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Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 26-11-2020 
 
Gezien het feit, dat deze vergadering digitaal heeft plaatsgevonden is de tekst van de 
sprekers integraal overgenomen en waar nodig aangevuld met vragen/antwoorden. De 
presentatie van deze online ledenvergadering is als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
Er zijn 99 ingelogde leden. 
__________________________________________________________________________________ 

 

1. Opening (door onze voorzitter, Caroline Lubbers) 
Goedenavond en hartelijk welkom bij deze 80e ALV en de 3e online. De afgelopen dagen is 
er veel commotie geweest over de renovatie en meer in het bijzonder de stemprocedure en 
de email van de Realisatiegroep bij agendapunt 8 kom ik hier uitgebreid op terug. 
 
Het stramien van een online ALV is ongetwijfeld bekend, maar voor de zekerheid nog even 
op een rijtje. U ziet alleen de spreker van het bestuur in beeld, maar allen zijn aanwezig. U 
staat weer allemaal standaard op mute, hetgeen betekent dat wij u niet kunnen horen. 
Mocht u een vraag willen stellen dan kan dat via de chat onderin. We zullen zoveel mogelijk 
proberen deze aan het einde van de vergadering te behandelen. Het verslag en de gestelde 
vragen met hun bijbehorende antwoorden zullen net als de vorige keren weer zo snel 
mogelijk na de vergadering op de website gezet worden. 
 
2. Ingekomen stukken 
Er zijn geen berichten van verhindering binnen gekomen en een heel aantal brieven/emails 
met name met betrekking tot het agendapunt 8 goedkeuring Stemprocedure renovatie 
clubhuis. Wij hebben brieven ontvangen van De heer van den Berg, van de heer Wessels, 
mede als voorzitter van de herenmiddag, van de heer Schwenke die de brief van de heer 
Wessels onderschrijft, van mevrouw Marijnen, van de heer Eelkman Rooda, van de heer 
van der Lande, de heer Meijs en van de heer en mevrouw Nije, wiens brief bij email wordt 
onderschreven door de heer en mevrouw Terwindt, door de heer en mevrouw Dumoulin en 
door de heren Hooijer en Crommelin. Een afvaardiging van het bestuur heeft naar 
aanleiding van de brieven/emails een gesprek gevoerd met de heren Nije en Wessels, mede 
omdat zij de mening van meerdere leden vertegenwoordigden.  
 
Het is ons duidelijk geworden dat besluitvorming over de renovatie en/of stemprocedure op 
dit moment niet wenselijk is. Wij trekken daarom agendapunt 8 “Goedkeuring 
stemprocedure” in. Verdere toelichting zal worden gegeven bij agendapunt 8 dat derhalve 
niet over de goedkeuring van de stemprocedure renovatie gaat, maar wel over de renovatie 
van het clubhuis in het algemeen. 
De vragen die binnen zijn gekomen over de financiën en de baan zullen door het bestuurslid 
worden behandeld tijdens het desbetreffende agendapunt. 
 
3. Bestuursmededelingen 
Helaas moet ik beginnen met het bericht van het overlijden van Maria van Herrewegen – 
van Kimmenade. Mag ik een moment stilte. 
 
3.1 Enquête 
 In de vorige maand gehouden Buitengewone ALV heb ik u aangegeven dat er een 
 zeer grote respons is gekomen op de enquête. We hebben ook aangegeven dat we 
 op de resultaten in deze ALV zouden terugkomen. Helaas is dit punt uit de 
 verstuurde agenda weggevallen. We komen straks na het behandelen van het 
 Sportief beleid terug met de resultaten van de enquête. 
 Nu wil ik al wel melden dat een aantal leden in de enquête heeft gevraagd om De 
 Hoge Kleij rookvrij te maken. Dat zal zeker in de nabije toekomst gebeuren, maar nu 
 nog niet. 
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3.2 Opzeggingen en nieuwe leden 
 Het aantal opzeggingen (17) is wederom uiterst gering te noemen. Het ledenaantal 
 blijft mede daardoor op het maximum van 890 gehandhaafd. De nieuwe leden zijn op 
 basis van het puntenstelsel uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de 
 commissie nieuwe leden. Het geringe verloop zorgt enerzijds voor een luxe positie 
 maar is zeker ook zorgelijk want de wachtlijst groeit weer gestaag en het is niet meer 
 uitzonderlijk dat mensen 3 jaar of langer op de wachtlijst staan. De teleurstelling 
 hierover bij kandidaten is groot en begrijpelijk. 
3.3 Het Geo-certificaat en duurzaamheid 
 In de ALV van juni jl. hebben we het al gehad over het GEO- certificaat en 
 duurzaamheid. Het certificaat is behaald in 2018 en na 3 jaar betekent dat her 
 certificeren. Door de commissie duurzaamheid onder leiding van Jaap Petraeus 
 wordt er hard gewerkt om te voldoen aan de criteria voor de nieuwe GEO- her 
 certificering. Maar eerlijk gezegd is verduurzaming van alle leden van onze golfclub. 
 Zorg voor de natuur, zuinig met energie en water omgaan, minder plastic, geen 
 rommel achterlaten... allemaal simpele handelingen waarmee we onze golfclub 
 verduurzamen. En dat past bij onze golfclub. Heeft uw suggesties over verdere 
 verduurzaming van onze golfclub we vernemen ze graag via onze clubmanager. 
 In juni hebben we aangegeven onze voortgang te monitoren op 3 gebieden te weten: 
 Natuur, milieu en samenleving. Natuurlijk kunt u het e.e.a. ook weer nalezen op de 
 website. Maar in een notendop: 
 Natuur; de biodiversiteit is toegenomen, het water bij hole 18 is in ere hersteld en er 
 zijn meer mezenkasten opgehangen. Mezen eten bodeminsecten waardoor we 
 hopelijk minder last hebben van kraaien en dassen die onze fairways omploegen 
 Milieu; dankzij Corona is het energie verbruik behoorlijk afgenomen. Onze 
 zonnepanelen op de driving range en de loods van de greenkeepers zijn gelukkig 
 niet in lockdown gegaan en leveren veel elektriciteit op 
 En tot slot hebben we dit jaar nog net voor de intelligente lock down de 
 herdenkingsplaat van Kamp Amersfoort kunnen onthullen, de plaat hangt in de hal. 
 
4. Notulen van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 29-10-2020 
 Er zijn in aanloop naar deze vergadering bij het secretariaat geen berichten met 
 betrekking tot de notulen binnen gekomen. Mocht u nog op- of aanmerkingen 
 hebben dan vernemen we dat graag via de chat. De 1e  pagina, pagina 2, 3, 4 en 5. 
 Geen opmerkingen. Daarmee zijn de notulen hiermee goedgekeurd en vastgesteld 
 met dankzegging aan onze notulist. 
 
5. Prognose 2020, Begroting 2021 en Contributievoorstel 2021 (door onze 
 penningmeester, Herman Olling) 
 De penningmeester brengt nog even de bij de convocatie verstrekte toelichting van 
 het verwacht resultaat 2020 en begroting 2021 onder de aandacht. 
 Op een aantal fronten heeft Covid-19 een forse invloed gehad op de financiën. Er 
 zijn beduidend minder inkomsten aan greenfees en bedrijfsdagen en door de extra 
 inzet van caddiemasters zijn de personeelskosten hoger dan begroot. 
 Al met al is de inschatting dat er een tekort in 2020 zal zijn van plm. € 70.000,=. 

 In 2021 zullen de uitgaven naar verwachting flink stijgen, wat met name veroorzaakt 
 wordt door verhoging van de kosten voor de gebruikersvergoeding die de vereniging 
 aan de BV betaalt. 
 Om een nagenoeg dekkende begroting te realiseren stelt het bestuur voor de 
 contributie te verhogen met € 70,=, hetgeen een stijging van 5,8% betekent ten 
 opzichte van 2020. 
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 Vervolgens worden via de chat een aantal vragen gesteld. 
 Hans Wessels vraagt de contributieverhoging te beperken, en concludeert dat de 
 beschikbare middelen voor de renovatie ook zullen afnemen.  
  
 Evelijn Leemreis zegt dat we goede tijden hadden en vraagt of we nu in de slechtere 
 tijden de reserves kunnen aanspreken om e.e.a. op te vangen. Omdat de buffer 
 maar één keer kan worden uitgegeven en deze nodig is voor de renovatie, is hiervan 
 geen sprake, aldus de penningmeester. 
  
 Sjoerd Koornstra vraagt hoeveel er minder aan energie is uitgegeven in het 
 afgelopen jaar. Hierover is nog geen duidelijkheid omdat de jaarnota’s er nog niet 
 zijn. De verwachting is dat deze kosten lager zullen liggen. 
 
 Desgevraagd door Ted Geurts naar de opslag die gehanteerd wordt door de BV, 
 zegt de penningmeester dat 3% opslag is gehanteerd, hetgeen in het kader van de 
 btw-problematiek is afgestemd met onze fiscalisten en accountant. Dit is een regulier 
 percentage. 
 
 Anneke Bangma “zegt’ via de chat, dat er een tijdelijk wet Covid-19 is, waarin de 
 gang van zaken en stemprocedure tijdens een Algemene Ledenvergadering wordt 
 beschreven. Met name artikel 6, lid 4 is aan de orde, dus de besluitvorming is 
 ondanks alle handicaps die er zijn, gewoon geldig. 
 

 
 Via een poll wordt dit voorstel aan de aanwezigen ter stemming voorgelegd, en de 
 uitslag geeft 50 stemmen voor (incl. één fysieke stem door de clubmanager 
 ontvangen en aanwezige bestuursleden) en 27 stemmen tegen. Bovendien zijn er 23 
 blanco stemmen, die niet  mee tellen. 
 Dit betekent – aldus de voorzitter - dat het voorstel voor de contributieverhoging per 
 01-01-2021 is  goedgekeurd, en de contributie per die datum € 1.270,= zal bedragen. 
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6. De Baan 
Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan onze baancommissaris Joost Sträter, die vooral 
benadrukt, dat het de leden toch vooral zal gaan – en dat wordt momenteel wel eens vergeten - 
om de baan waarop onze mooie golfsport beoefend wordt. 
 
Joost zegt, dat binnen de baancommissie en vervolgens binnen het bestuur te allen tijde wordt 
besproken waar het in de baan mooier kan en waar de natuur versterkt kan worden. Ook het 
verleggen van de paden is hierbij al langere tijd een aandachtspunt. Op de vraag van Sebo 
Jan Eelkman Rooda antwoordt de baancommissaris dat dergelijke besluiten genomen worden 
door het bestuur, die een advies krijgt van de baancommissie. Het resultaat is overigens goed 
en spectaculair, maar het is in feite een geringe ingreep. 
 
Ook vraagt Sebo Jan of de wintergreens beter uitgemaaid kunnen worden. Dit bespreekt de 
baancommissaris met de hoofdgreenkeeper. Hij licht toe, dat de greenkeepers de baan graag 
sparen, met name in de winterperiode. Door Corona wordt er veel gegolfd en we sprake af, 
dat we accepteren dat er iets later in het voorjaar sprake zal zijn van herstel. 
 
Van Dennis Doornbos is de vraag gekomen of het verleggen van de paden de doorstroming in 
de baan niet beperkt. De baancommissaris zegt dat dit aspect meegenomen is bij het besluit, 
maar het resultaat is de langere route waard en beïnvloedt de goede doorstroming in de baan 
niet. Te snel achterelkaar starten op hole 1 doet dat wel; verzoek aan de leden is niet te snel 
achter elkaar te starten. 
 
Bert Waanders en Radha Natoewal hebben vooraf de vraag ingediend of gedacht is aan de 
veiligheid van de golfspullen ten opzichte van de openbare paden. Joost zegt dat dit naar zijn 
mening zal meevallen, omdat er houtwallen opgetrokken zullen worden en men echt moeite 
zal moeten doen de spullen te bereiken. 
 
Harrie Zantkuijl merkt in de chat op dat hei voor een afslagplaats voor veel senior golfers lastig 
is en vraagt daar gras van te maken. De baancommissaris zegt, dat de afslag op hole 1 op 
iedere baan een lastige is. Hoewel de carry niet zodanig is dat de fairway onhaalbaar is, is de 
aanwezigheid van heide, gecombineerd met het smalle van een hole een uitdaging voor velen. 
Hij zegt toe te zullen bekijken wat op welke wijze de afslag op hole 1, met name vanaf de gele 
en witte tee, wat vriendelijker kan worden. Het terugbrengen van de heide ligt daarbij niet het 
meest voor de hand. 
 
De beregeningsinstallatie is weer klaargemaakt voor de winter. De baancommissaris zegt dat 
hem gebleken is, dat dit op veel clubs een hoofdpijndossier vormt, omdat er veel onkosten aan 
het onderhoud van een dergelijke installatie zijn. 
 
Tot slot verheugt het de baancommissaris dat de overeenkomst voor het baanonderhoud door 
de firma De Ridder is verlengd; de inzet was kwaliteit toevoegen, en dat betekent dat  met 
ingang van volgend seizoen structureel één greenkeeper extra aan het team wordt 
toegevoegd. Dit betekent dat er meer tijd zal zijn voor extra werkzaamheden en dat de greens 
voortaan met de hand gemaaid zullen worden, waardoor betere sturing op snelheid mogelijk 
is. 
 
Er zijn voor het overige geen vragen; de voorzitter dankt de baancommissaris voor zijn 
presentatie. 
 
7. Sportief Beleid 
Michiel Backus, bestuurslid sport en recreatie krijgt vervolgens het woord. 
7.1 WHS 
 Michiel zegt, dat we in 2021 migreren naar het Wereld Handicap Systeem. Alle 
 informatie over dit onderwerp is te vinden op www.ngf.nl/whs. 

http://www.ngf.nl/whs
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 De handicapcommissie zal de leden van alle benodigde informatie voorzien via de 
 daartoe geëigende kanalen. 
 De globale planning is dat er zoveel mogelijk Q-kaarten ingeleverd moeten worden 
 voor 16 december a.s.. De administratieve migratie begint daarna. Tussen 1 januari 
 en 1 maart worden er tijdelijk twee handicaps getoond, de EGA-handicap en de 
 WHS-handicap. Na 1 maart 2021 is er uitsluitend nog sprake van een WHS 
 handicap. 
7.2 Competitie 2021 
 De competitie 2021 is weer succesvol voorbereid; de trainingen zijn in volle gang en 
 er zijn weer veel inschrijvingen. Sommige teams hebben 7,8,9 spelers. Er is een 
 voorlopige teamindeling gemaakt en het aantal teamtrainingen is uitgebreid. 
 De heren1 selectie bestaat uit 7 topspelers, die specialistisch begeleid worden vanuit 
 de golfschool. Om extra inkomsten te genereren wordt er een aantal events 
 georganiseerd. 
7.3 Golfschool 
 De golfschool draait onder de leiding van Wiebe Giesen goed. De samenwerking met 
 Robert van Kranen is goed en het jeugdopleidingsplan is klaar en wordt uitgevoerd. 
 Er wordt door leden ook meer gelest dan in het verleden. 
 In uitbreiding met een 3e pro als onderdeel van het team is voorzien, omdat de vraag 
 groter is dan de capaciteit. 
7.4 Tot slot heeft Michiel nog “breaking news”. In 2021 zullen we het Nationaal 
 Strokeplay Kampioenschap voor Senioren op De Hoge Kleij faciliteren. Dit wordt 
 gehouden  van 4 t/m 6 juni 2021 en er komen wildcards beschikbaar. Nadere 
 informatie hierover volgt via de website. 
 
7a.  De enquête 
Het woord is aan ons bestuurslid marketing en communicatie, Moniek Rijper. We zijn er trots 
op dat de enquête is ingevuld door 575 leden (dat wil zeggen 62%) en dat getuigt van grote 
betrokkenheid van de leden. Zij vertelt dat de resultaten op korte termijn op de website 
gepubliceerd worden. Een aantal aanbevelingen zullen worden doorgespeeld aan het 
betreffende bestuurslid dan wel de betreffende commissie. 
In 2021 zullen alle leden (in drie groepen) wederom een enquête ontvangen.  
 
8. Renovatie clubhuis algemeen (door onze voorzitter, Caroline Lubbers) 
Zoals eerder aangegeven is de goedkeuring van de stemprocedure ingetrokken en is het 
agendapunt gewijzigd in Renovatie Clubhuis Algemeen. 
 
Sinds 2017 zijn we bezig met het ontwikkelen van plannen voor de renovatie. De 
uitgangspunten voor de renovatie zijn bepaald in de enquête van 2017 en er hebben 
workshops plaatsgevonden. Vervolgens is er een Programma van Eisen opgesteld. Er zijn 
schetsen gemaakt en er zijn door middel van informatieavonden terugkoppelingen geweest 
naar de leden. Begin dit jaar is het Plan van Aanpak gereedgekomen en is het nagenoeg 
definitieve plan voor de renovatie gepresenteerd. Het was de planning om de plannen in de 
ALV van juni definitief aan de leden voor te leggen voor goedkeuring. Maar toen kwam 
Corona. 
In de Corona-periode melde de realisatiegroep dat men een alternatief wilde ontwikkelen. 
Dit najaar zou gebruikt worden om het alternatieve plan onder de aandacht te brengen, 
maar ook hier was Corona spelbreker.  
 
Uit de brieven, e-mails en ons voornoemd gesprek met de heren Nije en Wessels is duidelijk 
geworden dat het lezen, interpreteren en doorgronden van renovatieplannen vanuit 
documenten, tekeningen en de aangeboden informatie op de website als buitengewoon 
lastig wordt ervaren. Men heeft sterk de voorkeur om terug te keren naar de pre-Corona 
werkwijze. Oftewel informatieoverdracht door middel van het organiseren van fysieke 
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informatiebijeenkomsten, zodat ook discussie en uitwisseling van ideeën en gedachten 
mogelijk is. 
 
Er is ook gevraagd om het besluit uit te stellen tot ná het moment dat de 
informatiebijeenkomsten zijn geweest. Als bestuur hebben we getracht voortgang te houden 
in het renovatie dossier en daarom gezocht naar ‘Corona-veilige’ oplossingen. We begrijpen 
nu dat dat heeft geleid tot ongemak en onrust, terwijl overtuigend draagvlak voor de uit te 
voeren renovatie belangrijk is. We betreuren de ontstane onrust enorm. 
En hebben daarom besloten dat iedere vorm van besluitvorming rondom de renovatie en 
dus ook de stemprocedure zal worden uitgesteld totdat er weer fysieke bijeenkomsten 
mogelijk zijn 
 
Ligt de renovatie dan nu helemaal stil. Nee, de voorbereidingen om alle benodigde 
informatie te genereren en of te verzamelen gaan door. 
Zo heeft het bestuur een onafhankelijke derde gevraagd een kwalitatief en technische toets 
uit te voeren op de renovatieplannen en de plannen te vergelijken met het eerder opgestelde 
Programma van Eisen.  
Vorige maand zijn de cijfers over 2019 definitief geworden en na vandaag is ook de 
begroting voor 2021 helder. Zodat nu alle financiële doorrekeningen gemaakt kunnen 
worden voor beide plannen. Dan kunnen ook de toekomstige ontwikkelingen in de 
contributies gepresenteerd worden. 
Beide plannen behoeven additionele financiering. Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden 
bekeken. Het meest voor de hand liggend is om de financiering vorm te geven middels een 
achtergestelde obligatielening. De voorwaarden van de obligatielening worden  opgesteld. 
 
Kortom, wij werken ernaar toe om voor de nog te organiseren fysieke informatie 
bijeenkomsten, de volgende informatie gereed te hebben:  

- De renovatieplannen zelf, 
- Het Plan van Aanpak van de bouwcommissie, 
- De kwalitatief/technische toets door de onafhankelijke derde, 
- De vergelijking van de plannen met het opgestelde Programma van Eisen, 
- De financiële doorrekeningen en de consequenties voor de toekomstige 

contributies. 
- De benodigde financiering met de voorwaarden. 

 
Het organiseren van fysieke bijeenkomsten voor grotere groepen is uiteraard afhankelijk van 
de algemene Corona ontwikkelingen en de daarmee samenhangende beperkende 
maatregelen van de overheid. Niemand weet precies wanneer dit soort grote bijeenkomsten 
weer mogelijk zijn, wellicht pas komende zomer. 
 
Zolang kan de besluitvorming nog wel wachten. Wel hebben we het al eerder gehad over de 
houdbaarheid van de btw-verrekening binnen de BV. Daar is de BOSA-subsidieregeling 
voor in de plaats gekomen. Deze subsidieregeling loopt tot 2023. Het is van belang om in 
ieder geval gebruik te kunnen maken van de BOSA, opdat de renovatie niet 21% duurder 
wordt. Maar ook wat dat betreft hebben we nog even de tijd. 
 
Tot slot, het bestuur is aangesproken op de communicatie en website van de 
realisatiegroep. Deze website heeft in de benaming Hoge Kleij en op de website wordt het 
officiële logo van De Hoge Kleij gebruikt. Daarnaast wordt de toonzetting van de teksten als 
onaangenaam ervaren en is er verbazing over de benamingen zoals Golf- en Country club. 
Een dergelijk open website werkt verwarrend.  
Het bestuur distantieert zich daarvan. Het recent rondgestuurde artikel ‘Samen is het 
toverwoord bij de Hoge Kleij’ was geweigerd voor de officiële website. De teksten zijn 
nodeloos grievend, beledigend en schofferend. Hier wil ik nogmaals melden dat de email 
adressen niet via het bestuur en of secretariaat zijn verkregen. Wel is het zo dat deze 
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informatie voor alle leden achter de login toegankelijk is. Tevens is het zo dat leden voor de 
uitoefening van de functie kunnen beschikken over de emailadressen. Het staat voor ons 
buiten kijf dat de email, die gisteren naar een heel aantal leden is verstuurd oneigenlijk 
gebruik is van de email adressen. Het bestuur zal zich beraden op aanvullende maatregelen 
om toekomstig oneigenlijk gebruik van emailadressen te voorkomen of tegen te gaan. 
Ten overvloede de communicatie vanuit het bestuur of die door het bestuur gesteund wordt 
geschied via de officiële website, de renovatie nieuwsbrief of rechtstreeks vanuit het email 
adres van het clubsecretariaat. 
Van alle andere communicatie neemt het bestuur op voorhand afstand ook al wordt de 
indruk soms anderszins gewekt. Sociale media zijn helaas behulpzaam in het snel 
verspreiden en helaas ook vaak bedrieglijk. 
 
Via de chat komt de vraag van Janneke Marijnen hoe het kan dat een groep leden een 
eigen plan ontwikkelt, terwijl er al een plan van de bouwcommissie was. De voorzitter zegt, 
dat een dergelijke groot project een weloverwogen aanpak verdient. Het plan van de 
realisatiegroep kwam naar aanleiding van de informatieavonden tot stand. De uiteindelijke 
keuze zal aan de leden zijn en hiertoe zal een fysieke bijeenkomst georganiseerd worden 
zodra dat weer mogelijk is. Dit is een belangrijke en forse investering, die serieuze aandacht 
verdient, en waarbij Corona een forse spelbreker is geweest. Het bestuur heeft via 
renovatienieuwsbrieven gecommuniceerd dat er een alternatief plan van de realisatiegroep 
zou komen. 
Het bestuur zal het proces faciliteren. De leden zal gevraagd worden hierin mee te denken 
en dit proces moet goed begeleid worden. Er is tenslotte sprake van een tweetal plannen die 
fundamenteel van elkaar verschillen. Helaas is het nog niet gelukt om hierin een compromis 
te vinden.  
 
Op de vraag van Hans Wessels of het Programma van Eisen nog van toepassing is, zegt de 
voorzitter dat hierin niet veel gewijzigd zal worden, maar dat het wel opnieuw aan de orde 
zal worden gesteld. 
 
De voorzitter zegt op de vraag van Sebo Jan Eelkman Rooda, dat de plannen van de 
realisatiegroep goed ontvangen zijn, maar dat de communicatie daaromtrent niet gesteund 
wordt door het bestuur. Dit gaat niet om de inhoud van de plannen. 
 
Jeroen Schouten geeft  via de chat aan, dat het beter lijkt om te focussen op de plannen dan 
op de groepen die de plannen gemaakt hebben. 
 
9. Bestuursverkiezing met inachtneming van artikel 14 van de Statuten (door 
onze voorzitter Caroline Lubbers)  
 
Het bestuurslid marketing en communicatie, mevrouw Moniek Rijper, treedt conform het 
rooster na drie jaar af, maar heeft zich beschikbaar gesteld voor een tweede termijn. Het 
bestuur stelt voor om mevrouw Rijper te herbenoemen voor een tweede termijn. 
Conform artikel 16 lid 2 van de statuten zal zij de functie van bestuurslid marketing en 
communicatie blijven vervullen. 
Ingevolge artikel 14 van de Statuten kunnen tegenkandidaten worden voorgedragen, mits de 
voordracht, ondertekend door 50 of meer stemgerechtigde leden, uiterlijk zeven dagen vòòr 
de vergadering schriftelijk bij het bestuur wordt ingediend, de dag van de vergadering niet 
meegeteld. 
 
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, zodat Moniek wordt herbenoemd. Het 
bestuur is erg verheugd over het feit dat Moniek bereid is door te gaan. Uiteraard omdat ze 
een heel plezierige collega is, daarnaast is ze absoluut onmisbaar bij de organisatie van alle 
informatie en digitale bijeenkomsten.  
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En afgelopen jaar is ze vanuit het bestuur de liaison geweest naar de Lustrum commissie en 
die hebben ondanks alle ‘Corona’ beperkingen een geweldig en origineel Lustrum 
georganiseerd. Uiteraard hebben we een bloemetje voor je, die krijg je straks buiten beeld 
en in beeld en in het kader van het aandachtsgebied marketing ons winterpakket met de 
onderhand bekende muts en uit hoofde van GEO en duurzaamheid de nieuwe waterfles met 
clublogo. 
 
10. Behandeling ingekomen vragen / Rondvraag (door de voorzitter, Caroline 
Lubbers) 
Zoals al eerder aangegeven zijn er veel vragen over de renovatie en de stemprocedure 
binnengekomen. Met onze toelichting op de renovatie clubhuis algemeen onder agendapunt 
8 en de toezegging om informatieavonden voor grotere groepen te organiseren wanneer dat 
weer mogelijk is hopen we op uw begrip dat we de brieven hier niet 1 voor 1 behandelen. 
Uiteraard zullen alle brievenschrijvers individueel beantwoord worden.  
Ook zijn er vragen binnengekomen met betrekking tot de begroting en de Baan, die zijn bij 
het betreffende onderwerp behandeld. 

 
Op de vraag van Marion Meijs of al bekend is wanneer de aanplant van bomen, in het kader 
van de herplantplicht gaat plaatsvinden, antwoordt de baancommissaris, dat na de kaalkap 
wij een aantal bomen van enige maat terug geplant hebben en we verder een aantal jaren 
wachten op zogenaamde “natuurlijke verjonging”. Daarnaast worden er in het kader van 
natuurontwikkeling een groot aantal struiken zoals vuilboom en krentenboom geplant. 
 
Desgevraagd door Jeroen Schouten zegt de voorzitter dat de plannen van de 
bouwcommissie gereed zijn voor inzage en op de website (tabje Ledeninfo, tab Renovatie) 
gepubliceerd zijn. 
 
Dennis Veldhuis vraagt of er nog gewerkt wordt aan het in de Hoofdklasse krijgen van de 
dames. Michiel Backus antwoordt dat we het niveau van de dames graag willen verhogen, 
maar dat het op dit moment nog te vroeg is om daarbij aan de hoofdklasse te denken. Er is 
op dit moment geen team voor zondag, 36 holes. Daar moeten we eerst een sterkere basis 
voor krijgen in de zin van meer instroom, van jongere dames met een  lage handicap. 
 
Sebo Jan Eelkman Rooda vraagt wanneer De Hoge Kleij rookvrij wordt. De voorzitter 
antwoordt dat dit in de toekomt zeker zal gebeuren, maar nu nog niet, omdat de Corona 
tijden al moeilijk genoeg zijn. Wellicht wordt dit gekoppeld aan de renovatie, waarop Sebo 
Jan vraagt om hierover in een volgende ALV te stemmen. De voorzitter zegt, dat dit 
onderwerp eerst nog eens besproken zal worden in de bestuursvergadering. 
 
Boudewijn Hubert stelt, dat als het renovatiebesluit genomen wordt als er weer fysiek 
vergaderd kan worden, dat het dan kan gebeuren dat de renovatie een jaar opschuift. De  
voorzitter zegt dat dit een mogelijkheid is, en gezien het feit dat de BOSA regeling tot 2023 
doorgaat ook geen probleem is. Ook degenen die een brief hebben geschreven over de 
renovatie hebben aangegeven dat er geen sprake is van urgentie en dat een jaar uitstel 
acceptabel is. 
 
11. Sluiting 
De voorzitter staat nog even stil bij de goede gewoonte om in de november ALV de datum 
van de nieuwjaarsreceptie aan te kondigen. Omdat er op korte termijn echter geen 
versoepeling van de Corona maatregelen verwacht wordt, zal er naar verwachting geen 
sprake van een nieuwjaarsreceptie zijn. 
Zij wenst een ieder, mede namens mijn medebestuursleden en onze clubmanager, fijne 
feestdagen en een goed en gezond 2021. 
 
Tot slot dankt de voorzitter allen om 21.30 uur hartelijk voor deelname. 


