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 Next to the Tee Box  
 
Experimentjes  
 
T’is jullie misschien nog niet opgevallen, maar ook in de golfsport lijkt de tijd 
voor nieuwe experimentjes te zijn aangebroken:  
De NGF heeft, waarschijnlijk onder invloed van de nieuwe sponsor ING,  er 
voor gekozen tijdens de “Private Banking week” e.e.a. eens heel anders aan te 
pakken. Een 9 holes matchplay-landenwedstrijd voor damesteams, bestaande 
uit een singles matchplay en een fouresome matchplay tegelijkertijd (dus een 
flight van 6 dames) als experiment. Bij de ‘opkomst’ per team op de eerste tee 
was niet gekozen voor de traditionele beschaafde speaker maar voor een met 
harde discodreun ondersteunde ‘parade’. Compleet met cheerleaders, klap-
handjes, vlaggetjes en de uitnodiging om vooral luidruchtig aan te moedigen. 
Kortom, een heel andere ‘next to the teebox’ ervaringen dan eerder en elders. 
Je kon dan ook zien dat het publiek nogal onwennig reageerde en vaak niet 
precies wist hoe hiermee om te gaan. Maar een zekere entertainmentwaarde 
kon zeker niet ontkend worden. 
Wat ik zelf een leuke noviteit vond was de begeleiding van de flight door een 
meelopende commentator. Die de ligging en afstand van de bal en de en pres-
taties van de spelers via de luidspreker aan het publiek liet horen. En onder-
weg ook nog een interviewtje of vraag aan de speelsters niet schuwde. De 
spelende dames leken ’t allemaal wel leuk te vinden en aan de afstanden en 
doeltreffendheid van hun slagen was niet af te zien dat het hen hinderde bij 
het spel. Of dit de toekomst wordt valt nog te bezien, maar als experimentje 
was t zeker leuk. 
Het “RAAK” experiment van de NGF bestaat al iets langer, een aantrekkelijke 
set van spelletjes om de (jongste) jeugd te bewegen om golf te gaan beoefe-
nen. Omdat we in NL vergeleken met elders in Europa duidelijk achterblijven 
met het aantrekken en opkweken van jong golftalent is ’t te kopen dat dit ex-
periment slaagt. 
Dat heeft natuurlijk alles te maken met het “Olympisch” worden van de golf-
sport. De komende jaren zal golf een onderdeel  zijn van de Spelen. Om ook 
op die manier het sportieve karakter te benadrukken en het onmiskenbare  
imago van “ouwe mannen en meiden sport” om te buigen. En ondanks vroeg-
tijdig afzeggen van een paar topgolfers komen er waarschijnlijk genoeg top-
pers (Spieth,Day,McIlroy) om ’t ook voor het grote publiek interessant te ma-
ken. We gaan ’t meemaken. 
In de AGV konden we natuurlijk niet achterblijven. Vandaar het recente expe-
rimentje om wat ‘overgebleven’ starttijden van onze wedstrijd op de Water-
landse (11juni) te gebruiken voor een select gezelschap van gasten van buiten 
de AGV. We zien wel of ’t aanslaat, ’t geeft in ieder geval weer stof tot discus-
sie en napraten.   
Experimenten of niet, gewoon lekker blijven spelen is de boodschap. Met veel 
plezier graag,  golf blijft immers ‘t leukste spelletje dat er is.   
Henk de Wit 
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Nieuwe leden 
 
De afgelopen tijd hebben we er weer een aantal nieuwe leden bij gekregen:  
 
Robert Karlin 
Piet Slaman 
Annemarie Balk 
Peter van de Camp 
 
De meeste zijn al gespot op de ZAC avond of bij een wedstrijd. Wij wensen ze veel speelplezier bij onze vereniging. 
 

Enkele belangrijke wijzigingen mbt Golf(regels) 
 
Elke 4 jaar, bij het verschijnen van het nieuwe regelboekje, wijzigen de R&A en de USGA enkele golfregels. De be-
langrijkste wijzigingen willen we alvast even aan U voorleggen. 
 
Verkeerde score (Regel 6-6d) 
Het kan voorkomen dat een speler een kaart inlevert met op 1 of meerdere holes een lagere score dan de werkelijke 
score. De speler zal in zo’n geval gediskwalificeerd worden. Echter als de te lage score te wijten is aan het feit dat 
de speler een straf niet heeft geteld omdat de speler niet wist dat hij een straf had opgelopen, dan wordt de speler 
niet in alle gevallen gediskwalificeerd, maar krijgt de speler in sommige gevallen 2 straffen opgelegd: 
De straf die hij onkundig over de regels niet had geteld 
Twee extra strafslagen voor het feit dat hij een te lage score heeft ingeleverd. 
In het geval de speler voor een te lage score heeft getekend en daarbij een straf waarop diskwalificatie staat niet 
heeft toegepast, dan blijft de straf diskwalificatie. 
 
Lange putters (Regel 14-1b) 
Spelers mogen een club, met name een lange putter, bij het maken van een slag, niet meer verankeren tegen het 
lichaam (bijvoorbeeld buik, borst of kin). De lange putters zelf en ook het verankeren tegen de onderarm blijft ge-
woon toegestaan. Waarom deze regelwijziging? Men wil een van de belangrijkste tradities van golf behouden, name-
lijk dat de speler de club vrijuit swingt. 
 
Afstandsmeters (Regel 14-3) 
Vanaf 1 januari 2016 mag een speler elke afstandsmeter meenemen tijdens wedstrijden, op voorwaarde dat de spe-
ler het instrument enkel en alleen gebruikt om afstanden te meten. Het meten van bijvoorbeeld hoogteverschil, 
windsnelheid of het krijgen van clubadvies is nog steeds niet toegestaan tijdens een wedstrijd. Apparatuur die deze 
functies bezit , mag wel mee de baan op, maar alleen om er de afstand mee te meten. 
 
 
En behalve de regels zijn er ook wat andere belangrijke wijzigingen: 
 
EGA Handicap 
Per 1 januari 2016 wordt het EGA Handicap Systeem aangepast. Alle spelers die nu een EGA Clubhandicap 37-54 
hebben, zullen vanaf 1 januari 2016 een EGA Handicap hebben. Het handicapsysteem is dus uitgebreid naar handi-
cap 54 waardoor een grote groep spelers nu toegang heeft tot het handicapsysteem. Spelers met een handicap tus-
sen de 37 en 54 moeten tijdens wedstrijden ook spelen vanaf hun werkelijke handicap. Het wedstrijdreglement zal 
hierop worden aangepast. 
 
9-holes Qualifying Score 
Alle spelers met een handicap tussen 4.5 en 11.4 mogen vanaf 1 januari 2016 ook 9 holes Qualifying Scores inleve-
ren. 
 
Actieve handicap 
De handicap van elke speler is vanaf 1 januari 2016 actief. Het onderscheid tussen actieve en inactieve handicaps 
vervalt. Daardoor zal ook het sterretje op de NGF-pas per 1 januari a.s. verdwijnen. 
 
Handicap behalen op korte Par-3 banen 
Het wordt op termijn mogelijk om een EGA Handicap te behalen en te veranderen op Par-3 banen die langer zijn 
dan 1375 meter over 18 holes of 700 meter over 9 holes. De NGF streeft ernaar alle course ratings en de benodigde 
formule, voor aanvang van het wedstrijdseizoen 2016 gerealiseerd te hebben. 
 
Jaarlijkse herziening 
De jaarlijkse herziening krijgt een nieuwe berekening, die in 2016 beschikbaar wordt gemaakt. Hierdoor zullen hand-
icaps minder snel worden herzien. Eind 2015 zal er geen reguliere jaarlijkse herziening zijn. 
 
Computed Buffer Adjustment (CBA) 
Ook voor de CBA is een verbeterde formule ontwikkeld. Het nieuwe system zal een nauwkeurigere uitslag geven dan 
voorheen en de CBA kan maximaal +1 of -2 zijn en dus niet meer -3 of -4.  
 
Groetjes, Peter. 
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Cruqqen Cup 23-5-2016  Sint Nicolaasga  
 
Ook ik moet er aan geloven en ontkom niet aan de aan de druk van Marion om een stukje te schrijven Pfffffffffff. Ja 
maar wat moet je nu schrijven over een dag die we het liefst qua weer zo snel mogelijk willen vergeten, maar ik zal 
toch mijn best doen. 
 
 

  
 
De vraag om een beetje achter in te starten werd door Marijke en Ger gelukkig in gewilligd, en die tijd bleek ik ook 
hard nodig te hebben om er heelhuids te komen. Na een vermoeide rit in de stromende regen , ik waar ik me zelf 
continue voor had gehouden dat het zo droog zou worden kwam ik na ruim ander half uur aan op de mooie baan 
van Sint Nicolaasga. Snel de spullen uit de auto en op naar een wel verdiende kop koffie om even bij te komen. 
Gelukkig was iedereen net als ik goed aangekomen, en hadden de meesten er toch nog wel zin in. 
 
Na een paar verprutsten pogingen om een beetje in te slaan was het eindelijk tijd om te vertrekken. Samen met Ger 
van Velzen en Ome Jaap trotseerde we het weer van de eerste tot de laatste minuut, telkens hopende dat het zo 
weer droog zal zijn. Het golfen ging ons gek genoeg alle drie nog lekker af, natuurlijk ging niet alles zoals we het 
wilde maar dat is ook de reden dat we op Sint Nicolaasga lopen en niet deel nemen aan de PGA. 
Tot hole 9 ging het bij mij eindelijk eens zoals ik wilde, misschien gaat nu eindelijk mijn handicap eens naar beneden 
ging er door mij gedachten. Ik was zoals altijd totaal niet met de wedstrijd bezig maar speelde meer tegen me zelf, 
die handicap moet naar beneden en met 18 punten na 8 Holes gaat het me nu eindelijk eens lukken. 
 
Zullen we Hole 9 maar gewoon overslaan hier heb ik nog nachtmerries  van, 2 ballen out of bound en een dikke 
vette  streep. Ik ben ook de klap niet meer te boven gekomen, hoe kan ik het hier nu weer verprutsen. Hoe ik ook 
mijn best bleef doen, ik was het geheel kwijt. Gelukkig werd er van tijd tot tijd nog gelachen in de Flight, anders had 
je me zeker weg kunnen dragen.  Na een zwaar bevochten strijd wisten  ook wij Hole 19 te bereiken, en bleek bij de 
prijs uitreiking dat ik mijn naamgenoot (ja welke), Hans van Witteloostuijn nog met een puntje voor wist te blijven, 
maar die handicap ging weer niet omlaag. 
 
Graag wilde ik Ger van Velzen en Ome Jaap bedanken voor de gezellige dag(ondanks het weer) en natuurlijk het 
geduld. Marijke en Ger bedankt voor het organiseren, en uiteraard alle leden die het Kl*ten weer hebben 
getrotseerd, want zonder jullie hadden ze het toch mooi voor niks georganiseerd.  

 
Groetjes Hans van Duijvenboden. 

Ps. Die Handicap is nu tijdens het schrijven eindelijk eens wat omlaag.       
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Rara, wie zijn dit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onder de goede inzenders worden wat golfballetjes verloot. 
 
Oplossing sturen naar: 
ger.vanvelzen@shell.com 
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Het weer liet (veel) te wensen over op de dag van ons toernooi. Gelukkig regende het af en toe ook 
zachtjes ... Het was zwaar, maar toch leuk! 
Iedereen probeerde zoveel mogelijk zijn/haar golfattributen en zichzelf  droog te houden en dat leverde 
deze foto's op bij de start. 
De buggies mochten gelukkig wel de baan op,  dus Jaap en Els konden ook gewoon meedoen.   
Hans van Duijvenboden won de wedstrijd,  hij had 33 Stablefordpunten, een mooie prestatie! Gefelici-
teerd met de Cruqqencup!  
Op naar het volgende toernooi ... hopelijk met ietsje beter weer. 
Yvonne de Wit 
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  St Nyk 23 mei 2016             

  Cruqqen cup             

                

  CBA = -2 RO (hc's worden NIET verhoogd)     

                

  Naam: Stableford Pin High   Beste Bruto Score   

1 Duijvenboden, Hans van 33 33 1 Velzen, Ger van 88   

2 Witteloostuijn, Hans van 32 32 2 Gitau, Mbugua 89   

3 Velzen, Ger van 31 31         

4 Gitau, Mbugua 30 30         

5 Mossel, Marijke van 30 30   Longest Heren: Gitau, Mbugua 

6 Wit, Henk de 27 27   Longest Dames: Driessen, Joke 

7 Bodt, Duco 26 26         

8 Driessen, Joke 25 25         

9 Balk, Wim 25 25   Neary: Vermeij, Elly 

10 Veen, Ben  in 't 25 25         

11 Scholten, Tiny 23 23         

12 Smits, Hans 22 22         

13 Kronemeijer - van derVelde, Richtje 22 22         

14 Schoon, Lodi 21 21         

15 Burgman, Peter 20 20         

16 Mooij, Willem 20 20         

17 Bolk, Jeroen 20 20         

18 Roelofszen, Dennis 20 20         

19 Kronemeijer, Jisk 19 19         

20 Vermeij, Elly 16 16         

21 Vermeij, Willem 16 16         

22 Steen, Fred van der 16 16         

23 Balk, Annemarie 16 16         

24 Schelvis, Anneke 14 14         

25 Slaman, Piet 13 13         

26 Elderen, Els van 11 11         

27 Wit, Yvonne de 11 11         

28 Schmidt - Boer, Marion 10 10         

29 Pannenborg, Bim 8 8         

30 Eems, Jaap van der 7 7         
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  Waterland 11 juni 2016             

  H2O cup       CBA = 0     

                  

                  

  Naam: Stableford Pin High     Beste Bruto Score     

1 Bodt, Duco 40 40   1 Gitau, Mbugua 84   

2 Scholten, Tiny 39 39   2 Scholten, Martin 93   

3 Wit, Henk de 38 38           

4 Hoek, Arend 35 35           

5 Scholten, Martin 33 33     Longest Heren: Bim Panneborg 

6 Jong, Marco de 33 33     Longest Dames: Marijke van Mossel 

7 Gitau, Mbugua 32 32           

8 Mooij, Willem 31 31           

9 Kampschoer, Wilma 31 31     Neary: Henk de Wit 

10 Vermeij, Willem 30 30     Neary: Elly Vermeij 

11 Mossel, Marijke van 30 30           

12 Hulst, Cock van der 29 29           

13 Witteloostuijn, Hans van 29 29           

14 Sargeant, Richard 28 28           

15 Veen, Ben  in 't 28 28           

16 Smits, Hans 27 27           

17 Vermeij, Elly 26 26           

18 Balk, Wim 26 26           

19 Eems, Jaap van der 26 26           

20 Schelvis, Anneke 25 25           

21 Pannenborg, Bim 24 24           

22 Kil, Ria 24 24           

23 Schmidt - Boer, Marion 23 23           

24 Visser, Theo 23 23           

25 Velzen, Ger van 22 22           

26 Balk, Annemarie 22 22           

27 Wit, Yvonne de 20 20           

28 Driessen, Joke 19 19           

29 Leest, Harm van der 10 10           

                  

Richard Sargeant 
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  Purmerend 30 april 2016         

  BIG Wood trofee       CBA = 0   

              

              

  Naam: Stableford Pin High   Beste Bruto Score   

1 Scholten, Martin 38 38 1 Scholten, Martin 96 

2 Jong, Marco de 38 38 2 Smits, Hans 98 

3 Smits, Hans 35 35 3 Bolk, Jeroen 101 

4 Mossel, Marijke van 35 35       

5 Bolk, Jeroen 34 34       

6 Wit, Henk de 31 31   Longest Heren: Smits, Hans 

7 Backus, Lotte 31 31   Longest Dames: Balk, Annemarie 

8 Schoon, Lodi 30 30       

9 Burgman, Peter 29 29       

10 Duijvenboden, Hans van 29 29   Neary: Scholten, Martin 

11 Kronemeijer - van derVelde, Richtje 28 28       

12 Roelofszen, Dennis 28 28       

13 Scholten, Tiny 27 27   Birdies:   

14 Schelvis, Anneke 26 26       

15 Sargeant, Richard 25 25   Jong, Marco de 1 

16 Haas, Astrid de 25 25   Schoon, Lodi 1 

17 Bodt, Duco 24 24   Burgman, Peter 2 

18 Hoek, Arend 24 24       

19 Velzen, Ger van 23 23       

20 Driessen, Joke 23 23       

21 Balk, Wim 23 23       

22 Veen, Ben  in 't 23 23       

23 Slaman, Piet 23 23       

24 Kronemeijer, Jisk 22 22       

25 Vermeij, Willem 22 22       

26 Hulst, Cock van der 21 21       

27 Elderen, Bert van 21 21       

28 Vermeij, Elly 19 19       

29 Leest, Harm van der 19 19       

30 Kampschoer, Wilma 19 19       

31 Balk, Annemarie 18 18       

32 Mooij, Willem 14 14       

33 Wit, Yvonne de 14 14       

34 Scholten, Erik Jan 14 14       

35 Schmidt - Boer, Marion 13 13       
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  Nunspeet 4 april 2016             

  Wake-up trofee       CBA = -1     

                

                

  Naam: Stableford Pin High   Beste Bruto Score     

1 Bolk, Jeroen 39 39 1 Gitau, Mbugua 86   

2 Veen, Ben  in 't 34 34 2 Bolk, Jeroen 97   

3 Gitau, Mbugua 33 33 3 Hulst, Cock van der 98   

4 Backus, Lotte 33 33         

5 Pannenborg, Bim 32 32         

6 Hulst, Cock van der 31 31   Longest Heren: Kronemeijer, Jisk 

7 Wit, Henk de 31 31   Longest Dames: Kronemeijer -  

8 Bodt, Duco 31 31     van derVelde, Richtje 

9 Scholten, Tiny 30 30         

10 Roelofszen, Dennis 30 30   Neary: Gitau, Mbugua 

11 Kronemeijer, Jisk 29 29         

12 Kronemeijer - van derVelde, Richtje 29 29         

13 Vermeij, Willem 27 27   Birdies:     

14 Schoon, Lodi 27 27   Veen, Ben  in 't 1   

15 Jong, Marco de 27 27   Gitau, Mbugua 1   

16 Mossel, Marijke van 27 27   Jong, Marco de 1   

17 Duijvenboden, Hans van 27 27   Bolk, Jeroen 1   

18 Elderen, Els van 27 27         

19 Smits, Hans 26 26         

20 Witteloostuijn, Hans van 26 26         

21 Scholten, Erik Jan 23 23         

22 Vermeij, Elly 22 22         

23 Burgman, Peter 21 21         

24 Elderen, Bert van 21 21         

25 Eems, Jaap van der 20 20         

26 Sargeant, Richard 19 19         

27 Haas, Astrid de 19 19         

28 Schmidt - Boer, Marion 16 16         

29 Scholten, Martin 15 15         

30 Mooij, Willem 12 12         

31 Leest, Harm van der 10 10         

32 Wit, Yvonne de 10 10         

33 Slaman, Piet 6 6         
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Notulen ALV  24 maart 2016 
 
1) Opening 
 
De voorzitter heet een ieder welkom in het clubhuis van golfbaan Amsterdam Waterland. 
Iedereen heeft de  agenda toegestuurd gekregen en deze wordt goedgekeurd, er zijn geen wijzigingen. 
In de pauze, om +/- 19.45 uur, is er koffie / thee en na afloop van de vergadering een drankje namens de vereni-
ging. 
 
2) Mededelingen ingekomen stukken 
 
De NGF kaartjes zijn binnen en zullen zo worden uitgereikt! 
Op dit moment heeft de vereniging 60 leden 30 Shell en 30 niet Shell. 
We hebben voor 2016  5 opzeggingen ontvangen, Han Baarslag , Jaap Bakkum, Andre Smit, Chris Swan,  
Ineke v/d Dries. 
Er zijn 2 nieuwe aanmeldingen, ons oud lid Piet Slaman, en de vrouw van Wim Balk, Annemarie Balk. 
De contributie stroomt binnen en dat is goed, want de eerste betalingen voor het nieuwe seizoen moeten al gedaan 
worden. 
Afwezig met bericht; Tiny en Martin Scholten, Lodi Schoon, Ineke v/d Dries, Ger v Velzen, Marco de Jong, Wim 
Balk, Astrid de Haas, Bim Panneborg, Pieter Popma, Jeroen Bolk, Piet Slaman, Joke Driessen, Rudy Wagemans,  
Jaap v/d Eems, Wilma Kampschoer, Hans Wijnbelt, Dennis Roelofszen, Ria Kil. 
 
3) Notulen vorige vergadering 
 
De notulen van de vergadering van 26 maart 2015 worden zonder commentaar goedgekeurd. 
    
4) Verslag van de kascommissie 
 
De kascommissie, bij monde van Jisk Kronemeijer,  meldt dat de kas is gecontroleerd en dat er geen bijzonderhe-
den zijn geconstateerd! 
Hij adviseert de vergadering om het bestuur te dechargeren voor het financiële beleid in 2015. 
 
5) Financieel jaaroverzicht 2015 en begroting 2016 
 
Lotte, als penningmeester, legt n.a.v. de sheets het financiële plaatje uit en wordt aangevuld door Henk.  
De WC heeft duidelijke afspraken met de banen gemaakt over de teruggave van niet-gebruikte greenfees, wat he-
laas in 2016 niet bij alle banen is gelukt! 
Hans v Duivenboden, vraagt of er eventueel andere personen mee mogen doen, als het aantal deelnemers niet ge-
haald wordt? 
Antwoord: Het probleem doet zich hoofdzakelijk voor als er afmeldingen op de wedstrijddag zelf komen, dan moe-
ten de greenfees vaak wel worden betaald, dan wordt het moeilijk om nog deelnemers te regelen. De suggestie zal 
door de WC verder worden opgepakt. 
 
6) Jaarverslagen en plannen commissies. 
 
Wedstrijd commissie. 
 
Mbugua laat het nieuwe wedstrijdschema zien, zoals het ook op de site staat. 
We beginnen op Nunspeet en eindigen met een dubbele tee start op Prise d’Eau, deze baan is weer terug  in het 
wedstrijdschema.  
Mbugua deelt mee dat er wat wijzigingen zijn gekomen in het NGF reglement ( zie regl. + hcp com ) 
 
Regel en Handicap commissie 
 
Peter vertelt  zijn verhaal n.a.v de sheets en vraagt om die goed door te lezen. 
Deze was al eerder aan de leden verstuurd, zodat een ieder op de hoogte is van de wijzigingen van de regels in het 
nieuwe seizoen! 
Ook wijst Peter er op dat er op 12 april a.s. een regelavond wordt gehouden, waar Richard een goede en duidelijke 
presentatie houdt, met quiz. Het verzoek is om je aan te melden voor deze avond. 
 
Training commissie 
 
Liesbeth vertelt dat er het afgelopen jaar weinig tot niets aan aanmeldingen zijn geweest om de trainingen te vol-
gen en men heeft besloten om de training commissie op te heffen! 
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Men kan zich zelf aanmelden om de lessen te volgen zoals op Waterland wordt aangeboden! 
Hans Smits zal als aanspreek punt fungeren! 
 
Arbo commissie 
 
Er is op Waterland een nieuwe schuilhut geplaatst, die tevens kan dienen als uitgiften punt voor dranken bij evene-
menten. 
Tevens de aandacht om bij warme dagen, zoals afgelopen jaar op Lelystad, voldoende water te drinken en eventu-
eel een paraplu de baan in te nemen om je tegen de zon te beschermen. 
Op de teebox  alleen afslaan als de flight voor je buiten bereik is, als men toch afslaat en de bal komt in de buurt of 
als men een afzwaaier heeft  duidelijk fore roepen! 
 
Tee Time 
 
Het afgelopen jaar is door omstandigheden maar 1 Tee Time verschenen. We proberen er dit jaar, met voldoende 
input van de leden, weer een aantal uit te brengen! 
 
Website, 
 
De website heeft ook dit jaar weer een update gehad en zal bijgehouden worden door Lotte, Liesbeth en Peter. 
 
Ballotage commissie 
 
De Ballotage commissie is niet actief geweest, hoeft alleen op te treden als bij het aannemen van introduceleden, en 
dat was  het  afgelopen jaar niet aan de orde.  We zouden de commissie willen opheffen, maar in ons huishoudelijk 
reglement staat dat we een balotage commissie hebben.  
Ben vraagt hoe e.e.a. werkt en Anneke zegt dat de commissie advies geeft aan het bestuur en die bepaalt verder 
het beleid! 
Na enige discussie hebben we besloten om de commissie slapend te houden! 
Het bestaande lid Fred v/d Steen wordt nu bijgestaan door Anneke Schelvis en Ben in ’t Veen en zullen op tijd 
(indien nodig) worden gewekt om hun advies uit te brengen! 
 
Wel en Wee, 
 
Er zijn afgelopen jaar verschillende kaarten en attenties verstuurd. 
Als jullie horen wie er langdurig ziek, geboortes of een opkikkertje nodig hebben laat het weten. 
 
Jubileum commissie 
 
De jubileum commissie, bestaande uit Yvonne de Wit, Hans van Duijvenboden, Ger van Velzen en Dennis Roelof-
zsen, wordt bedankt voor hun inzet en de commissie wordt opgeheven en mogelijk over 5 jaar weer uit het vet ge-
haald! 
 
Verkiezing bestuur, 
 
Aftredend en herkiesbaar, de voorzitter Henk de Wit en de wedstrijd commissaris Mbugua Gitau er zijn geen tegen 
kandidaten en de vergadering is akkoord. 
De training commissie wordt opgeheven en de leden, Liesbeth, Erik Jan en Hans worden  bedankt voor al hun in-
spanningen. 
De penningmeester stopt er nu echt mee, want we hebben een opvolger gevonden, nl. Lodi Schoon, vandaag niet 
aanwezig vanwege zijn verjaardag, de vergadering gaat akkoord met zijn benoeming. 
De kascommissie bestaat uit Jisk Kronemeijer en Erik Jan Scholten en als reserve Hans Smit! 
 
NGF D Status, 
 
Volgens de NGF statuten hebben alleen verenigingen met 100 of meer leden de D status, maar sinds 2013 zitten wij 
al onder deze limit en melden dat ieder jaar keurig en ook de bijdrage van onze leden wordt als zodanig verrekend.  
Wordt  vervolgd!! 
 
Statuten en huishoudelijk reglement, 
 
De statuten zijn vastgesteld en zijn op 1 juni 2015 door de voorzitter en secretaris bij de notaris ondertekend. 
Alle stukken zijn in te zien op de website. 
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AGV Shell ontwikkeling 2016, 
 
De bijdrage van Activia is aangevraagd en is op basis van het activiteiten pakket van het aantal leden van de STCA / 
SPTR. 
Het leden aantal blijft een punt van aandacht en is nu in balans Shell niet Shell. 
Verder gaan we op dezelfde voet verder als in 2015! 
 
Rondvraag, 
 
Anneke vraagt, nu Ineke geen lid meer is, hoe het met de vossenjacht gaat? 
We zullen haar benaderen en vragen om de beker en het vosje en speldje terug te geven/sturen. 
Verder geen vragen opmerkingen. 
 
We bedanken een ieder die aanwezig was en gaan nu een drankje nemen, tot volgende week op de eerste ZAC-
avond  en veel plezier tijdens het nieuw golfseizoen. 


