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maart 2003, Nr. 108

Uitnodiging
Het Bestuur van de

Amsterdamse Golfvereniging S.H.E.L.L.

nodigt u uit voor de

Algemene Leden Vergadering 2003

te houden op

woensdag 26 maart 2003

in Café-restaurant de Houten Vier op golfbaan de Hoge Dijk
Abcouderstraatweg 46, 1105 AA Amsterdam ZO

Aanvang van de vergadering om 19:00 uur in de AMC zaal

Agenda blz.

 1. Opening -
(vaststelling aantal aanwezige leden
 i.v.m. punt 8, statutenwijziging)

 2. Mededelingen, ingekomen stukken. -
 3. Notulen van de ALV van 13-03-02 en de bijlage TT 99

Buitengewone ALV van 11-09-02 bijl. 1
 4. Verslag van de Kascontrole commissie -
 5. Financiëel jaaroverzicht 2002 en begroting 2003 4
 6. Jaarverslagen en plannen van de commissies 3

a) Wedstrijdcommissie 3
b) Handicap & regelscommissie 4
c) Trainings- &materiaalcommissie 7
d) Ballotagecommissie 5
e) Tee-Time -

 7. Associatie met de NGF 5, 6
 8. Statutenwijziging bijl. 1
 9. Wijziging Huishoudelijk Reglement bijl. 1
10. Bestuursverkiezing, samenstelling commissies 2
11. Rondvraag -
12. Sluiting -

Graag tot 26 maart       Hoorn / Zeewolde, 2-03-2003

A.G.V. Shell,
geassocieerd met de
NGF

Tee-Time is het
informatiebulletin voor
A.G.V. Shell-leden

Redactie en lay-out:
 Dirk Pultrum

 Met bijdragen van:

 het bestuur
 en de commissies

Redactie-adres:
 Dirk Pultrum
 Brik 75
 1625 GK  Hoorn
 telefoon: 0229-234946
 e-mail: pultrum@euronet.nl
Secretariaat:
Paula van Schaik
telefoon: 036-5222810
e-mail:  j.vschaik@chello.nl
======================
 Deadline Tee-Time Nr. 109

 Uw verslagen, reisverhalen,
 overzichten, avonturen,
 roddels, kortom : uw kopij
 is van harte welkom bij de
 redactie.

 Sluitingsdatum voor de
 eerstvolgende Tee-Time is:

15 april 2003
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Samenstelling bestuur en commissies
Bestuur:
Erik Trommelen voorzitter
Paula van Schaik secretaris
Peter Burgman penningmeester
Dirk Pultrum wedstrijdcommissaris
Piet Slaman trainings- & materiaal-

commissaris
Jan Snoeks handicap & regels-

commissaris

Statutair zijn aan de beurt om af te treden de
penningmeester en de drie commissarissen (Peter
Burgman, Piet Slaman, Dirk Pultrum en Jan
Snoeks). Zij stellen zich allen herkiesbaar.
Andere kandidaat-bestuursleden kunnen zich
schriftelijk aanmelden bij het bestuur, tot 3 dagen
voor de vergadering. De kandidaatstelling moet
ondertekend zijn door de kandidaat zelf en
tenminste 10 stemgerechtigde leden (conform het
gestelde in artikel 5 van het HHR).

Wedstrijdcommissie:
Dirk Pultrum, Jaap Bakkum, Duco Bodt,
Parminder Sangha, Anneke Schelvis, Martin
Scholten en Chris Whincup

Trainings- & Materiaalcommissie:
Piet Slaman, Ineke van den Dries, Chris van Gaans
en Ton Hogenes

Handicap & Regelscommissie:
Jan Snoeks, Jelle Kars, Dirk Pultrum en André
Smit
Deze commissie is in de loop van 2002 uitgebreid
met Jelle, met het oog op de verwachte toename
van de werkdruk i.v.m. de associatie met de NGF.

Ballotagecommissie:
Hans Visser, Ineke van den Dries en André Smit

Alle leden van bovengenoemde commissies treden
reglementair af en zijn weer beschikbaar, dus aan
de samenstelling van al deze commissies verandert
niets.

Kascontrole commissie
De kascontrole commissie bestaat  uit Hans Visser
en Arend Reinink, met als reserves Martin
Scholten en Elly Vermeij.
Hoewel volgens het huidige reglement alle leden
zouden moeten aftreden om dan weer herkozen te
worden, lijkt het practischer om alvast een
voorschot te nemen op het gewijzigde HHR (zie
punt 9). Dan zou Hans Visser, die nu 2 jaar in de
kascontrole commissie heeft gezeten aan de beurt
zijn om af te treden. Als 1e reserve komt  Martin
Scholten dan in aanmerking voor de vacante plek.

             

Zomeravond Competitie (ZAC)
De ZAC begint op woensdag 2 april.
Aanmelden voor de ZAC bij Chris Whincup,
chris.whincup@shell.com of 020-6303049.
Voor de ZAC geldt een eigen bijdrage van
HHHH25,- te storten op rek. 54.74.19.627 tnv AGV
Shell, Amsterdam, o.v.v. ZAC-bijdrage.

Uitnodiging

Alweer de hoogste tijd om uit de winterslaap te ontwaken.
Op vrijdag 4 april spelen we vanaf 11:00 uur op golfbaan

Prise d� Eau

de openingswedstrijd om de

Wake-Up trofee

Leden in het bezit van GVB of EGA handicap kunnen
zich aanmelden voor deze wedstrijd.

De wedstrijdleider is Chris Whincup, geassisteerd door
Parminder Sangha.

Aanmelden tot uiterlijk 26 maart bij:
Chris Whincup
020-6303049
chris.whincup@shell.com
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Jaarverslagen en plannen commissies

Wedstrijd commissie

In het seizoen 2002 hebben we 9 wedstrijden
gespeeld. Over het algemeen hadden we op de
wedstrijddagen redelijk tot goed weer, dus ook
wat dat betreft een goed seizoen. Het SRTCA-
open werd ook dit jaar weer gespeeld op
Waterland. De Delta Lloyd wedstrijd, gepland aan
het eind van het seizoen ging helaas door het
slechte weer niet door. De wisseltrofee blijft dus
nog een jaartje bij ons. De jaarlijkse vossejacht die
vorig jaar door het slechte najaarsweer helaas niet
door kon gaan, is dit jaar gespeeld op Edda Huzid.
Ook dit jaar weer een aantal nieuwe leden en
helaas zijn we door overplaatsingen ook weer een
aantal goede spelers kwijtgeraakt. De
belangstelling voor de ZAC-woensdagavonden
was nog groter dan vorig jaar, dus ook voor
komend seizoen is er weer extra starttijd
aangevraagd. Al met al een zeer geslaagd
golfseizoen, afgesloten door een gezellige
feestavond. Bij deze dank aan allen die mede door
hun bijdrage hebben gezorgd voor een zeer
geslaagd golfjaar 2002.

Wedstrijden en Pin High
De openingswedstrijd werd ook dit jaar weer
gespeeld op Spaarnwoude. Het programma van dit
jaar bevatte een groot aantal reeds goed bekende
banen. Een nieuwe baan in het programma was
Burggolf St. Nicolaasga. Hier hadden we een
werkelijk schitterende golfdag, mede door het
mooie zomerweer, de prachtige baan en de
aansluitende barbecue op het zonovergoten
terras. De slotwedstrijd werd weer gespeeld
op Het Rijk van Nijmegen. Dit keer gelukkig
geen last van andere flights. De resultaten
van alle wedstrijden vind u in bijgaande
tabel.

Nog een paar feitjes:

! Martin Scholten werd dit jaar Pin High
kampioen

! Ineke van den Dries prolongeert haar
kampioenstitel matchplay

! Parminder Sangha en Arthur Echter
waren de beste bruto score spelers

! Ranjit Sangha wint wederom de Adèle
Scholten Trophy

! De Rydercup wordt voor het eerst gewonnen
door het niet/ex-Shell team

ZAC en Matchplay
Het afgelopen jaar was weer een zeer druk ZAC-
seizoen. Er werd met veel enthousiasme aan de
diverse spelvormen deelgenomen. De matchplay
competitie eindigde in een zeer spannende finale
tussen twee huisgenoten. In de Rydercup heeft het
niet/ex-Shell team deze keer echt revanche
genomen door met een ruime voorsprong te
winnen en kreeg daardoor dus voor het eerst de
trofee in handen.  Als vanouds werden ook de
ludieke spelvormen weer met veel plezier
gespeeld. Verder ook dit jaar weer de vaste
elementen zoals de Eclectic serie, de ZAC-
vossejacht, de koppelwedstrijd en de strijd om de
Lucky Luke trofee.

Vooruitblik
De wedstrijd commissie is in de wintermaanden
weer druk bezig geweest met het programma voor
het komend seizoen en is er in geslaagd weer met
een aantrekkelijk programma voor de dag te
komen. Er is gestreefd naar zoveel mogelijk
wedstrijden in het weekend of op feestdagen en dit
is aardig gelukt. Ook dit jaar weer een geheel
nieuwe baan en een paar van een tijdje
weggeweest. Het wedstrijd programma vind u in
de bijlage bij deze Tee-Time. Het matchplay
programma is ook behoorlijk aangepast en ook te
vinden in de bijlage.

Wedstrijd Cie

Jaaroverzicht 2002
Baan Trofee Winnaar
Spaarnwoude Wake-Up trofee Martin Scholten
Prise d�Eau Fore!-uit trofee Martin Scholten
Haarlemmermeer Cruqqen Cup Parminder Sangha
Waterland SRTCA-open cup Ger v. Velzen
Almeerderhout Big Wood Trophy Miriam Dries
St. Nicolaasga De Oliekan Martin Scholten
Hoge Dijk Bang-On! Trofee Ton Hogenes
Waterland H2O Cup Manuel Soudant.
Rijk van Nijmegen Tee-Time trofee Ger v. Velzen

Bruto scores Mooi Weer trofee Ton Hogenes
Lout Pouw trofee Fred Berkenhagen
Gulden cup John Kiene

2002 Pin High trofee Martin Scholten
Matchplay kampioen Ineke v.d. Dries
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Financieel Jaaroverzicht 2002 & Begroting 2003.

Post Budget 2002 Actueel 2002 Budget 2003 (gevraagd)

Training/lesgeld 600 145 750
Wedstrijden/Toernooien 12000 14314 16000
Secretariaatskosten 50 63 50
Vergadering 350 232 500
Reprowerk 200 314 200
Bondskosten 480
Diversen 500

Totaal 13200 15068 18480

Jaaroverzicht 2002.
Niet alle posten zijn in 2002 binnen hun budget gebleven. Minimale overschrijdingen zijn te vinden voor de
posten �Secretariaatskosten� en �Reprowerk�. Een grote overschrijding is te vinden voor de post
�Wedstrijden/Toernooien�.  De reden hiervan is de, onvoorziene, stijging van de greenfee�s van gemiddeld 12
% (Euro effect) en een  stijging van het gemiddeld aantal deelnemers per wedstrijd van 44 naar 52 ! Toen
deze budgetoverschrijding zich, in de loop van 2002, begon af te tekenen is contact gezocht met het ASV
welke accoord is gegaan met de overschrijding. Net zoals de voorgaande jaren heeft, ook in 2002, het ASV de
volledige kosten van onze vaste Clubavond (de ZAC) betaald uit hun Verenigingsbudget. Dit bedrag staat los
van het door ons zelf te besteden Activiteitenbudget dat hierboven verantwoord is.

Budget 2003.
Het budget voor 2003 zoals boven vermeld is op dit moment van schrijven nog NIET OFFICIEEL
goedgekeurd door het ASV bestuur. Ten opzichte van voorgaande jaren zijn sommige posten aangepast om de
ontwikkelingen  beter te volgen.
Voor � Training/lesgeld� een kleine verhoging i.v.m. geplande activiteiten terwijl �Wedstrijden/Toernooien�
wederom fors verhoogd wordt om de trend van stijgende prijzen en deelnemersaantallen te kunnen volgen.
�Vergadering� stijgt lichtjes vanwege gestegen prijzen voor de accommodatie en een grotere opkomst tijdens
de vergadering. Twee nieuwe posten zijn opgevoerd: �Bondskosten� i.v.m. de jaarlijkse bijdrage aan de
Nederlandse Golf Federatie (Euro 450) en de jaarlijkse kosten voor de inschrijving bij de Kamer van
Koophandel (Euro 30), en �Diversen� omdat begin 2003 de statuten van de AGV Shell moeten passeren bij
een Notaris i.v.m. de associatie met de NGF.

De Penningmeester
Peter Burgman

Handicap- en Regelscommissie

Het Handicap reglement is dit
jaar niet gewijzigd. Wel is het
beleid voortgezet om het �lopen�
van Qualifying kaarten door
NGF�ers tijdens AGV
wedstrijden aan te moedigen. Dit
betekent uiteraard dat er in de
wedstrijden  twee NGF�ers in een
groep worden ingedeeld die dan
elkaar kunnen marken..

Diverse handicaps zijn dit jaar
aangepast op basis van scores van
gespeelde wedstrijden of op indi-

viduele basis door een discussie
met de betrokkenen en de HC&R
commissie. Ook dit jaar hebben
weer veel spelers kans gezien om
hun handicap te verlagen. De
grootste daler bleek uiteindelijk
toch Martin Scholten die van 25
naar 18.4 gedaald is, een daling
van ruim 26 %. Andere dalers
zijn:
Parminder Sangha 20 %
Jan v. Braam 19.3 %
en Ton Hogenes 18.7 %

Uit de database zoals door Dirk
Pultrum is bijgehouden over de
laatste 3 jaar blijkt dat alle
clubhandicaps een reële afspiege-
ling geven van de individuele
speelsterkte en dat in de meeste
gevallen de clubhandicap al na
ca. 4  qualifying wedstrijden
redelijk nauwkeurig bepaald kon
worden.
Dit jaar zal de commissie graag
meewerken om de kennis van de
regels te stimuleren door artikelen
in de Tee-Time.
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Komend jaar zullen de leden ook
een EGA handicap kunnen ver-
krijgen via A.G.V. SHELL. Hier-
voor moet een verzwaard rege-
lexamen worden afgelegd en drie
qualifying kaarten ingeleverd met
minimaal 36 stableford punten
vanaf handicap 36. Er wordt op
15 mei een examen geregeld en
op de regelavond die wordt ge-
houden op 10 april zal naast de
gebruikelijke onderwerpen hier
extra aandacht aan besteed
worden. Zie ook de aankondiging
elders in deze Tee-Time. We
hopen dat alle leden hieraan deel
zullen nemen.

Ook voor de HC&R Cie betekent
dit dat er veel werk bij komt en in
overleg met de Wedstrijd Cie zal
een protocol opgesteld worden
hoe we met e.e.a. moeten
omgaan.

We zullen ons best doen om zo-
veel mogelijk leden aan een EGA
handicap te helpen dit jaar.

André Smit namens
HC&R Cie

Ballotagecommissie.

Het jaar 2002 bracht de nodige
perikelen met zich mee voor de
ballotagecommissie bestaande uit
Ineke van den Dries, Andre Smit
en ondergetekende. Een kleine
greep uit de diverse relevante on-
derwerpen is:
· aanpassing statuten en huis-

houdelijk reglement van ASV
en de daarmee gepaard
gaande problematiek met be-
trekking tot het AGV introdu-
cébeleid.

· vijf aspirant introducéleden
gewogen en binnen gehaald,

één andere heeft in de loop
van het jaar menen te moeten
bedanken

· de ballotagecommissie heeft
zelfs iemand op de wachtlijst
gehad

· één heuse commissie-
vergadering gehad

· we dienen tegenwoordig twee
soorten introducés te beoor-
delen, de regulaire en mensen
met een �status aparte�, het-
geen de werkzaamheden van
de commissie duidelijk heeft
verbreed en verdiept.

Kortom, de ballotagecommissie
heeft weer een zwaar jaar achter
de rug.

Hans Visser namens
Ballotage Cie

Ledenbestand in 2002

Ondanks dat er geen introductie-dag heeft plaatsgevonden in 2002, kwam er toch een aantal nieuwe leden bij
(13, om precies te zijn). Uiteraard waren er ook afmeldingen, 11 in totaal, waarvan ruim de helft ten gevolge
van overplaatsingen. Dat brengt het ledental per 31-12-2002 op 115. Hiervan zijn er 20 introducé(e), en dat is
iets meer dan de 16% die we er mogen hebben. Er is voorlopig dus geen plaats voor nieuwe introducé(e)-
leden.

Paula van Schaik, secretaris

MEDEDELING van het secretariaat in verband met het "Predikaat Geassocieerd".

Beste leden,

Misschien gaan jullie mij een ver-
schrikkelijke zeurpiet vinden,
maar ik wil jullie proberen te
doordringen van het feit, dat er
met het "Predikaat Geassocieerd"
toch wel meer verandert dan je in
eerste instantie misschien zou
denken. Keken we bij het starten
van deze procedure voornamelijk
naar de voordelen die het ons zou
bieden, zoals b.v. het kunnen ha-
len van een echte EGA handicap
zonder daar erg veel extra voor te
moeten betalen en te moeten
doen, zo kijkt de NGF natuurlijk
naar wat er voor haar aan voor-
delen te behalen zijn. En het be-
gint me langzamerhand duidelijk

te worden, wat dat precies in-
houdt. Elke geassocieerde club
erbij, betekent enige tientallen (of
misschien wel honderden) indivi-
duele "witte GVB-ers" minder,
dat is nogal voor de hand liggend.
Moest er vóór associatie aan elke
witte GVB-er individueel een
verlengingsnota gestuurd worden,
kunnen ze nu volstaan met één
verzamel nota aan een geassoci-
eerde. Ook de kaartjes worden
niet meer naar de individuele
huisadressen gestuurd, maar in
één zending naar het club
secretariaat.

Wat ik met dít schrijven wil bena-
drukken, is dat  het AGV-secreta-
riaat vanaf nu het aanspreekpunt

is voor NGF zaken. Dat werkt
twee kanten uit, van de NGF naar
onze leden, en van onze leden
naar de NGF. Daarom is nu heel
belangrijk dat veranderingen in
jullie gegevens aan mij
doorgegeven worden, opdat ik het
weer kan doorgeven aan de NGF.
Met gegevens bedoel ik dan
dingen zoals huisadres, een
lidmaatschap van een andere
golfclub (als je dus opzegt bij je
oude home club b.v. omdat AGV
nu de handicap administratie kan
verzorgen, of ook als je besluit lid
te worden van een tweede club,
want dan moet je bedenken waar
je GVB/handicap wilt laten
registreren, en dat moeten allebei
de secretariaten dan weer weten).
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Door de leden die geen andere
home club hebben moet ik ook
geïnformeerd worden over zaken
zoals deelname aan - en vooral
slagen voor  - een golf examen
(GVB, of het verzwaarde
regelexamen), e.d.

Tot zover deze eerste mededeling,
er komen er vast nog wel een
paar. Als je wat wilt vragen, of
melden, gaarne via e-mail
j.vschaik@chello.nl

Vriendelijke groeten, Paula

Een EGA handicap voor alle AGV�ers

Per 1-1-2003 is AGV Shell geassocieerd met de NGF. Dit betekent dat al onze leden nu een officiële EGA
handicap kunnen krijgen. De eerste stap op dit traject is het afleggen van een verzwaard regelexamen, en
daarvoor heeft het bestuur een regeling getroffen. Wij reserveren een zaaltje, en de NGF vaardigt een
examinator af om ons aan de tand te voelen. Op deze manier kunnen onze leden die dat willen en zich er klaar
voor voelen gezamenlijk dat examen doen, en hoeft niet iedereen apart naar een of andere NGF
examenlocatie.

De datum voor dit examen is Donderdag 15 mei a.s.
De locatie: SRTCA
Aanvang: 19.30 uur

Welke lokatie op het SRTCA terrein we gaan gebruiken wordt tijdig bekend gemaakt.

Verder wordt er op donderdag 10 april een regelavond georganiseerd, ook op het SRTCA terrein.
Tijd en lokatie worden nog nader bekend gemaakt
Op deze regelavond wordt naast de gebruikelijke onderwerpen speciaal aandacht besteed aan het verzwaard
regelexamen. Het verzwaard regelexamen bestaat uit 1* en 2* vragen uit het bekende blauwe boekje
�Regelexamen GVB & Handicap� van de NGF, let er op dat je de versie hebt die conform de NGF Regels
2000-2003 is. Er worden 20 vragen gesteld waarvan er 15 goed moeten zijn. Een eenmaal gehaald examen
blijft onbeperkt geldig. Oefenen kan ook via htttp://www.golfsite.nl

Noteer en reserveer dus deze twee data: 10 april en 15 mei!!!!

De tweede stap is het inleveren van drie qualifying scorekaarten. Deze eerste drie kaarten moeten zijn gedaan
op een Nederlandse baan onder qualifying condities, gemarkt en mede ondertekend door een marker (iemand
met een EGA handicap of iemand die met goed gevolg regelexamen heeft gedaan). Je hoeft met deze kaarten
niet te wachten tot je regelexamen hebt gedaan, je kunt al direct beginnen. De drie kaarten moeten binnen een
periode van 1 jaar gelopen zijn en alledrie minsten 36 stableford punten te tellen vanaf exact handicap 36.0.
Van deze drie kaarten wordt die met de hoogste stableford score genomen, je exact handicap wordt dan
72 - stableford score.

Nieuwe leden
Jaap v.d. Eems
en
Adriana Lettenmeijer

van harte welkom  en veel
plezier bij AGV Shell

Geslaagd voor GVB
Roy Schelling
Hartelijk gefeliciteerd
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Trainingscommissie

De Commissie
Startend met twee leden is de
commissie in verband met de
grote aanwas van beginnende
golfers in de eerste helft van 2002
uitgebreid tot vier leden.

Flyer
De commissie heeft een flyer
opgesteld waarin alle
trainingsaangelegenheden op een
rijtje gezet zijn. Na het uitbrengen
van de flyer is de totale
ledengroep in   doelgroepen
ingedeeld (nl. leden zonder GVB,
leden die net hun GVB hebben
gehaald en leden met een
clubhandicap <36) met als doel
om middels een actieplan (zoals
een betere begeleiding tijdens
instructie rondjes, zie hieronder)
de kennis en kunde van de leden
van de doelgroep t.a.v. het golf op
een hoger niveau te brengen. De
totale doelgroep bestaat
momenteel uit ca. 71 leden
(peildatum juli 2002).

Lessen
In 2002 zijn er groeps- en
individuele lessen georganiseerd.
17 personen hebben hieraan

deelgenomen, waarvan 9 het
GVB examen met goed gevolg
hebben afgelegd. 2 lessers waren
reeds in het bezit van het GVB.

Instructierondje
In 2002 is de eerste
instructieronde gelopen. Deze
ronde is bedoeld voor leden die
weliswaar hun GVB hebben,
maar nog veel vragen hebben
over etiquette, geschreven en
ongeschreven regels. Negen
leden, begeleid door 4
instructeurs deden aan de ronde
mee.

Wedstrijden
Op verzoek van de trainings-cie
heeft de wedstrijdcommissie
wedstrijden voor beginnende
golfers op de korte holes van de
wedstrijdbanen georganiseerd. De
animo hiervoor viel tegen.

Introductieavond
In verband met de grote aanwas
van beginnende leden in 2001 is
in 2002 geen introductieavond
georganiseerd.

Materiaal

Er is veel gebruik gemaakt van de
AGV leensetjes, met name om de
periode tussen de eerste les en de
aanschaf van een eigen set te
overbruggen.
Een inventarisatie van het
materiaal wees uit dat de vier
(1/2) sets niet helemaal compleet
zijn.

Plannen 2003

Uiteraard zet de commissie haar
werkzaamheden op het gebied
van groeps en individuele lessen
voort.
In samenwerking met de ZAC
commissie zullen in 2003 3 à 4
introductierondes georganiseerd
worden en in samenwerking met
de Wedstrijd Cie 4 wedstrijden
op korte holes bij wedstrijdbanen.
In het voorjaar zal een
introductieavond gehouden
worden.
Er worden acties ondernomen om
de vier halve golfsets te
completeren.

Trainings-Cie

De trainingscommissie vraagt:
ten behoeve van onze vereniging
te koop of te geef

• 1 maal houten - 3
• 2 maal houten - 5
• 2 maal ijzer - 7
• 1 maal ijzer - 5
• 2 maal ijzer - 3

en biedt aan:

IJzer- 6, 2 en 1

Reacties naar Ton Hogenes
e-mail: ton.gerda.hogenes@hetnet.nl


