen, vreugde over
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goede prestaties en de teleurstelling over die bal die out of bounds ging of die net
gemiste put. 's Avonds werd het wel en wee van de rondjes dan ook nog eens uitgebreid
besproken tijdens het goed verzorgde diner van Mangerie de Zeeger. Dit jaar is onze
kennis op het gebied van wijn door onze vinoloog Marga van den Heuvel, eigenaar van La
Maison Blanche, bijgespijkerd d.m.v. een wekelijkse wijnproeverij. Op de slotavond was
er zelfs een echt examen en de winnares met de hoogste kennis, Herma Hollander, won
daarmee een mooie magnum rode wijn.
Tijdens de prijsuitreiking waren er iedere wedstrijd voor de winnaars mooie flessen wijn
van La Maison Blanche, voor de tweede plaats gratis golflessen of gebruik van de
Flightscope van Golfschool Het Groene Hart en voor de derde plaats een diner- of
wijnbon van Mangerie de Zeeger. Tevens waren er prijzen voor de Longest en de Neary.
DAC 15 konden we afsluiten met een heel gezellige BBQ, die mogelijk werd gemaakt door
de bijdragen van onze DAC Dagsponsors
Statistieken
Aantal qualifying rondjes over 15 wedstrijden: 1139
Aantal deelnemers: 139
Aantal birdies: 261
Aantal eagles: 1 (Piet van den Berg)
Aantal holes in one: 2 (Nelleke Guinee en Bart Minnee)
Uitslagen
DAC 1
DAC 2
1. Eric van Buuren: 287 punten
1. Nico Dofferhof: 281 punten
2. Michel Goes: 286 punten
2. Niels Hamming: 278 punten
3. Pieter van Calcar: 277 punten
3. Anita Tool: 277 punten
Birdie Klassement: Michel Goes (17 birdies) Birdie Klass.: Joey van Boxsel (4 birdies)
20.
Damescommissie
In 2013 werden 50 wedstrijden georganiseerd te weten: 16 eclectic-inloopwedstrijden,
19 Non Qualifying en 15 Qualifying wedstrijden. Vier inloop- wedstrijden werden
afgelast omdat de baan door weersomstandigheden gesloten was. In 2013 hebben
totaal 1619 dames aan de wedstrijden deelgenomen. (excl.Vriendinnendag). Het
gemiddeld aantal deelnemers in het zomerseizoen per wedstrijd bedroeg 45.
Hoogtepunten in 2013 waren:
- De Openingwedstrijd werd gespeeld op 19 maart. Na de wedstrijd werd in
samenwerking met de Regel- examencommissie een regelquiz georganiseerd.
De Vriendinnendag tijdens de golfweek werd ook dit jaar weer met het maximale
aantal deelnemers gespeeld. Mede door het mooie weer en het heerlijke diner
werd het een dag om nooit te vergeten.
- Voor de Lady Captain’s Cup hadden zich 44 dames ingeschreven. Henny van Ginkel
wist de score van de lady-captain als beste te verbeteren en mocht de cup in
ontvangst nemen. Na afloop werd genoten van een heerlijke High Tea.
- De “Dames inviteren Heren wedstrijd” werd gespeeld op 27 augustus met 108
deelnemers onder prachtige weersomstandigheden en werd afgesloten met een
geanimeerde borrel met barbecue.
- Voor de Sister’s Hope Wedstrijd met als thema “”Oktober borstkankermaand””
hadden zich 52 dames ingeschreven. Er was een mogelijkheid om mulligans te
kopen. Met die opbrengst en het inschrijfgeld mocht de voorzitster een totaal
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bedrag van € 652,50.- overhandigen aan de Amerikaanse oprichter van deze
Stichting mevrouw Cathy Seabough. Olga Commandeur ambassadrice van de
Nederlandse afdeling bedankte de dames van Zeegersloot voor hun bijdrage aan
deze zo belangrijke Stichting.
- De Slotwedstrijd van het zomerseizoen werd gespeeld op 22 oktober met 41
deelnemers. Na afloop werden de prijzen van de gespeelde wedstrijden na 1 juli
uitgereikt.
De dames van de DACO werden door de leden verrast met bloemen, wijn en
chocolade als waardering voor hun inzet.
- De Kerstwedstrijd werd dit jaar na drie jaar weer gespeeld omdat de
weersomstandigheden gunstig waren. Na afloop werd er genoten van een
sfeervolle kerstlunch die uitstekend verzorgd werd door de Zeeger. Jeanne Taal
las een mooi Kerstverhaal voor.
Om de samenwerking met de golfclubs in de regio te bevorderen is in oktober de Daco
van Liemeer op bezoek geweest bij Zeegersloot waarbij een onderlinge informele
wedstrijd werd gespeeld. Het was wederom een gezellige en zinvolle ontmoeting.
De Damescommissie vergaderde vier keer in 2013. In september werd een gezamenlijk
golfuitje georganiseerd naar “Bossenstein” in Belgie.
Lia Krosse en Trudy van Boxsel hebben na respectievelijk 7 en 6 jaar trouwe dienst onze
commissie verlaten en werden bedankt voor hun inzet . Per 1 november zijn Annita
Hamming en Anna Hjortnaes toegetreden tot de commissie.
De Damescommissie heeft de intentie om van 2014 weer een heel gezellig en sportief
jaar te maken en rekent daarbij op nog meer deelnemers en mooi weer.
21.
Financiële commissie
In 2013, tot de algemene vergadering van 27 mei 2013, bestond de Financiële Commissie
uit Ger Veldhuis, Ber Groot en Theo Snelders als voorzitter van de commissie..
Ber Groot heeft afscheid van de commissie genomen en in zijn plaats werd in de
algemene vergadering van 27 mei 2013 benoemd Ed Dubbeldeman..
Het afgelopen jaar is met de penningmeester van gedachten gewisseld over een aantal
financiële zaken, in het bijzonder de concept jaarrekening 2012, de begroting 2014 de
herziene begroting 2013 en tussentijdse overzichten over de gang van zaken in 2013.
De bouwplannen met betrekking tot de uitbreiding van de keuken en de lockers zijn
bouwkundig, met name door Ber Groot, en financieel beoordeeld en daarover is advies
uitgebracht aan het bestuur. Daarbij heeft de financiële commissie haar twijfel
uitgesproken over de rentabiliteit van de uitbreiding van de lockers.
Op 27 mei 2013 adviseerde de commissie de Algemene Vergadering de jaarrekening 2012
goed te keuren en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid voor zover dit uit
de jaarrekening blijkt.
Met de penningmeester zijn goede contacten onderhouden. Van bijzondere zaken de
financiën en administratie betreffende is de commissie door de penningmeester op de
hoogte gehouden.
22.
Gedragscommissie
Helaas werden in 2013 twee klachten ingediend, welke door de Gedragscommissie
werden behandeld ter zitting van 15 oktober 2013. Eén klacht werd ongegrond verklaard.
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De andere klacht werd gegrond verklaard. Daartegen werd hoger beroep ingesteld, welk
beroep bij het einde van het verenigingsjaar 2013 nog aanhangig is.
In 2013 bestond de Gedragscommissie uit de leden zoals in de Clubgids 2013 vermeld.
23.
Golfweekcommissie
De jaarlijkse Golfweek werd gehouden van 2 juni tot en met 8 juni 2013.
De weersomstandigheden waren fantastisch en zorgden, samen met de deelnemers, voor
een mooie week. In verband met het 20-jarig jubileum van de Golfweek, werd het
programma voor deze week enigszins aangepast. De Alphense Bokaal, Beker en Trofee
zijn van de zaterdag naar de zondag verplaatst, zodat op zaterdag de slotdag, een grote
scramble voor alle leden georganiseerd kon worden. Start was shotgun en alle spelers
schoven tegelijkertijd aan bij het diner met levende muziek. Tijdens het diner werd een
fiets verloot van sponsor “Gek van Fietsen”. In samenwerking met de JeugdCie werd op
deze zaterdag voor het 2e jaar een leuke wedstrijd georganiseerd voor de jeugd.
Aansluitend was de prijsuitreiking met een pannenkoekenlunch voor spelers en
begeleiders.
Er waren dit jaar totaal 769 deelnemers, waarvan 173 introducés en 20 jeugdleden.
Daarnaast waren er 24 spelende gasten van onze sponsors:
Alphaplan BV, Automotivecentre Van Nieuwkerk/Honda, Bakkersport Golf, Golfschool Het
Groene Hart, Grant Thorton, La Maison Blanche, Mangerie De Zeeger en Richardson
Mannenmode.
Als clubcadeau werd dit jaar voor een Nedklok gekozen om een goede speelsnelheid in de
baan te genereren.
Dit jaar werd, vanwege de teruglopende inkomsten en hogere kosten, geen Goed Doel
genomineerd. De Gokhole, tijdens de Cross Country, werd dit jaar wederom bezet door
de voetbalschool “Scorende Jongens”. De opbrengst was € 600,--.
De Commissie heeft met veel plezier deze Golfweek georganiseerd en gaat, met een
gedeeltelijk vernieuwde commissie aan de slag voor de Golfweek in 2014.
24.
Handicapcommissie
Algemeen
De Handicapcommissie bestond in 2013 uit 5 leden.
Ingevolge art. 4.3 hebben Rob van Tuyl, Harry Dullaert, Han Willems en Piet Vlietstra eind
2012 hun functie voor een nieuwe periode verlengd en is Kees Guldemond toegetreden
tot de commissie.
Vanaf 2 april t/m 14 november werden bij toerbeurt de Q-kaarten van GC Zeegersloot en
de gelopen Q-kaarten van Nederlandse banen verwerkt. Over het algemeen werkte dit
jaar de Telekiosk naar behoren. De software was echter wel gedateerd. We verwachten
dat in 2014, met het nieuwe E-Golf4U softwarepakket, onze leden hun eigen computer
kunnen gebruiken om hun gelopen Q-kaarten op andere Nederlandse banen in te voeren,
waardoor de Handicapcommissie haar werkzaamheden sneller kan verrichten.
Activiteiten
De commissie heeft haar taken conform het Commissie Handboek uitgevoerd.
Hole 17, in renovatie sinds juni 2012, werd begin juni weer geopend. Hole 11 was nu voor
renovatie aan de beurt. Hierdoor was uiteraard weer een nieuwe scorekaart noodzakelijk
en in overleg met de manager én rekening houdende met actuele statistische gegevens
werd de nieuwe Stroke-Index (SI) vastgesteld
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Algemene activiteiten gedurende 2013
Stimulering van leden om o.a. meer Q-kaarten te lopen door, tijdens het seizoen,
maandelijks een zgn. Handicap Barometer op de GCZ website te plaatsen;
Het % foutieve Q-kaarten terug te brengen door de “leveranciers” van dergelijke kaarten
hier op aan te spreken (e-mail met verbeterpunten);
Een actief stimuleringsbeleid d.m.v. telefonische- en e-mail-contacten met leden om het
aantal inactieve handicappers te beperken;
Bovenstaande activiteiten vertaalden zich in ca. 350 mailtjes (2012-280), diverse
telefoontjes en vele mondelinge beantwoordingen van vragen betreffende Handicap etc.;
Het plaatsen van actuele zaken over het Handicapgebeuren op onze website;
Adviseren van diverse commissies betreffende handicap aangelegenheden;
Het houden van commissievergaderingen (2x);
Het aanpassen, uitdraaien en publiceren van statistische gegevens over 2013;
De jaarlijkse herziening handicaps eind december 2013;
Het informeren van het bestuur en de leden d.m.v. een jaarverslag 2013.
Handicaps en Q-kaarten overzicht 2013.
De (bijna)dagelijkse verwerking van de ingeleverde Q-kaarten over 18 en 9 holes leverde
de volgende cijfers op:
Q-kaarten (excl. GZC wedstrijden)
2013
2012
2011
Geldige Handicap Q-kaarten
3.480
3.175
2.885
Rondes op andere banen door GZC'ers
572
555
595
Subtotaal:
4.052
3.730
3.480
misbruik/vermissing/geblokkeerd/afgekeurd
194
164
217
(greenfee-) spelers van elders
567
546
469
Totaal verwerkt
4.813
4.440
4.166
Het aantal correct ingevulde Q-kaarten lag 8,6% hoger dan in 2012.
Foutief ingevulde Q-kaarten bezorgden de commissie (te) veel extra én onnodig werk.
De commissie heeft gedurende het Q-seizoen ongeveer 140 uur nodig gehad om alle Qkaarten te verwerken. We zijn er van overtuigd dat dit zeker 25% minder zou kunnen zijn
als men zorgvuldiger de Q-kaarten in zou vullen.
Het aantal greenfee spelers dat op onze baan Q-kaarten heeft gelopen was in 2013 bijna
4% hoger in vergelijking met 2012.
Q-kaart over 9 Holes.
17% van het aantal goedgekeurde Q-kaarten betrof 9-holes ronden (was 14,4%-2012).
Jaarlijkse Handicap Herziening
Eind december 2013 heeft de Handicapcommissie met gebruikmaking van de, door het
NGF voorgeschreven, berekenmethode de statistische gegevens van de individuele
handicappers verwerkt.
Dit leverde het volgende overzicht op:
lijst handicap aanpassingen
31.12.2013 31.12.2012
waren op 1 jan. inactief - blijven inactief (géén * op NGF pasje) 148
132
van actief naar inactief
121
151
verlaging handicap
79
81
verhoging handicap
112
118
blijven actief i.v.m. dispensatie om medische Gronden
5
10
Totaal aanpassingen:
465
492
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Diverse zaken e.a.
Regelmatig krijgen we per telefoon of per e-mail vragen zoals:
Ik heb een inactieve Handicap, hoe kom ik aan een actieve Handicap?
Hoeveel Q-kaarten heb ik nodig om mijn actieve Handicap actief te houden?
Waarom is mijn Q-kaart is afgekeurd?
Kan ik voor een 9-Holes rondje kiezen voor de Heuvelbaan?
Kan ik een kaart, die op een buitenlandse baan is gelopen, inleveren?
Is de buffer voor 9-Holes gelijk aan die voor 18-Holes?
De meeste antwoorden zijn te vinden op onze website onder het kopje “Commissies”.
We adviseren leden met bovenstaande en andere vragen dan ook dringend hier meer
gebruik van te maken.
Algemeen
Ook in 2014 zal de Handicapcommissie de Q-kaarten van onze leden, zo mogelijk,
dagelijks verwerken. Ook zullen wij in 2014 weer zorgen voor:
Adviseren van diverse commissies inzake handicap aangelegenheden
Decommunicatie: bijhouden van het Handicap commissie deel op de website en S.I. op
scorekaart
Het blijven proberen het % foutieve Q-kaarten terug te brengen door de “leveranciers”
van dergelijke kaarten hier op aan te spreken (e-mail met verbeterpunten en/of een
telefoontje).
Een actief stimuleringsbeleid t.a.v. de inactieve handicappers, dit om deze groep niet
groter te laten worden. Een deel van deze leden speelt waarschijnlijk vaak met hun
groep(je)/partner, maar we zouden ze graag meer bij onze club(wedstrijden) willen
betrekken.
Het voortzetten van de Handicap barometer, opgestart in 2010. Hoewel dit nog veel werk
meebrengt, zetten we dit, mede door de vele positieve reacties, voort.
Deze barometer geeft in het Q-seizoen maandelijks een overzicht weer van het
handicapverloop van onze leden, het aantal spelers met en zonder actieve handicaps, het
aantal gelopen kaarten e.d..
25.
Handicart-consul
In 2013 is er weer dankbaar gebruik gemaakt van de 13 handicarts. Werden er in 2012
2708 rondes in enkele of dubbele bezetting gereden, in 2013 waren het er 2882. De
opbrengst van € 11.405 van 2012 werd met € 13.499 ruim overschreden. Ditmaal was
augustus de beste maand met 624 ronden.
De Handicart-wedstrijd bracht € 350 op. In 2012 was dat € 201. Een verbetering, maar er
moet nog veel meer inzitten. Daar zal opnieuw aandacht aan besteed moeten worden.
In december werd uiteindelijk de beloofde 14de handicart geleverd. Voorlopig lijkt dit de
laatste aanvulling van de vloot wegens gebrek aan parkeerruimte. Er zal over nagedacht
moeten worden of een verdere uitbreiding nodig is? Zo ja, dan zal er meer parkeerruimte
moeten komen.
Helaas is er dit jaar veel schade aangebracht aan de carts. De gebruikers zullen zich
moeten realiseren, dat de carts met zorg behandeld moeten worden. Meer voorlichting is
noodzakelijk. Dat zou ook beter voor de baan zijn gezien de sporen/schade, die de carts
nu soms achterlaten.
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In november en december zijn er zeer regelmatig carts op de baan toegelaten. Of dit met
het gebruik van het Guardiansysteem te maken heeft valt moeilijk te zeggen. De conditie
van de baan was in die periode sowieso beter dan de jaren ervoor. Overigens zal in 2014
dit systeem vervangen worden door een systeem o.b.v. GPS.
Het aantal gebruikers en donateurs is wat toegenomen. De verhouding 1 op 2 is ongeveer
hetzelfde gebleven. De Stichting Handicart doet verwoede pogingen het aantal donateurs
te verhogen omdat de kosten voor de Stichting steeds groter worden vnl. door de groei
van de cart-vloot. Ook op clubniveau zal er meer aandacht aan besteed gaan worden.
Eigenlijk moet iedere golfer donateur zijn.
Tot slot nog een bedankje van de consul aan het secretariaat, de manager en Lex Bloem
voor hun participatie in het handicart-project.
26.
Jeugdcommissie
De commissie heeft qua samenstelling een wijziging ondergaan. Bart Koetsier heeft
halverwege het jaar aangegeven dat hij zijn functie als penningmeester wilde neerleggen.
Gelukkig heeft de commissie Marc de Sitter, nog maar kort lid van onze club, bereid
gevonden deze taak op zich te nemen.
Het bevorderen van het plezier in trainingen, lessen en wedstrijden heeft geleid tot
diverse nieuwe initiatieven. Na de heftige winter van 2012/2013 zal er voor het eerst in
de clubhistorie voor het komende winterseizoen 2014 in januari en februari een
indoortraining worden gegeven bij Sportschool Jawi in Alphen aan den Rijn. Hier zullen de
lesgroepen op hun reguliere tijdstippen met onze eigen golfprofessionals en de
jeugdcoaches aan de slag gaan.
Ook zullen er in 2014 diverse wedstrijden worden georganiseerd voor jeugdleden met
verschillende speelsterktes. Voor de wat oudere jeugdleden tussen 21 en 27 jaar is er op
hun verzoek gelegenheid gecreëerd om onder de paraplu van de jeugdcommissie aan de
groepslessen en wedstrijden voor de jeugd deel te nemen.
Ook dit jaar heeft de Jeugdcommissie weer één van de jeugdleden kunnen aanwijzen als
Jeugdgolfer van het jaar op basis van prestaties, inzet en positieve aanwezigheid bij de
activiteiten. Voor 2013 is deze titel toegekend aan Steven van Arkel. Daarnaast is bij de
meisjes Lisa van der Bijl benoemd tot Supergirl 2013 op grond van de eerder genoemde
voorwaarden.
In het voorjaar is een cursus voor gymnastiekleraren in Alphen aan den Rijn
georganiseerd. Deze cursus werd door een golfprofessional van de NGF gegeven. Doel
van de cursus is de leraren in staat te stellen golf in het reguliere lesprogramma op te
nemen. Zowel voor in de zaal als voor op het veld verwierven zij veel oefenstof. In totaal
namen 15 gymnastiekleraren uit het Basis- en Voortgezet Onderwijs deel. Het is de
bedoeling deze cursus ook volgend jaar weer te organiseren. Op deze manier hopen wij
meer kinderen voor de golfsport en onze club te interesseren.
Het NGF-programma “Committed to Jeugd” is in 2013 weer de basis geweest voor de
opleiding en begeleiding van onze jeugdleden. Ruim 2/3 van onze jeugd neemt inmiddels
hieraan deel. Het streven blijft dat alle jeugdleden in de toekomst hieraan zullen
deelnemen.
Het hebben van voldoende jeugdcoaches is essentieel voor een goed opleidings- en
begeleidingsprogramma voor onze jeugd en blijft dan ook een belangrijk aandachtspunt..
De NGF heeft ook het programma “Committed to Family” ontwikkeld. Speerpunt in dit
programma is meer interesse bij de jeugd en jonge families te creëren door de
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toegankelijkheid tot de sport te bewerkstelligen. Dit kan bijv. gerealiseerd worden door
aantrekkelijkere lidmaatschappen en speciale opleidings- en begeleidingsprogramma’s te
ontwikkelen. In 2014 zal hieraan extra aandacht worden gegeven. Een 1 ste stap hiervoor is
inmiddels door het bestuur genomen.
In 2013 heeft de commissie een speciale nieuwsbrief voor de jeugd in het leven geroepen.
Op deze manier kunnen we de jeugd snel van nieuwe informatie voorzien. De reacties
hierop zijn positief geweest en ook in 2014 zullen we dit medium graag inzetten.
Door opheffing van de Jeugdraad heeft de commissie besloten een uit de diverse
lesgroepen samengestelde klankbordgroep in te stellen. Op die manier hoopt de
commissie van jeugdleden te horen wat er onder de jeugdleden leeft, waar de
verbeterpunten liggen en misschien ook nieuwe ideeën op te doen voor de komende
jaren.
27.
Marshalcommissie
In 2013 waren er 34 marshals actief. Weliswaar waren er vier opzeggingen maar vanwege
even zo vele aanmeldingen is het aantal constant gebleven. Het aantal zal in 2014 nog
stijgen, hopelijk met zes marshals, waaronder vier dames!
Het verkorten van de marshaldienst tot vier uur en dan twee diensten per dag is goed
bevallen en zal worden voortgezet. Ook het inzetten van een extra marshal als starter bij
grote groepen gastspelers zal worden voortgezet. In de marshal-voorjaarsvergadering is
besloten om van de geldelijke vergoeding voor een marshaldienst af te zien. Als nieuwe
tegenprestatie krijgt iedere marshal twee greenfee vouchers om gasten uit te kunnen
nodigen met hen op Zeegersloot te spelen.
Veel aandacht is er weer besteed aan het voor aanvang van het spelen aanmelden bij de
Service Desk. Omdat de marshals meer tijd besteden aan het starten was dit goed te
controleren. Ook de controle op het herstellen van pitchmarks was een voortdurend punt
van aandacht. Geconstateerd moet worden dat de discipline om eigen pitchmarks te
herstellen of eventueel die van een ander, er nog niet goed in zit bij de spelers op onze
baan. Het blijft onbegrijpelijk dat spelers hun pitchmark niet herstellen terwijl ze er zelf
toch last van moeten hebben dat anderen dat ook niet doen. Wat wel beter gaat is dat
men begrijpt dat vijf minuten mogen zoeken naar een bal niet betekent dat men het spel
vijf minuten mag ophouden. Opeenhopingen van flights kwamen wel voor, maar waren
vooral het gevolg van de zeer drukke baanbezetting bij mooi weer. Door of flights te
splitsen of op te dragen flights door te laten konden deze problemen veelal worden
opgelost.
De in 2012 gestarte proef om tussen 9.00 uur en 13.00 uur om de tien minuten te starten
i.p.v. om de acht is goed bevallen voor wat betreft de doorloopsnelheid. Desalniettemin
is na evaluatie deze maatregel niet voortgezet.
Ook dit verslagjaar hoefde de defibrillator niet te worden gebruikt. Wel is er een keer een
speler onwel geworden. Na opgevangen te zijn door de marshal en de manager is zij door
de manager via de huisarts voor controle naar het ziekenhuis gebracht.
Ook dit jaar waren de contacten met de manager en de Service Desk medewerkers prima.
Er zijn geen vervelende incidenten geweest tussen spelers en marshals. De contacten met
leden en greenfeespelers waren goed en het optreden van de marshals werd wederom
gewaardeerd.
In 2013 zijn er 179 marshaldiensten uitgevoerd. Vooral door het slechte weer in de eerste
helft van het jaar zijn er nog al wat diensten uitgevallen.
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Begin mei begaf de marshalcar het. Boven op de Heuvel viel hij stil met volledig
uitgeputte accu’s. Het heeft tot eind juli geduurd voordat er een vervangend marshalcar
kwam, mede omdat deze van extra accu’s en een passend wind- en regenscherm moest
worden voorzien. In de tussenliggende periode hebben de marshals handicarts gebruikt
wat in de maanden mei en juni soms voor een zeer koude klus zorgde.
In november 2013 is een aanzet gegeven tot het organiseren van een workshop om te
bevorderen dat onze marshals eenduidiger optreden. Het zal een eendaagse cursus
worden, opgezet en geleid door het bureau van de N.G.F., in de tweede helft van maart
2014. Het is de bedoeling om, met behoud van ieders persoonlijkheid, er voor te zorgen
dat onze marshals zo veel mogelijk gelijkvormig reageren en optreden. Ook krijgt het
gastheer c.q gastvrouw zijn van de marshal ruim aandacht.
In de samenstelling van de marshalcommissie kwam dit jaar geen verandering. De
voorzitter, Herman Allart, bedankt zijn medecommissieleden, Jan te Riele, Harry Knoop
en Cees Ras voor hun inzet en de prettige samenwerking.
28.
Parkbaancommissie
De Parkbaancommissie kan terugkijken op een succesvol jaar.
De start van de parkbaan-avondcompetitie in mei, begon met 25 inschrijvingen. Dank zij
het goede weer, konden wij gemiddeld rekenen op 22 personen. De commissie verwerkte
de scores met een eigen handicap, zodat een ieder ook kon zien dat zijn/ haar spel
verbeterde. Voor zowel de dames als de heren was er per avond een prijs te verdienen.
De parkbaan-handicap werd ook gebruikt voor de wedstrijden die maandelijks werden
georganiseerd.
Er werd eenmalig een wedstrijd georganiseerd in samenwerking met de Regelcommissie,
om een en ander nog eens extra onder de aandacht te brengen. Dit bleek geen
overbodige luxe en is voor herhaling vatbaar!
De commissie probeert ook bij iedereen het belang van de handicapregistratie onder de
aandacht te brengen. Zeker gezien het feit dat de Parkbaan qualifying werd, was dat een
goede opsteker al zou dat nog beter kunnen.
In financieel opzicht is het jaar goed afgesloten. De commissie heeft inmiddels een eigen
bankrekening. De opbrengst van de competitie en de wedstrijden werden gebruikt voor
de prijzen en het afsluitende hapje en drankje.
Voor 2014 staat op het programma om de handicap van de parkbaan te verfijnen en de
competitie te verdelen in hcp 0-36 en 36-54. Dit om de instromende groep, die relatief
gezien veel slagen meekrijgt, niet te bevoordelen op de groep met een lagere handicap en
zo krijgt iedereen een reële kans op een prijs. De avondcompetite zal op de donderdag
gehouden worden in plaats van de woensdag.
29.
Prijzen
Het bijwerken van de schilden met de namen van de winnaars van de vele
clubwedstrijden en het graveren van de namen op bekers en bokalen is ook in 2013 weer
goed verlopen.
De plezierige samenwerking met de verschillende wedstrijdorganiserende commissies
maakte dit mogelijk. Voor de speciale momenten in het jaar, zoals de golfweek en de
kerstdagen is de prijzenkast met inhoud, zoals gewoonlijk, weer flink gereinigd.

37

30.
Regel- en examencommissie
Doelstelling
De taak van de Regel- en Examencommissie is drieledig:
1. Het bevorderen van de regelkennis onder de leden.
2. Het voorbereiden voor en afnemen van examens bij aankomende spelers.
3. Het onderhouden van contacten met de overige commissies inzake regeltechnische
kwesties.
Ad 1.Het bevorderen van de regelkennis onder de leden
We hebben in 2013 maandelijks een artikel gepubliceerd op de website.
In 2013 hebben we een regelavond gegeven voor de competitieteams gericht op
matchplay.
In samenwerking met de Dames Commissie is in het voorjaar een regelmiddag
georganiseerd. En in september is in samenwerking met de Parkbaancommissie een
regelquiz gehouden.
Steeds meer leden weten onze mailbox (regels@zeegersloot.nl) te vinden voor het
stellen van regelvragen.
Ad 2. Het voorbereiden voor en afnemen van Golfregelexamens
In 2012 heeft de NGF het 9-stappenplan ingevoerd en daarmee de exameneisen voor het
GVB gewijzigd. Kandidaten dienen eerst een Golfbaanpermissie te halen, vervolgens
moeten ze het Golfregelexamen behalen. Daarna kunnen ze door het spelen van een
qualifying kaart een clubhandicap halen. Daarnaast heeft de NVG in de loop van 2012 het
Nationaal Golfpaspoort geïntroduceerd. Voor het verkrijgen van dit Golfpaspoort is geen
regelexamen vereist. De golfbaanpermissie wordt door de professionals afgegeven, zodat
dit voor de Regel- en Examencommissie geen werkzaamheden met zich meebrengt. Deze
twee gebeurtenissen in 2012 hebben de omvang van onze werkzaamheden behoorlijk
veranderd. Waren er in 2010 en 2011 ieder jaar meer dan 70 kandidaten; in 2013 haalden
we de 30 kandidaten niet.
In 2013 zijn 5 series van regelavonden gegeven gericht op het Golfregelexamen.
We hebben bij 29 personen Golfregelexamen afgenomen, die allen zijn geslaagd. De
kandidaten vormden een gemêleerd gezelschap: Gewone leden, Parkbaan leden,
sponsoren, jeugdleden, personeel en niet-leden.
Bemensing
Eind 2013 hebben 2 leden de commissie verlaten. Voor één lid is vervanging gezocht en
gevonden. Twee leden beschikken over het niveau Regelcommissaris 1 en één over
Regelcommissaris 2.
Overige punten
NGF en NVG zijn in gesprek om het 9-stappenplan en het Nationaal Golfpaspoort te
integreren. Wij hopen dat deze integratie zal lukken en dat als gevolg daarvan de
interesse om regellessen te gaan volgen zal toenemen.
31.
Seniorencommissie
1. Wedstrijden
In 2013 heeft de SECO op bijna alle donderdagen wedstrijden georganiseerd. In totaal,
inclusief de Griendtrofee, waren dat er 52 (vorig jaar 60). Vanwege
weersomstandigheden werden 2 wedstrijden geschrapt en werden 3 wedstrijden
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afgelast. Het totaal aantal deelnemers dat voor de wedstrijden heeft ingeschreven
bedroeg 2904 (vorig jaar 3077), waarvan evenals vorig jaar ongeveer 250 één of
meerdere keren.
In plaats van de Heuveltrofee werd in het verslagjaar voor het eerst en met succes de
Griendtrofee georganiseerd. Een serie van twaalf 9 holes Q-wedstrijden op de
Griendbaan geïntegreerd in de 18 holes wedstrijden voor de Seniorenbokaal.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van het gemiddelde aantal inschrijvingen per
wedstrijddag (incl. Griendtrofee) in 2013 en de vijf voorafgaande jaren.
2013 2012 2011 2010 2009 2008
Winterwedstrijden (nov-mrt)
61
63
68
64
43
62
Zomerwedstrijden (apr-okt)
83
76
77
80
85
76
Hieruit blijkt dat de belangstelling voor de zomerwedstrijden weer wat toeneemt.
2. Prestaties
Mede op basis van de aanbevelingen van de seniorenenquête 2012 werd de strijd om de
Seniorenbokaal (18 holes) en de Griendtrofee (9 holes) dit jaar voor het eerst gebaseerd
op een serie van 12 wedstrijden waarvan de beste 7 scores meetellen voor het
eindresultaat. Rob Zwanenburg werd met 234 punten winnaar met slechts één (!) punt
voorsprong op Bart Minnee. De Griendtrofee was met 248 punten voor Karin Meeter
vóór Henk van Ameringen.
Statistiek 2013
Totaal aantal deelnemers over 12 wedstrijden
Gemiddeld aantal deelnemers per wedstrijd
Per deelnemer
Hoogste score in stablefordpunten
Hoogste gemiddelde score over 7 wedstrijden
Laagste gemiddelde score over 7 wedstrijden

Seniorenbokaal Griendtrofee
18 holes
9 holes
158
47
71
17
41
33,4
22,7

42
35,4
28,1

Als alternatief voor de seniorenkampioenschappen, die in overleg met het bestuur nu
onder auspiciën van de wedstrijdcommissie naar de weekenden zijn verplaatst, werd dit
jaar in handicapcategorie I (0-22) en II (22,1-36) gestreden om de Senioren Strokeplay- en
Matchplay Trofee.
Bij de Strokeplay Trofee zijn bij de dames in categorie I Marja Kristel en Lya van der Werff
resp. eerste en tweede geworden en in categorie II Anna Hjortnaes en Francis Houwers.
In categorie I ging bij de heren Bart Minnee met de eer strijken gevolgd door Joep
Reinders. Arjen Schreuder en Koos Steyn werden resp. eerste en tweede in categorie II.
Bij de Matchplay Trofee won bij de dames Anke ten Hagen in categorie I en Atie Nijhoff in
categorie II. Bij de heren waren dat resp. Rob van Tuyl en Jacques Meys.
Evenals twee jaar geleden kwalificeerden Betty Baas en Rob van Tuyl zich voor de finale
van de landelijke Arendsen de Wolfftrofee, maar daarin speelden zij dit jaar helaas geen
rol van betekenis.
3. SECO
Naast diverse bijeenkomsten van kleine werkgroepen heeft de voltallige SECO elk
kwartaal vergaderd. Op 17 april werden de uitkomsten en aanbevelingen van de
seniorenenquête 2012 aan een delegatie van het bestuur en de manager gepresenteerd.
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De voorzitter was vertegenwoordigd bij door het bestuur georganiseerd overleg en nam
tevens deel aan vergaderingen van de WOC (Wedstrijd Organiserende Commissies).
Op 3 september vond het jaarlijkse golfuitje op golfclub Liemeer plaats. Tijdens het
traditionele SECO-diner werd op 15 november na 6 en 5 jaar ‘actieve dienst’ feestelijk
afscheid genomen van resp. Jan Koop (wedstrijdcommissaris) en Jochem Taal (secretaris).
Koos Turk en Jacques Meys zijn intussen benoemd als nieuwe commissieleden. Daarmee
is de commissie weer op haar sterkte van 12 leden.
4. Beleids- en activiteitenplan
De SECO heeft op basis van de uitkomsten van de eerder genoemde enquête haar
beleids- en activiteitenplan aangepast en heeft hiermee zoveel mogelijk rekening
gehouden bij de samenstelling van haar wedstrijdprogramma. Ook het prijzenbeleid is
aangepast: minder wordt uitgegeven aan prijzen maar meer aan de ‘aankleding’ na afloop
van de wedstrijden.
Omdat ook uit de enquête kan worden geconcludeerd dat bij de wedstrijdspelende
senioren het sociale en recreatieve element vaak belangrijker lijkt te zijn dan het
competitieve probeert de SECO hierin de juiste balans te vinden om het iedereen op de
seniorendonderdagen zo veel mogelijk naar de zin te maken.
5. Evaluatie wedstrijdprogramma
5.1 Bij enkele wedstrijden was het door gebrekkige communicatie niet altijd duidelijk wat
er van de deelnemers werd verwacht. Om dat in de toekomst te voorkomen is uit de
commissie een werkgroep van 4 leden samengesteld die niet alleen verantwoordelijk is
voor de juiste informatie maar ook voor het hele gebeuren rond de seniorenwedstrijden.
5.2 De serie eclectics komt te vervallen en wordt vervangen door een eclectic over 18
holes.
5.3 Gelet op de toenemende belangstelling blijken de 9 holes wedstrijden voor de
Griendtrofee duidelijk in een behoefte te voorzien. Vanwege het succes van zowel de
Griendtrofee als de Seniorenbokaal zijn volgend jaar 15 wedstrijden (vijf series van 3) in
plaats van 12 geselecteerd. Van de 15 wedstrijden gelden dan de beste 8 voor het
eindklassement.
5.3 Over het algemeen is de commissie tevreden over het tempo in de baan. Enkele
wedstrijden, zoals de scrambles, vragen weliswaar wat meer tijd, maar langer dan vijf uur
komt bijna niet meer voor. Ook in de toekomst blijft de commissie hier aandacht aan
geven.
6. Financiën
Dit jaar werd iets meer aan inschrijfgelden ontvangen. De commissie heeft ruim 70% van
dit geld besteed voornamelijk aan de aankleding van de opening, de zomer- en de
slotscramble en slechts voor een klein deel aan prijzen, hetgeen bij de deelnemers in
goede smaak viel. De rest werd besteed ter bestrijding van de door de commissie
gemaakte kosten. De inkomsten en uitgaven bleven grotendeels in evenwicht.
7. Inschrijvingsprocedure
Voor het vaststellen van de blokkade wordt door de wedstrijdleiding op de vrijdag
voorafgaande aan de donderdag het aantal deelnemers doorgegeven aan de servicedesk.
Dit werkt voor alle partijen naar tevredenheid. De indeling van de wedstrijd zelf wordt
meestal op maandag gemaakt en gepubliceerd.

40

32.
Technische commissie
Terugkijkend op 2013 kunnen we concluderen dat we een succesvol jaar achter de rug
hebben. Heren 1 en Heren senioren 1, 2 en 3 kampioen. Waarbij Heren senioren 1
tweede van Nederland werd. Samen met de pro’s is door de selectieteams een intensief
trainingsprogramma gevolgd; dat heeft zijn vruchten afgeworpen.
Leo Hendriks neemt afscheid van de commissie wij bedanken hem voor zijn inzet.
Eindstanden 2013
Dames:
 Dames 1
4e plaats
2e Klasse
 Dames 2
2e plaats
3e klasse
 Dames 3
5e plaats
degradeert naar 2e klasse (dinsdag)
Dames Senioren:
 Dames 1
2e plaats
3e klasse
 Dames 2
2e plaats
5e klasse
Heren:
 Heren 1
Kampioen
promoveert naar 1e klasse
 Heren 2
5e plaats
degradeert naar 2e klasse (team vervalt in 2014)
 Heren 3
3e plaats
4e klasse (wordt in 2014 heren 2, 4e klasse)
 Heren 4
4e plaats
6e klasse (wordt in 2014 heren 3, 5e klasse)
 Heren 5
2e plaats
6e klasse (wordt in 2014 heren 4, 6e klasse)
Heren Senioren:
 Heren 1
Kampioen
1ste klasse (2e in landelijke finale)
 Heren 2
Kampioen
promoveert naar 3e klasse
 Heren 3
Kampioen
promoveert naar 3e klasse
 Heren 4
5e plaats
degradeert naar 6e klasse
 Heren 5
4e plaats
5e klasse
 Heren 6
5e plaats
1ste klasse (dubbel negen) (wordt in 2014 Heren 7)
Competitie 2014
In 2013 is voor de heren en senioren heren de competitie ranking geïntroduceerd. Deze
ranking komt tot stand op basis van de uitslagen van het strokeplay- en
matchplaykampioenschappen en de uitslagen van de maandbekers. Op basis van de
ranking is in oktober de indeling van de NGF-competitie 2014 bekend gemaakt. Vooral
binnen de Heren senioren heeft dit geleid tot een interne competitie. In maart wordt de
selectie regeling voor 2015 gepubliceerd op de website.
We zien een verschuiving van de Heren competitie (was 5 teams worden er 4) naar de
Heren Senioren competitie van (6teams naar 7). Bij de Dames is er een extra team
ingeschreven.
We spreken de verwachting uit dat we ook in 2014 weer kampioenen kunnen huldigen na
afloop van de Primus Inter Pares.
33.
Webit commissie
Het jaar 2013 is een druk jaar geweest voor de Webit Commissie.
Nieuwe Golfsoftware
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Op 2 januari 2014 wordt een nieuw software systeem van E-Golf4U in gebruik genomen.
Dit vervangt het oude MMS Proware systeem. Dit systeem was qua opzet en technologie
achterhaald. Daar is een heel traject aan vooraf gegaan.
Eerst is de markt verkend om te onderzoeken welke software leveranciers zich op deze
markt bevinden. Er zijn meerdere bedrijven die golfsoftware leveren, maar de meesten
bieden slechts deeloplossingen.
Golfclub Zeegersloot was op zoek naar een pakket dat minimaal de volgende
functionaliteit geïntegreerd kon bieden:
1. Leden administratie inclusief facturering
2. Wedstrijdadministratie inclusief het inrichten en plannen van wedstrijden.
3. Handicapregistratie inclusief het verwerken van qualifying kaarten.
4. Via internet inschrijven voor wedstrijden.
5. Via internet reserveren van starttijden.
6. Een baanplanner.
7. Een kassafunctie voor de servicedesk.
8. Een webbased (cloud computing) applicatie.
Uiteindelijk bleven er twee leveranciers over.
Aan beide leveranciers is een lijst met wensen en eisen toegestuurd en gevraagd deze
ingevuld terug te sturen. Beide bedrijven hebben een demo van hun systeem kunnen
geven.
Op verzoek hebben de leveranciers een testsysteem voor GCZ opgezet en ingericht zodat
men in staat was om de functionaliteit daadwerkelijk te testen en de verschillen tussen
deze twee systemen aan te geven.
Ook is er contact geweest met andere golfverenigingen die al ervaring hadden met beide
systemen. Van deze verenigingen is veel nuttige informatie verkregen.
Nadat alle informatie was verzameld en beoordeeld heeft de commissie in september het
bestuur geadviseerd om voor E-Golf4U te kiezen.
Er is een implementatieteam samengesteld dat in nauwe samenwerking met E-Golf4U er
voor heeft gezorgd dat het nieuwe systeem op 2 januari 2014 operationeel zou zijn.
Website
De website is aangepast en heeft een moderne uitstraling gekregen.
Tegelijkertijd moest ook E-Golf4U in de nieuwe website geïntegreerd worden.
Door invoering van de single sign-on functie is het niet noodzakelijk om zowel in te loggen
voor de ledenpagina als voor E-Golf4u. Met één keer inloggen komt men zowel op de
ledenpagina als op de pagina van E-Golf4U.
De nieuwe website is tegelijk met E-Golf4U op 2 januari operationeel geïnstalleerd.
De Webit Commissie
Automatisering wordt ook voor Golfclub Zeegersloot steeds belangrijker en daarmee ook
complexer. Om een betere ondersteuning te kunnen geven is het noodzakelijk dat de
kennis verder wordt verdiept. Maar omdat het nogal veelomvattend is werd de Webit
Commissie in drie werkgroepen ingedeeld. Een werkgroep voor de website, een
werkgroep voor E-Golf4U en een werkgroep voor de IT infrastructuur.
Elke werkgroep concentreert zich op het eigen vakgebied.
Verhuizing servicedesk
De Webit Commissie heeft de verhuizing van de servicedesk begeleid. Het ging hierbij om
aanpassingen van het netwerk en de inrichting van de nieuwe wekplekken (Pc’s, printers,
telefoon etc. etc.)
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Plannen 2014
In 2014 staan de nodige aanpassingen aan de infrastructuur (Server en Pc’s) op de
planning. Ook de website zal nog verder worden aangepast en vernieuwd.
34.
WAC commissie
Het seizoen 2013 was voor de WAC een goed bezocht en gezellig seizoen, met de nodige
aandacht voor het 25 jarig jubileum.
Het gemiddeld aantal deelnemers is vrijwel gelijk gebleven met 58 personen per avond (in
2012 was dit 59). Ook dit jaar was er veel belangstelling van nieuwe leden voor deelname
aan de WAC. In totaal zijn 865 scorekaarten verwerkt, verdeeld over deelnemers van
groep 1 en 2.
Vanwege het 25 jarig jubileum van de WAC waren om de andere week gedurende het
seizoen leuke extra jubileum prijzen te winnen, op een zodanige manier dat iedereen, ook
de minder goede spelers, hiervoor een kans had.
Bij de WAC kan per avond gekozen worden voor spelen op de Griend- of op de
Heuvelbaan. Vanwege de renovatie werkzaamheden op de Heuvelbaan hebben we het
hele seizoen op de Griendbaan 10 holes en op de Heuvelbaan 8 holes gelopen. Aangezien
voor het klassement minimaal 4 maal de Griend- en 4 maal de Heuvelbaan moet worden
gelopen was geen correctie van de scores nodig.
Op 3 juli 2013 zijn de Parkbaanleden weer uitgenodigd om een avond met de WAC mee te
spelen om zo de sfeer van een competitie op de grote baan te proeven. Inmiddels is dit
een jaarlijks terugkomend evenement geworden.
De samenstelling van de commissie is gewijzigd, aan het begin van het seizoen zijn Hilde
Bax en Kees Guldemond toegetreden als lid van de WAC commissie. Tegen het einde van
het seizoen hebben we afscheid genomen van Sylvia Fonkert.
De winnaars van het eindklassement na 15 wedstrijden waren als volgt:
WAC 1: 1e plaats Franz Blaazer; 2e plaats Danny Bijland; 3e plaats Arjen Schreuder
WAC 2: 1e plaats Jens van Zon; 2e plaats Marianne Schmitz; 3e plaats Dick Morelissen
De slotavond op 21 augustus was weer heel gezellig met wederom een prachtige
prijzentafel, samengesteld door Wil Hornis. Wij kijken terug op een goed en gezellig WAC
jaar.
35.
Wedstrijdcommissie
Algemeen
Binnen haar taakstelling van het aanbieden van een gevarieerd wedstrijdprogramma voor
alle leden van GC Zeegersloot, organiseert de wedstrijdcommissie op weekend- en
feestdagen wedstrijden. In 2013 waren dat er 24, waarbij de maandbeker I- II- en III
wedstrijden steeds als één wedstrijd worden gerekend. Ook is door leden van de
wedstrijdcommissie ondersteuning verleend bij de openings- en slotwedstrijden van de
golfweek. Daarnaast heeft de wedstrijdcommissie de clubkampioenschappen strokeplay
en matchplay georganiseerd, alsmede het seizoensmatchplaytoernooi. Voor het eerst zijn
ook de clubkamppioenschappen Strokeplay en Matchplay Senioren door de
wedstrijdcommissie georganiseerd.
Ondanks het zeer natte zomerseizoen zijn er nagenoeg geen wedstrijden uitgevallen en
kon er gewoon worden gespeeld. Wel is de 5e Maandbekerwedstrijd afgelast i.v.m. een
brand in de Manege waardoor de golfbaan op last van de brandweer werd gesloten.
Twee winterwedstrijden zijn afgelast vanwege het slechte weer. De geplande
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Golfjournaalbeker (NGF clubwedstrijd) is dit jaar plotseling afgelast omdat de landelijke
sponsor zich op het laatste moment heeft teruggetrokken en de NGF op korte termijn
geen alternatief heeft gevonden. In 2014 zal deze wedstrijd wel weer door de NGF op de
agenda worden gezet. De wedstrijd is wel gespeeld maar alleen als clubwedstrijd.
De wedstrijdcommissie streeft er naar om het aantal deelnemers aan qualifying
wedstrijden te vergroten. Na het succes van 2012 om meer qualifying Bruto Strokeplay
wedstrijden te organiseren voor de lage handicappers hebben we de Maandbeker
wedstrijden ook dit jaar georganiseerd in 3 klassementen (I: Bruto Strokeplay, II: Netto
Strokeplay, III: Stableford). In MBI hebben we apart een dames en heren klassement
georganiseerd. De bedoeling was een maandbekerklassement over 6 wedstrijden te
spelen waarvan je er 4 mee moest spelen om mee te dingen voor de klassementsprijs.
Door het uitvallen van de 5e Maandbeker wedstrijd is er uiteindelijk besloten om de beste
score van 3 wedstrijden te laten tellen voor het klassement. Resultaat was dat we weer
veel meer deelnemers hebben gehad in alle klassementen t.o.v. de vorige jaren (>100
spelers per maandbekerwedstrijd I, II en III). Winnaars van de Maandbeker Klassementen
2013 waren: MB I Heren: Dereck Haye, MB I dames: Corine Cools, MB II: Rob van Tuyl en
MB III: Alie Pont
De wedstrijdcommissie kijkt met voldoening terug op een wederom bevredigend en
geslaagd seizoen. Er werd door een groot aantal leden deelgenomen aan de wedstrijden
waarbij zich geen noemenswaardige incidenten voordeden. De verslaggeving op de
website kreeg ook dit jaar weer extra aandacht om de leden te informeren over de
verschillende wedstrijden.
Tot slot nog enige gegevens aangaande jaargang 2013:
Clubkampioenschappen
De Clubkampioenschappen Strokeplay Algemeen en Senioren werden beiden gespeeld op
6 en 7 juli. Door deze opzet was het niet mogelijk om aan beide kampioenschappen mee
te doen. De senioren moesten kiezen voor het Clubkampioenschap Algemeen of
Senioren.
Er hadden zich uiteindelijk totaal 37 spelers ingeschreven (25 heren en 12 dames) voor
het Algemene klassement en 40 spelers (28 heren en 12 dames) voor het Senioren
klassement. Clubkampioenen Strokeplay bij de dames werden Jenny Wils en bij de
Senioren Anne-Marie van Meer. De titel bij de heren was ook dit jaar voor Yorick Verduin.
Piet Bokelaar werd Strokeplay clubkampioen bij de Senioren. Yorick Verduin werd ook
kampioen bij de jongens.
De Matchplaykampioenschappen werden gespeeld op 17 en 18 augustus. Op 11 augustus
is een extra voorronde gespeeld. Hier hebben 73 deelnemers aan deelgenomen (49 heren
en 24 dames). De beste 16 dames en beste 16 heren hebben vervolgens in het
finaleweekend gestreden om de Matchplay titel 2013.
Winnares, bij de dames, werd Corine Cools. Zij won in de finale van Marja Parfit. Bij de
heren ging de titel naar Yorick Verduin na winst in de finale op Dereck Haye.
Yorick Verduin won hiermee, net als in 2012, alle Clubkampioenschappen 2013
(Strokeplay, Matchplay zowel Algemeen als de Jeugd).
Matchplay Clubkapioenschappen Senioren zijn gespeeld op 21 en 22 september.
Kwalificatieronde is gespeeld op 21 september ‘s-morgens. In totaal hebben 32 spelers
meegespeeld (26 heren en slechts 6 dames). De 6 dames en beste 8 heren hebben
vervolgens gestreden om de Matchplay titel 2013. Winnares, bij de dames, werd Corine
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Cools. Zij won in de finale van Jenny Wils. Bij de heren ging de titel naar Piet Bokelaar na
winst in de finale op Dick Altink.
Wedstrijdstatistiek
In onderstaande statistiek is een overzicht geschetst van de deelnemersaantallen over de
afgelopen jaren. De aantallen zijn exclusief de deelnemers aan de clubkampioenschappen
en de seizoensmatchplay.
Weekends
en
feestdagen
Aantal
gespeelde
wedstrijden
Totaal aantal
deelnemers
Gemiddeld
p. wedstrijd

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

22

24

24

23

22

22

20

24

26

26

26

24

1885

1864

1607

1703

1752

1437

1316

1742

1927

2082

2030

1901

80

78

67

74

80

65

66

73

74

80

78

79

Financiën
Door een strikte financiële afhandeling bij alle wedstrijden werd het seizoen wederom
met een positief saldo afgesloten. Zoals gebruikelijk werd ook over 2013 financieel
verantwoording afgelegd bij het bestuur.
Mutaties in de commissie
Jan Scholtes en Lya van der Werff hebben de commissie aan het eind van 2013 verlaten.
Versterking is gevonden door de komst van Petra van Hagen, Joep Reinders en Gerrit van
Zanten in 2014.
36.
Stichting Old Grand Dad Club Nederland
Van de 6351 golf spelende grootvaders die donateur zijn van de Stichting Old Grand Dad
Club Nederland waren eind december 2013 75 grootvaders lid van GC Zeegersloot.
Aan de Old Grand Dad clubwedstrijd, die op 2 mei 2013 werd gespeeld, werd door 45
grootvaders deelgenomen. Zij streden om een plaats om deel te mogen nemen aan de
regionale OGD wedstrijd. Winnaar van deze clubwedstrijd was de oud OGD consul Ton
van Wijk.
De regiowedstrijd wordt bij toerbeurt gehouden op één van de banen van de golfclubs die
zijn ingedeeld in de regio Centrum-West. Dit jaar was de Koninklijke Haagsche Golf en
Country Club onze gastheer. Aan deze regiowedstrijd namen 9 leden van GC Zeegersloot
deel. Slechts één Zeegersloter wist zich uiteindelijk te plaatsen voor de landelijke finale.
Deze landelijke finale werd gespeeld op Het rijk van Nijmegen. Helaas was er voor GC
Zeegersloot geen eremetaal.
Door de landelijke Stichting Old Grand Dad Club Nederland werd in 2013 jaar ruim
110.000 euro geschonken aan diverse verenigingen die tot doel hebben gehandicapte
kinderen deel te laten nemen aan diverse sportieve activiteiten.
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AD 6: JAARREKENING GOLFCLUB ZEEGERSLOOT 2013
1. GECONSOLIDEERDE BALANS GOLFCLUB ZEEGERSLOOT/SOGZ
Activa

31-12-2013
x 1.000

Vaste activa
Materiële vaste activa
Onroerende zaken
Onroerende zaken in uitvoering
Machines en vervoermiddelen
Inventaris

31-12-2012
x 1.000

2.918
37
116
78

3.015
151
93
3.149

Financiële vaste activa
Leningen u/g leden en St.
Obligatiehouders
Lening u/g inz. restaurant

3.259

4

12

27

27
31

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Overlopende activa

41
20

Liquide middelen

39

34
44
61

78

940

558

4.181

3.934

Passiva
Eigen vermogen
Stand begin boekjaar
Saldo boekjaar

879
35

915
-36
914

Vreemd vermogen op lange termijn
Lening o/g St. Obligatiehouders
Zeegersloot
Lening o/g Rabobank
Leningen o/g leden

879

420

-

400
1.250

466
1.339
2.070

Vreemd vermogen op korte termijn
Crediteuren
Leningen o/g leden
Vooruitontvangen gelden leden
Aflossingsverplichtingen
Overlopende passiva

64
184
731
113
105
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1.805
34
190
774
144
108

1.197

1.250

4.181

3.934

2. GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013
GOLFCLUB ZEEGERSLOOT/SOGZ
2013
x 1000
Baten
Greenfee
Drivingrange en ballengeld
Bedrijfsleden en sponsorgelden
Advertenties
Clinics
Huur en pacht
Verhuur lockers
Contributies
Entreegelden
Overige opbrengsten

2012
x 1000

210
61
120
3
19
88
24
1.054
17
7

218
68
133
4
21
86
26
1.047
10
3
1.603

Lasten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Machinekosten
Kantoorkosten
Kosten cluborgaan
Vervoerskosten
Verkoopkosten
Financieringskosten
Algemene kosten
Afschrijvingskosten
Kosten bestuur en commissies
Kosten jeugd
Kosten bijeenkomsten
Onderhoud banen
Afdracht NGF

580
198
118
46
4
2
41
20
44
183
44
6
7
254
21

573
219
121
37
14
1
41
26
59
212
34
12
8
273
22
1.568
35

Saldo boekjaar

47

1.616

1.652
-36

3. BALANS GOLFCLUB ZEEGERSLOOT
Activa

31-12-2013

Vaste activa
Materiële vaste activa
Onroerende zaken
Onroerende zaken in uitvoering
Machines en vervoermiddelen
Inventaris

31-12-2012

x 1.000

x 1.000

1.431
37
116
78

1.471
151
93
1.662

Financiële vaste activa
Leningen u/g SOGZ
Lening u/g inz. restaurant

1.029
27

1.715
1.029
27

1.056
Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Rekening-Courant SOGZ
Overlopende activa

41
43
20

Liquide middelen

Passiva
Eigen vermogen
Stand begin boekjaar
Saldo boekjaar

1.056

34
124
45
104

203

957

560

3.779

3.534

879
35

915
-36
914

Vreemd vermogen op lange termijn
Lening o/g St. Obligatiehouders Zeegersloot
Lening o/g Rabobank
Leningen o/g leden

420
13
1.237

879
66
1.339

1.670
Vreemd vermogen op korte termijn
Crediteuren
Leningen o/g leden
Vooruit ontvangen gelden leden
Aflossingsverplichtingen
Overlopende passiva

64
184
731
113
103

48

1.405
34
190
774
144
108

1.195

1.250

3.779

3.534

4. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 GOLFCLUB ZEEGERSLOOT
2013
x 1000
Baten
Greenfee
Drivingrange en ballengeld
Bedrijfsleden en sponsorgelden
Advertenties
Clinics
Huur en pacht
Verhuur lockers
Contributies
Entreegelden
Overige opbrengsten

2012
x 1000

210
61
120
3
19
88
24
1.054
17
7

218
68
133
4
21
86
26
1.047
10
3
1.603

Lasten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Machinekosten
Kantoorkosten
Kosten cluborgaan
Vervoerskosten
Verkoopkosten
Financieringskosten
Algemene kosten
Afschrijvingskosten
Kosten bestuur en commissies
Kosten jeugd
Kosten bijeenkomsten
Onderhoud banen
Afdracht NGF
Bijdrage SOGZ

580
196
118
46
4
2
41
15
43
125
44
6
7
254
21
66

573
217
121
37
14
1
41
23
57
155
34
12
8
273
22
64
1.568
35

Saldo boekjaar

49

1.616

1.652
-36

5. TOELICHTING
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling.
Algemeen
Deze toelichting heeft betrekking op de enkelvoudige balans en staat van baten en lasten
van Golfclub Zeegersloot.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van
activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen
voor financiële verslaggeving.
Materiële vaste activa
Aanschaffingen, die een bedrag van € 500 te boven gaan, worden geactiveerd en lineair
afgeschreven in overeenstemming met de verwachte gebruiksduur.
Vorderingen en schulden
Vorderingen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor oninbare
bedragen is – indien nodig – een voorziening getroffen.
Resultaat
Met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen wordt het
resultaat bepaald als het verschil tussen baten en lasten over het verslagjaar.
De grondslagen hebben in het verslagjaar geen wijzigingen ondergaan.
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6. SPECIFICATIE BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013
Vaste activa

Materiële vaste activa

Onroerende
zaken

Onr. zaken Machines
in
en vervoeruitvoering
middelen

Inventaris

Totaal

Aanschafwaarde begin 2013
Investeringen 2013
Desinvesteringen 2013

1.988.067
-

37.622
-

948.209
24.344
-

366.658
11.463
5.570-

3.302.934
73.429
5.570-

Aanschafwaarde ultimo 2013

1.988.067

37.622

972.553

372.551

3.370.793

Cumulatieve afschrijvingen tot en
met begin 2013
Afschrijvingen 2013
Desinvesteringen 2013

517.136
40.040
-

-

797.429
58.969
-

274.037
26.412
5.570-

1.588.602
125.421
5.570-

Cumulatieve afschrijvingen tot en
met ultimo 2013

557.176

-

856.398

294.879

1.708.453

37.622

116.155

77.672

1.662.340

Boekwaarde 31 december 2013

1.430.891

Boekwaarde onroerende zaken
31 dec. 2013
Griendbaan
Grond greenkeepersloods
Greenkeepersloods
Verbouwing clubhuis
Drivingrange
Diversen baan

31 dec. 2012

891.718
58.538
159.062
316.102
5.471

891.718
58.538
169.634
2.617
339.517
8.907

1.430.891

1.470.931

Op de Griendbaan en de grond van de greenkeepersloods wordt niet afgeschreven.
De greenkeepersloods wordt in 30 jaar afgeschreven, de drivingrange in 20 jaar en de
overige onroerende zaken in 5 jaar.
Boekwaarde onroerende zaken in uitvoering
Dit betreft de verbouwing van het clubhuis, voornamelijk voor de aanpassing van de
keuken van het restaurant. Hiervoor is een totale investeringsverplichting aangegaan voor
€ 410.000.
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Boekwaarde machines en vervoermiddelen
31 dec. 2013 31 dec. 2012
Machines
Golfwagens

113.059
3.096

150.780
-

116.155

170.579

Machines en vervoermiddelen worden in vijf en tien jaar afgeschreven.
Boekwaarde inventaris
31 dec. 2013 31 dec. 2012

Inventaris
Kantoorinventaris

65.844
11.828

91.231
1.390

77.672

92.621

De inventaris wordt in drie, vier, vijf en tien jaar afgeschreven.
Financiële vaste activa
Lening u/g SOGZ
In verband met de financiering van de aanleg van de Heuvel- en Parkbaan, alsmede van
de drivingrange, het oefencentrum en het clubhuis heeft de vereniging aan de Stichting
Openbare Golfcourse Zeegersloot een renteloze lening verstrekt ter grootte van maximaal
1.000 leningen van leden. In 1996 is besloten om de verstrekte lening niet meer te
muteren. De lening is eerst opeisbaar bij wanprestatie door de Stichting jegens de
Golfclub.
Leningen u/g
In 2002 is een meerjaren contract met de huidige pachter van het restaurant afgesloten.
Een betaling door de pachtergever van € 54.454 voor overname van goodwill maakt deel
uit van dit contract. Bij aanvang van deze overeenkomst is een bedrag van € 27.227 van
de pachter ontvangen en bij vertrek zal nogmaals € 27.227 door de pachter aan de
golfclub worden voldaan.
Met ingang van 1 januari 2010 is een nieuw driejarig contract aangegaan, dat per 1
januari 2013 en per 1 januari 2014 met één jaar is verlengd.
Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Voor het saldo debiteuren ad € 40.669 is geen voorziening getroffen wegens mogelijke
oninbaarheid.
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Overlopende activa

Nog te ontvangen rente
Vooruitbetaalde bedragen
Te vorderen btw
Kruisposten

31 dec. 2013

31 dec. 2012

3.712
6.796
9.682
20.190

8.907
32.567
1.049
2.698
45.221

31 dec. 2013

31 dec. 2012

54.860
750.000
150.000
409
1.570
956.839

59.526
400.267
100.000
384
208
560.385

Liquide middelen

Rabobank 39.16.75.818
Rabobank Plusrekening
SNS Bank Meersparen
Kas
Kas Service Desk

Eigen vermogen
Stand per 1 januari:
Mutaties in de reserve:
Bij: resultaat 2013

879.220
34.486
34.486
913.706

Stand per 31 december
Langlopende schulden

Lening o/g Stichting Obligatiehouders Zeegersloot
Dit betreft een hypothecaire geldlening ter financiering van de verbouwing van het
clubhuis. De lening draagt een rente van 5% per jaar en zal worden afgelost in acht
jaarlijkse termijnen van
€ 60.000. De eerste aflossing, verschuldigd op 1 december 2014, is opgenomen onder
Aflossingsverplichtingen.
Lening o/g Rabobank
In 1998 is een hypothecaire geldlening verstrekt door de Rabobank ter financiering van de
bouw van de greenkeeperloods. Aflossing van de lening vindt plaats nadat de
hypothecaire leningen in SOGZ ten behoeve van de Rabobank geheel zijn afgelost.
De eerste aflossing ad € 13.235 per kwartaal heeft plaatsgevonden op 30 juni 2009. Het
rentepercentage is gedurende de gehele looptijd vastgesteld op 6,2%. Vervroegde
aflossing is toegestaan. Als zekerheid voor de lening geldt een recht van eerste
hypotheek gevestigd op de grond en opstal van de greenkeeperloods, alsmede
verpanding van inventaris en debiteuren en hoofdelijke mede schuldverbintenis van
Golfclub Zeegersloot t.b.v. S.O.G.Z.
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Leningen o/g leden
Dit betreft de door leden verstrekte leningen bij aanvang van het lidmaatschap.
De specificatie van de leningen is als volgt:
31 dec. 2013 31 dec. 2012
57 leningen van € 794,
voorheen NLG 1.750 (2012: 63)
45.265
50.029
31 leningen van € 908,
voorheen NLG 2.000 (2012: 36)
28.134
32.672
240 leningen van € 1.134,
voorheen NLG 2.500 (2012: 257)
272.268
291.554
409 leningen van € 1.700,
voorheen NLG 3750 (2012: 433)
695.315
736.134
109 leningen van € 1.800 (2012: 127)
196.200
228.600
1.237.182
1.338.989
De aan opzeggingen gerelateerde leningen, die voor terugbetaling in aanmerking komen,
zijn opgenomen onder de kortlopende schulden.
Kortlopende schulden
Leningen o/g leden
Wegens beëindiging van het lidmaatschap dienen de verstrekte leningen te worden
terugbetaald
mits het aantal gewone leden niet lager is dan 1.000 (2013: € 183.704 ; 2012: € 190.455).
Vooruitontvangen gelden leden
Dit betreft de in november/december 2013 aan leden gefactureerde bedragen voor
contributies, lockers, entreegelden en renteloze leningen ad € 1.069.644 (2012: €
1.078.120). Hierop zijn de volgende bedragen per ultimo van het jaar reeds ontvangen:
31 dec. 2013 31 dec. 2012
Vooruitontvangen gelden inzake 2014

731.230

774.424

Aflossingsverplichtingen
Betreft de kortlopende verplichting terzake van de aflossing die in 2014 plaatsvindt op de
lening o/g Stichting Obligatiehouders Zeegersloot en de lening van de Rabobank.
Overlopende passiva
31 dec. 2013 31 dec. 2012

Uitgesteld baanonderhoud
Te betalen loonheffing
Reservering vakantiegeld
Reservering vakantiedagen
Vooruitontvangen bedragen
Overige nog te betalen bedragen
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0
15.446
17.625
26.370
28.915
14.916

10.000
12.835
21.634
16.000
31.130
15.675

103.272

107.274

7.

SPECIFICATIE BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013
Baten
Greenfee
Werkelijk 2013 Begroting 2013 Werkelijk 2012
Greenfee Parkbaan
Greenfee Griend- & Heuvelbaan

56.925
153.401

65.000
165.000

61.122
156.524

210.326

230.000

217.646

De daling van de greenfee inkomsten is grotendeels veroorzaakt door zowel minder spelers
als door minder ronden per speler. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door de algemeen
verslechterde economische situatie in 2013.
Bedrijfsleden en sponsorgelden
Werkelijk 2013 Begroting 2013 Werkelijk 2012
Bedrijfsleden
Sponsorgelden

12.133
108.228

15.000
115.000

13.480
119.693

120.361

130.000

133.173

Ondanks de economische malaise is de sponsorcommissie er dit jaar wederom in
geslaagd
de opbrengsten van sponsoring redelijk op peil te houden.
Drivingrange
Werkelijk 2013 Begroting 2013 Werkelijk 2012
Greenfee drivingrange
Ballenautomaat

4.616
56.860

6.000
64.000

6.374
61.945

61.476

70.000

68.318

Net als de greenfee heeft de drivingrange te lijden gehad onder de economische situatie
en het slechte weer.
Huur en pacht
De verantwoorde opbrengsten betreffen € 61.177 aan pachtgelden restaurant, € 6.582
voor de verhuur van de afslagmatten aan de Pro’s en € 19.830 huur Golfshop.
Overige opbrengsten
Deze post bestaat voornamelijk uit opbrengsten als gevolg van extra dienstverlening op
bedrijfsdagen, bijdragen voor het golfpaspoort alsmede een bijdrage van de NGF voor
een jeugdwedstrijd.
Contributies en entreegelden
Deze opbrengsten zijn toegenomen door de groei van het aantal leden tegen
maandcontributie en door indexatie van de contributies. Het ledenaantal daalde licht.
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Lasten
Personeelskosten
Deze kosten zijn slechts met 1,2% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Zo
was er in 2013 geen sprake van individuele salarisaanpassingen maar alleen van
prijscompensatie.
In 2013 waren er 12,9 fte werkzaam, waarvan Management, commercie, secretariaat en
algemeen 4,2 fte, Greenkeeping 6,6 fte en Servicedesk 2,1 fte.
Huisvestingskosten
Deze kosten zijn t.o.v. vorig jaar afgenomen met bijna 10%. Dit kwam voornamelijk
doordat er in 2013 geen sprake van grotere onderhoudsprojecten en schilderwerk.
Machinekosten
De machinekosten zijn licht gedaald t.o.v. het voorgaande jaar. Hieruit blijkt dat het
uitvoeren van een aanzienlijk deel van het onderhoud in eigen beheer vruchten afwerpt.
Algemene kosten
Deze zijn t.o.v. van het vorige jaar aanzienlijk afgenomen. Dit werd veroorzaakt door de
advieskosten voor de verbouwing van het clubhuis, die in 2012 t.l.v. het resultaat zijn
geboekt, alsnog onderdeel te maken van de investering (€ 9.370).
Afschrijvingen
2013
40.040
58.969
26.412
125.421

Onroerende zaken
Machines
Inventaris
Totaal

2012
52.822
67.378
34.394
154.594

Onderhoudskosten banen
De totale uitgaven ten behoeve van de baan zijn globaal als volgt te specificeren:

Onderhoud baan
Projecten en diversen
Onderhoud banen
Kosten machines
Afschrijving machines
Personeelskosten
Totaal

2013
84.000
170.000
254.000
118.000
59.000
269.000
700.000

2012
93.000
180.000
273.000
121.000
67.000
279.000
740.000

2013
57.714
4.273
4.322
66.309

2012
57.714
4.236
2.792
64.742

Bijdrage SOGZ

Afschrijvingen
Algemene kosten
Rentelasten
Totaal

De lasten van SOGZ worden volledig door Golfclub Zeegersloot gedragen.
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8. CONTROLEVERKLARING
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AD 7: DE VOORTGANG VAN HET BELEIDSPLAN 2013-2017

AD 8: VOORSTELLEN VAN HET BESTUUR
Wijzigingen in de samenstelling van de commissies, die door de AV benoemd worden:
Commissie van Beroep, de heer Piet Bokelaar treedt af en stelt zich beschikbaar
voor een nieuwe termijn.
Gedragscommissie, mevrouw Els Reinders treedt af en stelt zich beschikbaar voor
een nieuwe termijn.
Gedragscommissie, de heer Pieter van Stipdonk treedt af en stelt zich niet meer
beschikbaar. Het bestuur stelt voor mevrouw Liesbeth van Steen in de commissie
te benoemen.
Financiële commissie, de heer Theo Snelders treedt af en stelt zich niet meer
beschikbaar. Het bestuur stelt voor de heer Jan Parlevliet in de commissie te
benoemen.
Wijzigingen in de samenstelling van het Bestuur:
De heer Henny Hornis treedt af en stelt zich niet meer beschikbaar. Het bestuur
stelt voor de heer Peter Burghouwt in zijn plaats te benoemen.
Deelname aan Zeegersloot-wedstrijd door bestuursintroducé(e)
Accountant
Het bestuur stelt voor de Firma Grant en Thornton Accountants en Adviseurs B.V. te
Woerden voor het volgende verenigingsjaar wederom als accountant te benoemen.
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AD 9: BEGROTING 2015, HERZIENE BEGROTING 2014,
VASTSTELLEN CONTRIBUTIE 2015
1. Begroting en realisatie
BEGROTING
REALISATIE
2014
2014
2013
2013
2012
herzien
herzien
(x 1000) (x 1000)
(x
(x
(x 1000) (x 1000)
1000) 1000)
2015

Baten
Greenfee
Drivingrange en ballengeld
Bedrijfsleden en
sponsorgelden
Advertenties
Clinics
Huur en pacht
Verhuur lockers
Entreegelden
Rentebaten
Overige opbrengsten

215
65
120

215
60
120

250
70
120

230
70
130

210
61
120

218
68
133

3
20
100
30
18
15
5

3
20
96
28
18
15
5

5
20
95
30
15
10
5

5
20
88
27
14
10
6

3
19
88
24
17
16
7

4
21
86
26
10
8
3

Totaal baten excl.
contributies

591

580

620

600

565

577

610
200
127
45
0
2
45
30
50
145
40

600
200
125
45
0
1
45
30
50
145
40

605
200
130
45
0
1
45
35
50
170
30

599
198
128
40
4
1
45
35
50
160
30

580
196
118
46
4
2
41
31
43
125
44

573
217
121
37
14
1
41
31
57
155
34

12
8
245
22
60

10
7
245
22
65

12
7
245
22
63

12
7
245
22
65

6
7
254
21
66

12
8
273
22
64

1641
-1050
1050
0

1630
-1050
1050
0

1660
-1040
1040
0

1641
-1041
1041
0

1584
-1019
1054
35

1660
-1083
1047
-36

Lasten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Machinekosten
Kantoorkosten
Kosten cluborgaan
Vervoerskosten
Verkoopkosten
Financieringskosten
Algemene kosten
Afschrijvingskosten
Kosten bestuur en
commissies
Kosten jeugd
Kosten bijeenkomsten
Onderhoud banen
Afdracht NGF
Bijdrage SOGZ
Totaal lasten
Baten minus lasten
Contributies
Saldo
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2. TOELICHTING OP DE BEGROTING 2015 VAN GOLFCLUB ZEEGERSLOOT
Baten
Greenfee en drivingrange
Naar verwachting zullen deze inkomsten zich stabiliseren op het niveau van 2014. De
greenfee opbrengsten zullen onder druk blijven staan terwijl van de opbrengsten van
de drivingrange een kleine verbetering wordt verwacht.
Bedrijfsleden en sponsorgelden
Van deze inkomsten, die gezien de economische situatie onder druk staan, mag
worden verwacht dat zij niet verder zullen dalen als gevolg van de inzet van de
commerciële commissie en de commercieel medewerker.
Huur en pacht
De pacht van het restaurant zal in belangrijke mate toenemen als uitvloeisel van de
verbouwing en modernisering van de keuken. De huur van de golfshop is aanzienlijk
verlaagd. Dit is geschied om de golfshop op het complex te behouden en de huurder
in staat te stellen om uit een verliesgevende situatie te komen.
Entreegelden en overige opbrengsten
Normale entreegelden worden er nauwelijks meer in rekening gebracht. De leden die
hun contributie gespreid betalen (maandcontributie) vergoeden een gedeelte van het
entreegeld.
Deze vergoeding wordt dan ook onder dit hoofd verantwoord.
Contributies
Naast de gebruikelijke inflatiecorrectie is ook de toename van het aantal leden op
basis van maandcontributie een reden voor de verwachting dat de opbrengst van
contributies vrij stabiel zal blijven. Daarnaast zullen verdere programma’s worden
ontwikkeld om de toetreding van nieuwe leden te stimuleren.
Lasten
Personeelskosten
Verwacht wordt dat deze zullen toenemen met de inflatiecorrectie en door stijging van
de functiejaren. Er is voor 2015 geen uitbreiding van personeel voorzien.
Afschrijvingen
Doelstelling is om door middel van gebalanceerd investeringsprogramma de met
afschrijvingen
gemoeide bedragen vrij constant te houden, al leidt uitvoering van de
verbouwingsplannen voor de keuken van het restaurant tot een stijging van deze
kosten..
Onderhoud banen
Is er in 2014 enigszins gas teruggenomen voor wat betreft renovatie van wederom
een green op de Heuvelbaan, in 2015 zal het programma zoals neergelegd in de
beleidsnota’s van 2008 en 2013 weer volledig ter hand worden genomen. Daarbij zal
als uitgangspunt worden genomen dat de overlast voor golfspelers zoveel als mogelijk
wordt beperkt.
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3. VASTSTELLEN CONTRIBUTIE 2015
Op de Algemene Vergadering van 21 juni 1993 is besloten om de contributie met
ingang van
1 januari 1995 te indexeren. De index voor 2015 is 1,6%.
Het bestuur stelt voor 2015 de volgende contributie voor:
Totaal

Contributie

NGF-bijdrage

Gewone leden
Gewone leden maandcontributie
-idem- maandbedrag
Buitenleden
Senior Plus leden

1.014,-1.296,-108,-1.004,-515,--

998,-1.280,--

16,-16,--

998,-499,--

6,-16,--

Jongerenleden (21 t/m 29 jaar)
Jongerenleden maandcontributie
-idem- maandbedrag
Jeugdleden (t/m 20 jaar)

486,-612,-51,-216,--

470,-596,--

16,-16,--

208,--

8,--

Aspirant-leden (Parkbaan)
Optieleden *)
Buitengewone leden *)

439,-115,-99,--

423,-99,-99,--

16,-16,--

Eenmalig entreegeld
Renteloze lening

650,-1.800,--

Entreegeld en renteloze lening zijn niet verschuldigd door leden op basis van
maandcontributie, aspirant-leden, jongerenleden en jeugdleden.
*) Deze leden zijn niet speelgerechtigd, maar willen de band met de club
behouden.
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