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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de A.G.V. Shell 
gehouden op woensdag 26 maart 2003 

 
1. Opening 
Voorzitter Erik Trommelen opent de vergadering om 19.05 uur en heet alle aanwezigen welkom. 
Het is de 13e jaarvergadering van de AGV Shell; en hij is zeer verheugd over de grote opkomst. 
Hij wil deze vergadering gebruiken om even terug te kijken op het afgelopen jaar, maar vooral 
ook om vooruit te kijken naar het komende seizoen, wat zeer uitdagend beloofd te worden.  
I.v.m. punt 8 op de Agenda stellen we vast dat er, inclusief de 6 bestuursleden, 32 leden 
aanwezig zijn. Dat is een mooi aantal, maar geen 2/3 van het totale ledenbestand (118 op dit 
moment).  
  
2. Mededelingen, ingekomen stukken 
Er is bericht van verhindering ontvangen van 22 leden (Jaap Bakkum, Kees van Boven, Frans van 
Collenburg, Jan Paul Couwenberg, Ada & Ruud Ditmarsch, Haris Djojosepoetro & Ingrid Duran, 
Ignace van Dom-melen, Ed Echter, Astrid de Haas, Yvonne & Rob Heezius, Wim Hoogenboom, 
Cock van der Hulst, Roel van Iperen, Marianne de Jongh, Henk Korevaar, Anneke & Berry 
Kuijper, Henry Kuijper, en Ger van Velzen). 
Ook Inge Roos, de golfcontactpersoon binnen het A.S.V. S.H.E.L.L. hoofdbestuur, heeft afgezegd. 
Verder is er bericht ontvangen van de kascontrolecommissie, dat komt ter sprake bij punt 4. 
  
3. Notulen ALV 13-03-02 en 11-09-02 
Erik vraagt of er op- of aanmerkingen zijn m.b.t. de notulen van de jaarvergadering van maart 
2002. Niemand heeft een opmerking of vraag; de Notulen worden goedgekeurd met dank aan de 
secretaris.  
Er zijn ook geen opmerkingen over de Notulen van de 3 minuten vergadering van 11 september 
(over het aangaan van de associatie met de NGF) dus ook deze Notulen worden goedgekeurd.  
 
4. Verslag van de kascontrolecommissie 
De commissie, bestaande uit Hans Visser en Arend Reinink, heeft zoals gebruikelijk ruim voor de 
vergadering kopieën ontvangen van alle relevante stukken en deze grondig kunnen bestuderen. 
Daarbij zijn geen bijzonderheden geconstateerd; derhalve stelt de commissie de vergadering voor 
het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid, zoals blijkt uit het ingekomen bericht dat 
Erik voorleest. De vergadering stemt bij acclamatie in met dit voorstel.  
 
5. Financieel jaaroverzicht 2002 en begroting 2003 
Erik geeft het woord aan de penningmeester. Deze legt uit waarom de post wedstrijden zo royaal 
is over-schreden: enerzijds door de toename aan deelnemers, maar ook de greenfee's 
vertoonden een "€-effect" en zijn fors gestegen in 2002. Toen in de loop van het seizoen 
duidelijk werd dat het beschikbare budget zou worden overschreden is, in overleg met het A.S.V. 
hoofdbestuur besloten toch het volledige wedstrijdprogramma uit te voeren; het tekort is door 
het A.S.V. opgevangen (maar is wel opgenomen in het actuele totaal van de post wedstrijden). 



Op de begroting voor 2003 is het wedstrijdbudget weer verhoogd. Hij zal de vinger aan de pols 
houden en na 3 of 4 wedstrijden bekijken hoe deze kosten zich in 2003 ontwikkelen. 
Penningmeester licht nog een paar ander punten van de begroting toe (bondskosten, diversen). 
Jelle vraagt hoeveel er dit jaar voor Waterland wordt betaald; dat is ruim 14.000 € (1½ uur ZAC 
starttijd + 2 wedstrijden). Hij berekent dat dat ongeveer 30.000,= gulden is en constateert dat 
we daar 5 jaar geleden alles van betaalden. Maar inmiddels is het aantal actieve spelers flink 
toegenomen, zowel wat betreft de ZAC als de wedstrijden, de ZAC starttijd is uitgebreid naar 1½ 
uur i.p.v. 1 uur en de greenfee's van de andere banen fors gestegen.  
Verder zijn er geen vragen en gaan we door met punt    

 
6. Jaarverslagen en plannen van de commissies 
a) Wedstrijdcommissie 
De voorzitter van de wedstrijdcommissie (Dirk) wil niet te lang stilstaan bij het afgelopen jaar, hij 
verwijst naar het uitgebreide jaarverslag in Tee-Time 108. Hij kijkt liever vooruit naar het 
komende seizoen met een veelbelovend wedstrijdprogramma van 9 wedstrijden. Er zijn meer 
wedstrijden op weekeind- en andere vrije dagen; dat is iets duurder dan op weekdagen dus 
misschien hangt er toch weer een overschrijding van het wedstrijdbudget in de lucht. Ook de 
ZAC starttijd is weer iets uitgebreid, van 1 u + 20 min naar 1½ uur; als er nog meer deelnemers 
komen moeten we wellicht toch een andere oplossing zoeken dan uitbreiding van starttijd. De 
verwachting voor de wedstrijden was 55 à 60 deelnemers per keer, gebaseerd op de gegevens 
van de afgelopen 6 jaar en op die aanname is ook de starttijd gereserveerd. Wat betreft 
hanteerbaarheid  wordt in de huidige opzet 60 deelnemers als het maximaal haalbare 
beschouwd; met nog meer spelers moeten de eerste flights wel erg lang wachten voor iedereen 
weer binnen is. Gemiddeld namen de spelers de afgelopen 6 jaar per persoon deel aan 5 
wedstrijden; ook met de forse toename van spelende leden in 2002 en (in iets mindere mate) 
2003, bleef dit feit staan. Dit jaar lijkt daar verandering te komen, op basis van de gegevens van 
de voorintekening zouden we uitkomen op een gemiddelde van 7,5 wedstrijd per persoon. Dat 
zou dus kunnen betekenen dat de aanname van 55 à 60 deelnemers per wedstrijd te bescheiden 
is en er ontspint zich een levendige discussie over hoe de daaruit voortkomende problemen 
aangepakt zouden moeten worden. Achter de bestuurstafel en in de wedstrijd-cie was daar de 
afgelopen maanden ook al over gesproken, maar omdat de prognoses aangaven dat het 
probleem zich vermoedelijk nog niet in 2003 zou voordoen, ligt er nog geen concreet voorstel op 
tafel; de uitslag van de voorintekening is zeer recent en er was vóór de ALV geen tijd meer om 
daar op in te spelen. Omdat het er nu naar uitziet dat het aantal deelnemers per wedstrijd in de 
loop van seizoen 2003 wellicht regelmatig het aantal van 60 zal overschrijden, wordt er besloten 
dat de wedstrijd-cie op korte termijn wen plan zal uitwerken hoe dit probleem voorlopig (in elk 
geval in 2003) het hoofd te bieden. Op de vergadering van 10 april a.s. (zie ook bij punt 8) kan 
dit plan dan aan de leden voorgelegd worden.   
Tot slot komt er nog een vraag van Fred Berkenhagen over de "Qualified" situatie: of vanaf nu 
elke wedstrijd voor handicappers "qualified" is?. Dirk legt uit dat tot op heden het lopen van een 
Q-kaart op vrijwillige basis werd gedaan en dat we ons nu in een overgangsfase bevinden met 
veel handicappers in spé die al wel een Q-kaart mogen/willen lopen, maar daarnaast nog het 
verzwaarde regelexamen moeten afleggen en dat er zolang dat nog niet gebeurd is, geen 
verplicht qualified wedstrijden zullen zijn, omdat we domweg geen qualified markers genoeg 
hebben. 
b) Handicap- en Regelscommissie 
Ook de voorzitter van de Hcp & regelscommissie (Jan) verwijst naar het in Tee-Time 108 
gepubliceerde jaarverslag. Wat betreft de clubhandicaps vallen er geen bijzonderheden te 
melden. Wel is veel werk verzet ter voorbereiding van de associatie met de NGF. Hij spreekt de 
verwachting uit dat we na het gezamenlijke verzwaarde regelexamen op 15 mei over heel veel 
qualified markers zullen kunnen beschikken. Formeel volgens de NGF normen kunnen we geen 
qualified wedstrijden organiseren, slechts een wedstrijd waar wellicht een aantal Q-kaarten uit 
voortkomt (maar dat maakt in de praktijk niets uit, is slechts een kwestie van terminologie). Jan 



roept iedereen op naar de regelavond van 10 april te komen, de avond is bedoeld voor elk lid dat 
z'n regelkennis wil opfrissen en zeker niet alleen voor degenen die op 15 mei regelexamen gaan 
doen. 
Jan zet de handicapsituatie uiteen die voor 2003 geldt: iedereen die een clubhcp heft, speelt de 
wedstrijden vanaf die hcp; daarnaast kan een Q-kaart gelopen worden, die uitgerekend moet 
worden vanaf hcp 36. Zodra er 3 Q-kaarten verzameld zijn met 36 Stablefordpunten of meer 
gaan die naar de NGF en krijgt men een officiële hcp (aangenomen dat het examen met goed 
gevolg is afgelegd). De verwachting is, dat deze hcp om te beginnen nog wat hoger zal uitvallen 
dan de clubhcp, die tenslotte gebaseerd is op resultaten van jaren. Naarmate er meer Q-kaarten 
ingeleverd worden, zal de NGF-hcp verder aangepast worden. Zodra de NGF-hcp de clubhcp tot 
op 10% verschil genaderd is, stappen we over op de NGF-hcp. Mocht de NGF-hcp meteen al 
binnen deze 10% marge vallen, of zelfs lager zijn dan de clubhcp, dan wordt wel direct overge-
stapt op de NGF-hcp. Na afloop van seizoen 2003 zal de Hcp-Cie de stand van zaken evalueren. 
Tot slot dringt Jan er nog op aan dat de wedstrijdkaarten en vooral de Q-kaarten, correct en 
volledig ingevuld worden, scores in de juiste vakjes en niet vergeten de marker te laten 
ondertekenen. 
c) Trainings- en Materiaalcommissie 
De voorzitter van de trainings- en materiaalcommissie, Piet Slaman, verwijst evenals de 
voorgaande sprekers naar de Tee-Time voor het jaarverslag. Als er nog vragen zijn zal hij die 
beantwoorden. Hij vestigt nog even de aandacht op het feit dat de trainingscommissie het 
afgelopen seizoen gegroeid is van 2 naar 4 personen. Er zijn nieuwe plannen ontwikkeld voor de 
aanpak van de groepslessen en het GVB traject, er is een flyer gepubliceerd waar dat alles in 
beschreven staat, verder valt er niets nieuws te vertellen.  
Op de oproep voor materiaal is nog geen reactie gekomen.  
Er komt dit seizoen een introductiedag, vermoedelijk 7 mei.   
d) Ballotagecommissie  
Hans Visser vertelt nog maar eens dat deze commissie een zwaar jaar achter de rug heeft, zoals 
ook al uit-eengezet in het jaarverslag.   
e) Tee-Time   
Er wordt gekscherend wat geprutteld over het feit dat de Tee-Time tegenwoordig zo dik is dat hij 
met bijlagen moet worden verzonden. Martin Scholten vraagt, zonder andere harde werkers 
binnen de club tekort te willen doen, een stevig applaus voor Dirk als blijk van waardering en dat 
komt er! 
 
De voorzitter last om 20.10 uur een korte koffie-pauze in, waarna de vergadering om 
20.25 uur wordt hervat. 
 
7. De associatie met de NGF 
Erik was van plan hier een relatie met de "Grenzen aan de Groei" te leggen, maar die discussie 
heeft inmiddels al uitgebreid plaatsgevonden. We hebben intussen diverse contacten binnen de 
NGF, evenals met TDS, de firma die de NGF administratie verzorgt. Onze activiteiten zijn er nu op 
gericht de relatie verder te formaliseren. Daarvoor moeten onze Statuten worden vastgelegd in 
een notariële acte en moet de AGV worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dit staat 
allemaal op de rails en wordt binnenkort afgehandeld.  
  
8. Statutenwijziging    
De Statuten het Huishoudelijk reglement van het ASV zijn gewijzigd en daardoor moeten onze 
Statuten ook aangepast worden. Er wordt ook van deze gelegenheid gebruik gemaakt om enige 
moderniseringen door te voeren. Maar, gezien het feit dat het vereiste aantal leden niet aanwezig 
is, kan er nu geen beslissing genomen worden. Er komt derhalve een 2e vergadering, op 10 april 
a.s. 
 
 



9. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement  
Erik brengt het voorstel, waarvan iedereen kennis heeft kunnen nemen omdat het met de 
vergaderstuken is meegezonden, direct in stemming. Niemand is tegen, niemand onthoudt zich 
van stemming, het gewijzigde Huishoudelijk Reglement is dus unaniem goedgekeurd.  
 
10. Bestuursverkiezing en samenstelling commissies 
Erik begint met de commissies. 
a) Wedstrijdcommissie 
Alle leden zijn weer beschikbaar en met applaus betuigt de vergadering haar instemming. In 
2003 wordt wedstrijdcommissaris Dirk Pultrum dus wederom bijgestaan door: Anneke Schelvis, 
Jaap Bakkum, Duco Bodt, Parminder Sangha, Martin Scholten en Chris Whincup. 
b) Trainings- en Materiaalcommissie 
De trainingscommissie is in 2002 "gegroeid", van 2 naar 4 personen. Zij zijn alle 4 weer 
beschikbaar voor 2003 en ook dit heeft de instemming van de vergadering. Naast 
trainingscommissaris Piet Slaman bestaat de commissie in 2003 uit Ineke van den Dries, Chris 
van Gaans en Ton Hogenes.  
c) Handicap- en Regelscommissie 
Deze commisse is uitgebreid met Jelle Kars met het oog op de toenemende werkdruk na de 
associatie. De overige leden zijn ook bereid nog een jaar mee te werken, dus met instemming 
van de vergadering bestaat de H&R-commissie in 2003 uit voorzitter Jan Snoeks en leden Jelle 
Kars, Dirk Pultrum en André Smit.  
d) Ballotagecommissie 
Hier geen bijzonderheden, ook komend jaar zullen voorzitter Hans Visser en leden Ineke van den 
Dries en André Smit zich aan deze zware taak wijden.  
e) Kascontrolecommissie 
Hans Visser treedt af na 2 jaar zitting in deze commissie en ontvangt een fles wijn als dank. 
Arend Reinink mag nog een jaar lid blijven van de kascommissie en 1e reserve Martin Scholten is 
kandidaat voor de ontstane vacature; beiden worden met algemene stemmen gekozen. Elly 
Vermeij blijft reserve. 
 
Bestuur: de penningmeester is statutair aan de beurt om af te treden, evenals de wedstrijd-, 
trainings- en handicap & regels-commissaris. Peter, Dirk, Piet en Jan stellen zich allen 
herkiesbaar. Er zijn geen andere kandidaten aangemeld; zij worden met algemene stemmen 
herkozen.   
 
11. Rondvraag 
Ton Hogenes vraagt waarom Spaarnwoude (als goedkope baan) dit jaar niet in het 
wedstrijdprogramma is opgenomen. Dirk legt uit, dat het de bedoeling van de 
wedstrijdcommissie is om elk jaar 1 of 2 nieuwe banen op te nemen en dan moeten er dus ook 
wat oude uit. Spaarnwoude staat al vele jaren op het programma en was nu gewoon een keer 
aan de beurt om overgeslagen te worden. Wat overigens niet betekent, dat we er nooit meer 
zullen komen.  
Peter Burgman, in zijn hoedanigheid van penningmeester, biedt namens de A.G.V. de 
aanwezigen een drankje aan in de bar, na afloop van de vergadering. 
 
12. Sluiting 
Erik bedankt de aanwezigen voor hun komst en de constructieve bijdragen aan de discussies. Hij 
spreekt de verwachting uit dat 2003 een uitdagend jaar zal zijn, met ook vele individuele 
"targets". Hij sluit de vergadering om 20.45 uur. 

 
Zeewolde, 1 april 2003 

Paula van Schaik 
 



Notulen van de extra algemene ledenvergadering d.d. 10 
april 2003 

 
1. Opening 
De voorzitter opent om 18.35 uur de vergadering. Hij vertelt een golfmop en verzoekt vervolgens 
de aanwezigen de presentielijst te tekenen. 
Er zijn afmeldingen ontvangen van  
Rufus Retterath 
Kees van Boven 
Anneke en Berry Kuijper 
Haris en Ingrid Djojosepoetro  
Peter Burgman 
Andre Smit  
Jan en Paula van Schaik 

 
2. Statutenwijziging 
De voorzitter vraagt of de vergadering akkoord gaat met de wijziging van de statuten zoals 
gepubliceerd in Tee-Time 108. De vergadering gaat met algemene stemmen (unaniem) akkoord. 
De voorzitter vraagt vervolgens of de vergadering toestemming geeft om de wijziging in de 
notariële acte vast te leggen. De vergadering gaat met algemene stemmen (unaniem) akkoord. 
 
3. Voorstel van de wedstrijdcommissie m.b.t. de overmaat aan belangstelling voor 
deelname aan de AGV wedstrijden 
Na een korte toelichting worden enkele vragen gesteld. Wanneer alle vragen naar tevredenheid 
zijn  beantwoord vraagt de voorzitter de vergadering of zij akkoord gaat met het voorstel. De 
vergadering gaat unaniem akkoord met het voorstel dat aan het wedstrijdreglement zal worden 
toegevoegd. 
 
4. Sluiting 
Om 18.45 uur sluit de voorzitter de extra algemene ledenvergadering. 
 
Amsterdam, 16 april 2003. 
Ineke van den Dries 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


