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UITNODIGING 
 

    Het Bestuur van de 
 

 Amsterdamse Golf Vereniging SHELL 
 

nodigt U uit voor de 
 

Algemene Leden Vergadering 2004 
 

op woensdag 24 maart 2004 
 

     in  de Abcouderzaal van Café-restaurant de Houten Vier 
op golfbaan de Hoge Dijk, 

Abcouderstraatweg 46, 1105 AA Amsterdam 
 

Aanvang van de vergadering 19.00 uur 
 

                     Agenda  
               1.   Opening  
               2.   Mededelingen, ingekomen stukken  
               3.   Notulen 
                    3a) van de ALV van 26-03-03 
                    3b) van de extra ALV van 10-04-0 
              4.   Verslag van de kascommissie 
              5.   Financieel jaaroverzicht 2003,  
                    begroting 2004 
              6.   Website 
              7.   Pauze 
              8.   Jaarverslagen en plannen van de commissies 
                    8a)  wedstrijdcommissie 
                    8b)  handicap- & regelscommissie 
                    8c)  trainingscommissie 
                    8d)  ballotage commissie 
                    8e)   Tee-Time 
               9.   Wijzigingsvoorstellen  
                    9a)  wedstrijdreglement  
                    9b)  H&R-reglement 
             10.  Verkiezing bestuur en kascontrolecommissie 
             11.  Viering 3e lustrum (mei 2005) 
             12.  Rondvraag 
             13.  Sluiting 
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A.G.V. Shell, 
geassocieerd lid van de 
NGF (no. 910) 
 
Tee-Time is het 
informatiebulletin voor 
A.G.V. Shell-leden 
 
Redactie en lay-out: 
Julia de Vries 
Eind redactie: 
Ineke van den Dries 
 
 Met bijdragen van: 
Paula van Schaik 
Peter Burgman 
Piet Slaman 
HansVisser 
Jan Snoeks 
  
Redactie-adres: 
Julia de Vries 
Smaragd 162 
1625RL Hoorn 
telefoon: 0229-279015 
e-mail: 
julia.devries@Kraton.com 
Secretariaat: 
Paula van Schaik 
telefoon: 036-5222810  
e-mail:  AGV-sec@xs4all.nl 
====================== 
 Deadline Tee-Time Nr. 120 
 
 Uw verslagen, reisverhalen, 
 overzichten, avonturen, 
 roddels, kortom : uw kopij 
 is van harte welkom bij de  
 redactie. 
  
 Sluitingsdatum voor de  
 eerstvolgende Tee-Time is: 
 
 14 april 2004 



Van de voorzitter: 
 
Ieder jaar treedt een deel van het bestuur af, om zich daarna al dan niet herkiesbaar te stellen. Het is wellicht 
onvoldoende bekend bij u, dat ieder lid van onze vereniging zich voor zo’n bestuursfunctie verkiesbaar kan 
stellen. Als u dus interesse heeft om in het bestuur een bijdrage aan onze vereniging te leveren, kan ik u alleen 
maar aanmoedigen om, conform onze regels, uzelf beschikbaar te stellen. 
Met het overlijden van Dirk en de veranderde functie voor Peter, is er een vacature ontstaan voor 
wedstrijdcommissaris en penningmeester. Om tijdige voortgang van deze functies te waarborgen heeft het 
bestuur al in december 2003 Chris Whincup en Roel van Iperen benaderd. Het bestuur zal beide kandidaten 
voordragen voor deze vacante functies. Dit houdt echter niet in dat u zich beperkt moet voelen met een eigen 
wens om een rol in het bestuur te vervullen. De functie van trainingscommissaris als ook die van voorzitter 
zijn dit jaar tevens vacant. Het zijn de leden die tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) alle 
functionarissen kiezen. 
 
Als u een rol wilt vervullen als commissielid in een van de verschillende commissies, dan verloopt dat niet via 
de ALV. Hier dient u uw interesse kenbaar te maken bij het bestuur, waarna de voorzitter van de 
desbetreffende commissie kontakt met u opneemt.  
 

 
 

Bestuursverkiezing 
 
Bestuur: 
Voorzitter:   Erik Trommelen 
Secretaris:   Paula van Schaik 
Penningmeester:  Peter Burgman 
Wedstrijdcommissaris: vacant (Chris Whincup) 
H&Rcommissaris:  Jan Snoeks 
Trainingscommissaris:  Piet Slaman 
 
Statutair zijn de voorzitter en de wedstrijd- en trainingscommissarissen aan de beurt om af te treden. Erik en 
Piet stellen zich herkiesbaar. Chris Whincup heeft na het plotselinge overlijden van Dirk zolang de post van 
wedstrijdcommissaris waargenomen en het bestuur stelt Chris nu officieel kandidaat voor deze functie. 
Peter Burgman heeft te kennen gegeven tussentijds zijn functie neer te willen leggen. Het bestuur heeft Roel 
van Iperen bereid gevonden Peters plaats in te nemen en stelt bij deze Roel kandidaat voor de functie van 
penningmeester. 
 
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 lid 2 van het HHR). 
 

 
 

Kascontrolecommissie 
 

Deze commissie bestaat uit Arend Reinink en Martin Scholten (met Elly Vermeij als reserve). 
Arend is aan de beurt om af te treden; Elly komt als reserve in aanmerking voor de vacante plek. Andere 
kandidaat-kascontroleurs (nieuwe reserve) kunnen zich staande tijdens de vergadering bekendmaken.  
 
 
 
 

 ALV Tee-Time Nr. 118  Pagina  2



 
Samenstelling van de Commissies: 

 
o.a. ten gevolge van het overlijden van Dirk Pultrum en Jelle Kars zijn er veranderingen in de samenstelling 
van de diverse commissie, hierbij een overzicht: 
 
WedstrijdCie. Bestond in 2003 uit Dirk Pultrum (†), Jaap Bakkum, Duco Bodt, Parminder Sangha, Anneke 
Schelvis, Martin Scholten en Chris Whincup. Alle leden treden statutair af. Jaap en Duco zijn niet herkiesbaar. 
Ger van Velzen en Willem Vermeij stellen zich kandidaat. Chris neemt het voorzitterschap op zich; Anneke 
Schelvis wordt SRTCA focal point voor de ZAC. 
 
Handicap- en RegelsCie. Werd in 2003 bemand door Jan Snoeks, Jelle Kars (†), Dirk Pultrum (†) en André 
Smit. Door het overlijden van Dirk en Jelle komt  de commissie onder het vereiste aantal van 3 leden. Peter  
Burgman is bereid gevonden zitting te nemen in de H&R-commissie en stelt zich kandidaat. 
 
Trainings- en Materiaalcommissie. Bestond in 2003 uit Piet Slaman, Ineke van den Dries, Chris van Gaans en 
Ton Hogenes. Zij knopen er nog een jaartje aan, geen wijzigingen in de samenstelling van de 
trainingscommissie. 
 
Ballotagecommissie. Werd in 2003 gevormd door Hans Visser, Ineke van den Dries en André Smit. Ook zij 
zijn bereid deze taak nog weer een jaar te vervullen en in 2004 het bestuur met hun advies terzijde te staan. 
 
 
 

 
 
 

Financieel jaaroverzicht 2003 
 
                                 Budget     Actuals     Budget 
                                  2003          2003         2004 
 
Les/Training              750            385          600 
Bondskosten              480            480         2840 
Wedstrijden            16000       16941       17250 
Secretariaat                  50            139          200 
Vergadering               500            731          750 
Diversen                     500            748          500 
 
Totaal                      18480       19631       22340 
 
2003 heeft een overschrijding laten zien van het budget. Dit is vooral zichtbaar in de post “Wedstrijden’’. 
Reden hiervoor was dat, na vaststelling van het budget, er de mogelijkheid was om meer wedstrijden in het 
weekend te laten spelen. De kosten van de greenfee’s in het weekend zijn aanmerkelijk hoger.  Om de 
overschrijding nog enigszins binnen de perken te houden, is voor de laatste wedstrijd een eigen bijdrage aan 
de deelnemers gevraagd.  
De secretariaatskosten zijn gestegen vanwege uitgebreide communicatie met oa de NGF vanaf een 
thuislocatie.  
De vergaderkosten zijn gestegen vanwege het opnieuw invoeren van de Commissie o.a.Leden Vergadering. 
Hierin wisselen Bestuur en Cieleden ervaringen en ideeën met elkaar uit.   
 
Voor 2004 is er nog intensiever contact geweest tussen ondergetekende en de WedstrijdCie i.v.m. het 
samenstellen van de nieuwe wedstrijdagenda. Hierdoor denken we de kosten beter in de hand te kunnen 
houden. 
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Per lid dient de AGV ook een bijdrage aan de NGF te betalen. In 2004 zal dat 18 Euro bedragen. Dit wordt via 
de incasso van ASV geïnd. Om dit zichtbaar en controleerbaar  te maken zijn deze kosten opgenomen in de 
post Bondskosten. 
In 2003 heeft 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. 
Ten tijde van dit schrijven is de budgetaanvraag voor 2004 nog niet officieel goedgekeurd door ASV. Tijdens 
de Algemene Leden Vergadering zal hierop worden teruggekomen. 
 
De Penningmeester, 
Peter Burgman. 
 

 
 

WEBSITE 
 

Geachte golfvriend(inn)en, 
  
Jullie hebben inmiddels begrepen dat we in het bezit zijn van een eigen website met een eigen domeinnaam 
n.l. www.agv-shell.nl. Deze site moet antwoord geven op al Uw vragen met betrekking op onze vereniging. 
Waar is de volgende wedstrijd, wat zijn de uitslagen, wat wordt er die avond op de ZAC-avond gespeeld en 
allerlei andere informatie. 
  
Van jullie zou ik graag willen weten wat jullie missen, prettig vinden en andere relevante zaken. Het is een 
levend geheel dat, indien nodig, elke dag gewijzigd wordt. Hiervoor is het noodzakelijk dat hij regelmatig 
bezocht wordt en dat iedereen er ook bij kan. Dus wanneer er problemen zijn laat het mij dan weten. 
  
Van een enkeling verneem ik nog wel eens dat ze problemen hebben met het laden van “pdf-files” zoals de 
Tee-Time. Ik zou jullie willen aanraden om op internet Acrobat Reader 6.0 te downloaden en te installeren. 
  
Omdat ook de vereniging aan verandering onderhevig is, heb ik gekozen om functionele e-mailaddressen te 
maken. Wanneer er in het bestuur of de commissies mutaties plaats vinden, moeten de e-mailberichten blijven 
komen waar ze thuis horen. De volgende e-mailaddressen heb ik aangemaakt: 
  

• voorzitter@agv-shell.nl      onze voorzitter Erik Trommelen  
• secretariaat@agv-shell.nl    het secretariaat – Paula van Schaik  
• wedstrijdcommissie@agv-shell.nl   de bezielende leiding van Chris Whincup  
• zac@agv-shell.nl    nu nog Chris Whincup, maar daar komt een SRTCA aanspreekpunt voor.  
• penningmeester@agv-shell.nl    nu nog Peter Burgman, maar straks......  
• trainingscommissie@agv-shell.nl    naar Piet Slaman, voorzitter van deze commissie.  
• teetime@agv-shell.nl    Julia de Vries  
• regels@agv-shell.nl    Jan Snoeks  
• handicap@agv-shell.nl    Jan Snoeks  
• ballotagecommissie@agv-shell.nl   Hans Visser  
• webmaster2@agv-shell.nl    mijn steun en toeverlaat in dit project; Peter Burman  
• webmaster@agv-shell.nl    Piet Slaman  

  
Ik hoop dat dit alles bijdraagt aan een ongestoord en prettig golfseizoen. 
  
Piet Slaman 
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Wedstrijdcommissie, jaarverslag 2003 

  
In het seizoen 2003 hebben we 9 wedstrijden gespeeld. Hoewel de weergoden ons af en toe in de steek lieten 
hadden we over het algemeen op de wedstrijddagen redelijk tot goed weer. Het SRTCA-open werd dit jaar 
zoals gewoonlijk op de baan van Waterland gespeeld. De Delta Lloyd wedstrijd werd een zwaar bevochten 
maar toch nipte overwinning voor de Shell. De wisseltrofee blijft dus nog een jaartje in ons bezit. De jaarlijkse 
vossenjacht heeft dit jaar plaatsgevonden op de prachtige golfbaan van Welderen bij Elst en zoals de vos het 
zelf uitdrukte, is het kwaad oude vossen te vangen, dat lukte dan ook niet; Roel blijft de vos. Ook zijn we het 
afgelopen jaar voor het eerst met een grote groep (40 deelnemers) een weekend gaan golfen in België en we 
mogen spreken van een geweldig succes. 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 met vele prijzen. Bij deze dank aan allen die 
mede door hun bijdrage hebben gezorgd voor een zeer geslaagd golfjaar 2003. 
  
Bij al deze positieve geluiden dienen we zeker stil te staan bij het feit dat de voorzitter van onze 
Wedstrijdcommissie Dirk Pultrum, de grote drijfveer en initiatiefnemer achter al deze activiteiten, ons 
is ontvallen. We zullen hem zeer missen.  
  
Wedstrijden en Pin High 
De openingswedstrijd werd dit jaar gespeeld op de baan van Prise d’Eau. Het programma van dit jaar bevatte 
een groot aantal bij ons reeds goed bekende banen.  
De slotwedstrijd werd weer gespeeld in Nijmegen en wel op de Nijmeegse baan.  De resultaten van alle 
wedstrijden vindt u in bijgaande tabel. 
  
Nog een paar feitjes: 
  

        Ineke van den Dries werd dit jaar, onze eerste vrouwelijke,  Pin High kampioen 
        Duco Bodt bezit dit jaar de kampioenstitel matchplay (ZAC) 
        Ineke van den Dries, John Kiene en Arthur Echter waren de beste bruto score spelers 
        Ineke van den Dries wint de  Adèle Scholten Trophy  
        De Ryder Cup wordt wederom 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. In de Ryder Cup 
heeft het niet/ex-Shell team deze een nipte overwinning behaald. 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-vossenjacht, de koppelwedstrijd en de strijd om de Lucky Luke trofee. 
  
Vooruitblik 
De wedstrijdcommissie heeft de wintermaanden nuttig gebruikt en is 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 over algemeen gelukt. 
De verhoogde (weekend) greenfees hebben een rol bij onze keuzen gespeeld.. 
 

 

 
 

 
Jaarverslag Handicap&Regels (HC&R) Commissie 

 
Het afgelopen handicapjaar was voor AGV SHELL een bijzonder jaar. De associatie met de NGF had 
ingrijpende gevolgen voor onze vereniging, in het bijzonder m.b.t. de Golfvaardigheid bewijzen (GVB) en 
Ega-handicaps. Aan het eind van 2003 hadden, van de totaal 119 leden, er 103 een GVB of Ega handicap. 
Hiervan hebben  28 leden een Ega-handicap via AGV SHELL en 18 een Ega-handicap bij hun eigen  
“Homeclub” elders.  

 ALV Tee-Time Nr. 118  Pagina  5



 
Vooral het administratieve werk om al deze zaken goed geregeld te krijgen met de NGF was een aanzienlijke 
belasting welke grotendeels op de schouders van ons secretariaat terecht kwam. De HC&R commissie spreekt 
in dit jaarverslag dan ook hun dank uit aan ons secretariaat voor de omvangrijke steun in het afgelopen jaar.  
 
Op 10 april 2003 werd er een regelavond georganiseerd welke zich speciaal richtte op het verzwaarde NGF 
regelexamen welke op 15 mei jl. door de NGF werd afgenomen in het SRTCA bedrijfsrestaurant. Voor dit 
examen slaagden 35 (van de 39) deelnemers waarmee voor hen de weg naar een Ega-handicap geopend werd.  
 
Het plotselinge overlijden van Dirk Pultrum heeft ons allen diep getroffen, het was een zware klap die de 
vereniging en de HC&R commissie te verwerken kreeg. Dirk vervulde een centrale rol in de commissie, alle 
handicapadministratie werd door hem op zijn homecomputer verwerkt en het is dank zij Dirk’s accuratesse en 
inzet dat we aan het eind van 2003 toch alle clubhandicaps en Ega-handicaps nauwkeurig konden vaststellen 
inclusief de zg. eindejaar’s correcties. 
 
Als we alle categorieën bij elkaar vegen dan ziet de handicapverdeling binnen de vereniging er als volgt uit: 
2   leden in de hcp-categorieën I+II (<11,5) waarvan 1 single handicapper! 
10 leden in de hcp-Categorie  III    (11,5 t/m 18,4) 
17 leden in de hcp-Categorie  IV    (18,5 t/m 26,4) 
64 leden in de hcp-Categorie   V    (26,5 t/m 36) 
 
In totaal heeft de vereniging 67 leden met de zg. “marker” bevoegdheid, zij hebben dus een Ega-handicap of 
GVB met examen aantekening. 
 
Het handicap register alsmede de scorekaarten welke de Ega-handicaps via AGV SHELL bevestigen worden 
door de HC&R commissie bewaard en staan ter beschikking van de NGF ter controle. Verder wijst de HC&R 
commissie nog op het feit dat de golfregels voor 2004 t/m 2007 zijn herzien door de Royal and Ancient 
Golfclub of St Andrews en de United States Golf Association. De herziene regels zijn beschikbaar in het 
nieuwe Golfregels boekje 2004 – 2007 van de Nederlandse Golf Federatie. De traditie om het Golfseizoen te 
beginnen met een Regelavond wordt 6 april 2004 voortgezet; maar nu zal de focus liggen op de belangrijkste 
wijzigingen in de Golfregels en het NGF Handicap reglement bovendien krijgen natuurlijk een aantal 
interessante “Decisions” in de Golfregels ook de nodige aandacht. De HC&R commissie adviseert al onze 
leden om deze avond bij te wonen hetgeen zeker zal bijdragen tot het speel -niveau en -plezier in het komende 
seizoen. 
 
De HC&R commissie 
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Jaaroverzicht 2003 
  
Baan Trofee Winnaar  
Prise d’Eau Wake-Up trofee Anneke Rijper 
Nunspeet Fore!-uit trofee Duco Bodt 
Purmerend Cruqqen Cup Willem Mooij 
Waterland SRTCA-open cup Annemarie Kiene 
Flevoland Big Wood Trophy Manuel Soudant 
St. Nicolaasga De Oliekan Haris Djojosepoetro 
Hoge Dijk  Bang-On! Trofee Hans van der Horden  
Waterland 
Rijk van Nijmegen  

H2O Cup 
Tee-Time Trofee 

Willem Mooij 
Willem Vermeij 

      
Bruto scores Mooi Weer Trofee Arthur Echter 
  Lout Pouw Trofee 

Gulden Cup 
John Kiene 
Ineke van den Dries 

      
2003 Pin High Trofee Ineke van den Dries 
  Matchplay Kampioen Duco Bodt 
  Adele Scholten Trofee Ineke van den Dries 
  Birdie Klassement Erik Trommelen 
 ZAC Birdie Klassement Martin Scholten 
 ZAC Eclectic Klassement Martin Scholten 
 ZAC Koppel Trofee Jan van Braam/Henry Kuijper 
 Lucky Luke Trofee Astrid de Haas/Duco Bodt 
 Blue Fox Han Baarslag 
 Vossenjacht Roel van Iperen 
   
  
 

   
 

Jaarverslag van de Trainingscommissie 
 
Het seizoen 2003 begon met een drukbezochte regel-en etiquette- avond. Na een inleiding door AGV 
voorzitter Erik Trommelen, loodste Jan Snoeks de 50 aanwezigen op systematische en inzichtelijke wijze door 
het woud van golfregels.  
 
Voor de nieuwkomers werden twee maal groepslessen gegeven, waaraan in totaal 10 mensen deelnamen, drie 
hiervan slaagden daarna voor hun GVB. Van de mensen die reeds hun GVB hebben, waren er verschillende 
die met extra lessen bij Vasco hun kunde verhoogden. Hierbij werd regelmatig gebruik gemaakt van de 
golfclubs van de vereniging. 
 
Voorts werden het afgelopen seizoen een introductieavond georganiseerd waar 8 belangstellenden aan 
deelnamen, twee hiervan werden lid van de AGV, en één instructieavond waar 5 mensen aan deelnamen, 3 
hiervan op de Slochterbaan en 2 op de grote baan.  
 
Aandachtspunten voor het komende seizoen: 
• het testen van de aspiranten van hun kennis van regels en etiquette van het golf alvorens zij baanpermissie 

krijgen 
• het promoten van de instructieavond zodat meer aspiranten hieraan deelnemen.   
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Verslag Ballotagecommissie 
 
Het jaar 2003 was een zeer turbulent jaar voor de ballotagecommissie bestaande uit Ineke van den Dries, 
Andre Smit en ondergetekende. Zijn wij normaal gesproken een clubje “wijze lieden” die op de achtergrond 
onder het genot van hapje en drankje introducé leden de revue laten passeren, dit jaar werd er van ons 
verwacht dat er beleid werd ontwikkeld. Zoveel mensen, zoveel zinnen en hoe vorm je dat om tot een beleid 
dat de goedkeuring van het bestuur en de leden kan wegdragen. Door heel veel overleg, ruggespraak, 
contacten, research, toetsen (van standpunten), (her)lezen van statuten en huishoudelijk reglementen zijn we er 
uit gekomen en is er in onze ogen iets moois als een evenwichtig beleid ontwikkeld, waarmee zelfs het bestuur 
kon instemmen. De eerste horde is genomen, de tweede is de uitleg aan de algemene ledenvergadering van de 
AGV. 
 
Kortom, de ballotagecommissie heeft weer een zwaar jaar achter de rug. 
 
Namens de ballotagecommissie,     
   Hans Visser 
 

 
. 
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