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UITNODIGING 
 

    Het Bestuur van de 
 

 Amsterdamse Golf Vereniging SHELL 
 

nodigt U uit voor de 
 

Algemene Leden Vergadering 2005 
 

op donderdag 17 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 van de ALV van 24-03-2004 (zie bijlage) 
              4.   Verslag van de Kascommissie 
              5.   Financiёel jaaroverzicht 2004,  
                    begroting 2005 
              6.   Jaarverslagen en plannen voor 2005 van de commissies 
                    a)  wedstrijdcommissie 
                    b)  handicap- & regelscommissie 
                    c)  trainingscommissie 
                    d)  ballotagecommissie 
                    e)   Tee-Time 
               7.  Zaken m.b.t. de overstap naar de Hoge Dijk  
               8.  Website 
               9.   Pauze 
             10.  Verkiezing bestuursleden en kascontrolecommissie 
             11.  Lustrumviering 
             12.  Rondvraag 
             13.  Sluiting 
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Bij punt 10: 
Het bestuur wordt gevormd door: 
Voorzitter Erik Trommelen 
Secretaris Paula van Schaik 
Penningmeester Roel van Iperen 
Wedstrijdcommissaris Chris Whincup 
H&Rcommissaris Jan Snoeks 
Trainingcommissaris Piet Slaman 
 
Reglementair zijn aan de beurt om af te treden de 
secretaris, penningmeester en H&R-commissaris. 
Zij (resp. Paula, Roel en Jan) stellen zich 
herkiesbaar. 
Andere leden kunnen zich kandidaat stellen door 
schriftelijke aanmelding 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 Huishoudelijk 
reglement) 
 
De kascontrolecommissie bestaat uit Martin 
Scholten en Elly Vermeij (reserve Nanne de 
Vries). Martin is aan de beurt om af te treden, 
Nanne komt als reserve in aanmerking voor de 
vacante plek. Andere kandidaat kascontroleurs 
(nieuwe reserve) kunnen zich staande de 
vergadering bekendmaken. 
 
 

 
Ter informatie: Samenstelling van de diverse 
commissies
 
De wedstrijd-, training- en ballotage-commissie 
gaan nog een jaar verder in hun huidige 
samenstelling, dus: 
Wedstrijdcommissie: Chris Whincup, Anneke 
Schelvis, Parminder Sangha, Martin Scholten, Ger 
van Velzen en Willem Vermeij 
Trainingcommissie: Piet Slaman, Ineke van den 
Dries, Chris van Gaans en Ton Hogenes 
Ballotagecommissie: Hans Visser, Ineke van den 
Dries en André Smit 
 
André Smit heeft te kennen gegeven dat hij niet 
langer beschikbaar is voor de Handicap en 
Regelscommissie. Graham Rudrum is bereid 
gevonden zijn plaats over te nemen, dus de H&R-
commissie wordt nu gevormd door Jan Snoeks, 
Peter Burgman en Graham Rudrum. 
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Financieel Jaaroverzicht 2004 
 

  
  
  Budget Actuals Budget Actuals Budget
  2003 2003 2004 2004 2005

Training/lesgeld 750 385 51% 600 372 62% 600
Wedstrijden/Toernooien 16000 16941 106% 17250 16791 97% 18000
Secretariaatskosten 50 139 278% 200 47 24% 150
Vergadering 500 731 146% 750 735 98% 350
Internet 200 207 104% 200 259 130% 150
Bondskosten    480 480 100% 2840 2483 87% 2850
Diversen    500 748 150% 500 605 121% 400
                
Totaal 18480 19631 106% 22340 21292 95% 22500
  
 
Het jaar 2004 is de eerste periode, waarin het wedstrijdbudget optimaal gepland kon worden door het aantal 
potentiële deelnemers te maximaliseren. Het totale uitgavenplaatje van AGV Shell, waarvan het 
wedstrijdbudget bijna 80% is, is dan ook ruim binnen budget gebleven. 
 
De belangrijkste afwijkingen  zijn te vinden onder de post “Internet” (veranderen van provider veroorzaakte 
een vroege betaling voor 2005) en bij de post “Diversen” (de aanschaf van een tweedehands laptop). De rest 
van de diverse uitgaven zijn (ruim) binnen de perken gebleven. Een groot compliment aan de vele 
commissies. 
 
In 2004 heeft ASV, zoals te doen gebruikelijk, de volledige kosten van de woensdagavond activiteiten voor 
zijn rekening genomen. Dit bedrag staat los van het AGV budget zoals dat hierboven is verantwoord. De 
noodzakelijke overgang naar De Hoge Dijk heeft financiële gevolgen. Het budget 2005 is dan ook op details 
veranderd. In overleg met de verschillende commissies, zijn AGV budgetten waar mogelijk niet verhoogd. Bij 
het ter perse gaan van dit verslag was nog geen bevestiging van ASV Shell ontvangen voor het totale 
uitgavenplaatje. 
 
De minimale contributietoename voor 2005, aangekondigd tijdens de vergadering van vorig jaar, is 3 € voor 
leden en ca. 5 € voor introducés respectievelijk. Tijdens de jaarlijkse ASV vergadering is geen verdere 
verandering aangekondigd. De verwachting van het AGV bestuur is echter dat de contributie in 2006 wel 
verhoogd zal moeten worden. De verplichte bijdrage van 18 € aan de NGF wordt ook in 2005 door ASV 
samen met de contributie geïnd. 
 

De Penningmeester, 
Roel van Iperen. 
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Jaarverslag Wedstrijd commissie 2004. 
 
 

 
We zijn 2004 begonnen met twee kersverse leden in onze commissie, te weten Willem Vermeij en Ger van 
Velzen. In het seizoen 2004 hebben we 9 wedstrijden gespeeld met, over het algemeen, redelijk tot goed weer. 
Het aantal deelnemers bij alle wedstrijden was zeer goed en het was zoals vanouds heel gezellig. Alleen de 
tweede wedstrijd op Waterland, met name de conditie van de baan, liet veel te wensen over. De Delta Lloyd 
wedstrijd werd dit jaar door de team van ING Bank/Nationale Nederlanden gewonnen met ABN-AMRO als 2e 
en Shell als 3e. De wisseltrofee is dus niet meer in ons bezit. De jaarlijkse vossenjacht heeft dit jaar 
plaatsgevonden op de golfbaan van Texel en werd door een zéér foxy lady gewonnen. In 2005 hebben we een 
vossin, dus. Ook in 2004 is een grote groep (30 deelnemers) een weekend gaan golfen in België. De 
belangstelling voor de ZAC-woensdagavonden blijft groot en we zijn nu blij als we iedereen binnen de 
aangewezen anderhalf uur weg kunnen starten. De meeste woensdagavonden was het weer goed, we moesten 
maar één keer inhalen. 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 2004. Tenslotte, 2004 is ook het jaar dat we afscheid namen van de Golfbaan Waterland na veel 
plezierige jaren daar te hebben  gespeeld. Een hoofdstuk van 15 jaar AGV Shell geschiedenis is daarbij 
afgesloten en een nieuw hoofdstuk begint. 
  
 
Wedstrijden en Pin High 
Het seizoen werd geopend met een wedstrijd op de baan van Prise d’Eau en afgesloten op de baan van het 
Rijk van Nijmegen. Er werd een nieuwe prijs voor beste bruto score bij de slotwedstrijd (Nijmegen) 
geïntroduceerd, genaamd de Jelle Kars Trofee. Voor deze prijs zijn we onze dank verschuldigd aan Hans 
Visser. De resultaten van alle wedstrijden vindt u in bijgaande tabel. 
 
Nog een paar feitjes: 
  

        Jan van Braam, het hele jaar in topvorm, werd Pin High kampioen 
        Parminder Sangha bezit dit jaar de kampioenstitel matchplay (ZAC) 
        Arend Reinink, Jan Paul Couwenberg en Arthur Echter waren de beste bruto score spelers 
        Ingrid Duran wint de  Adèle Scholten Trophy  
        De Dirk Pultrum Cup werd gewonnen door het niet/ex-Shell team  

  
ZAC en Matchplay 
Net als in 2003, hadden we ook in het afgelopen jaar weer de zeer druk bezochte ZAC-avonden. Er werd met 
veel enthousiasme aan de diverse spelvormen deelgenomen. De matchplay competitie eindigde in een zeer 
spannende finale tussen Parminder en Elly. In de Dirk Pultrum Cup serie heeft het niet/ex-Shell team deze 
keer 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-vossejacht, de 
koppelwedstrijd en de strijd om de Lucky Luke trofee.  
  
Vooruitblik 
Zoals bij allen bekend is, gaan we in 2005 naar een nieuwe thuisbaan verhuizen. Onze clubavond activiteiten 
worden vanaf 24 maart op de Golfbaan Hoge Dijk voortgezet. Onze traditionele golfavond wordt nu 
donderdag in plaats van woensdag. Ook worden er twee wedstrijden in het loop van het seizoen op Hoge Dijk 
gespeeld. Zoals gewoonlijk, heeft de wedstrijd commissie de wintermaanden gebruikt om een gevariëerd 
wedstrijdprogramma voor het komende seizoen in elkaar te zetten. De meeste banen in het programma zijn 
voor ons bekend. Wel nieuw in ons programma is een wedstrijd op de Burggolf baan van De Haverleij (Den 
Bosch). Kortom er zijn (nieuwe) uitdagingen genoeg voor iedereen.   
Tenslotte: in 2005 bestaat AGV Shell 15 jaar. Dit lustrum zal uitbundig gevierd worden, Het hoe, wat en waar 
zal ongetwijfeld tzt door de betreffende feestcommissie bekend gemaakt worden. 
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Jaaroverzicht 2004 

 
 
 

  
Baan Trofee Winnaar  
Prise d’Eau Wake-Up trofee Guy van Iperen 
Spaarnwoude Cruqqen Cup Lia Cornelisse 
Nunspeet Fore!-uit Trofee Ingrid Duran 
Waterland SRTCA-open cup Graham Rudrum 
Flevoland Big Wood Trophy AnneMarie Kiene 
St. Nicolaasga De Oliekan Roel van Iperen 
Hoge Dijk  Bang-On! Trofee Martin Scholten  
Waterland 
Rijk van Nijmegen  

H2O Cup 
Tee-Time Trofee 

Joke Driessen 
Jan Paul Couwenberg 

      
Bruto scores Mooi Weer Trofee Arend Reinink 
  Jelle Kars Trophy 

Gulden Cup 
Jan Paul Couwenberg 
Arthur Echter 

      
2004 Pin High Trofee Jan van Braam 
  Matchplay Kampioen Parminder Sangha 
  Adèle Scholten Trofee Ingrid Duran 
  Birdie Klassement Arend Reinink 
 ZAC Birdie Klassement Erik Trommelen 
 ZAC Eclectic Klassement Parminder Sangha 
 ZAC Koppel Trofee Jan van Braam/Henry 

Kuijper 
 Lucky Luke Trofee Ingrid Duran/Willem 

Vermeij 
 Blue Fox Jan van Braam 
 Vossenjacht Ingrid Duran 
   

 
 

 
 

 

 
 

 ALV Tee-Time Nr. 127  Pagina  5



 
Wedstrijd Programma 2005  

 
 

Datum Baan Starttijd Trofee Wedstrijdleiding 

vrijdag 

 

vrijdag 

 

vrijdag 

 

zaterdag 

 

vrijdag 

 

vrijdag 

 

vrijdag 

 

zaterdag 

 

zondag 

1 april 

 

22 april 

 

20 mei 

 

11 juni 

 

8 juli 

 

29 juli 

 

19 augustus 

 

17 september 

 

9 oktober 

Prise d’Eau 

 

Spaarnwoude * 

 

Purmerend 

 

Hoge Dijk** 

 

Flevoland 

 

St. Nicolaasga 

 

Haverleij 

 

Hoge Dijk** 

 

Rijk van 
Nijmegen 

11:30 

 

11.30 

 

11:00 

 

10.30 

 

11:00 

 

11:30 

 

11.30 

 

09.20 

( 2 tees)

11:00 

Wake Up Trofee 

 

Cruqqen Cup 

 

Fore! Uit 

Gulden Cup 

SRTCA beker 

 

Big Wood Trofee 

 

Oliekan 

 

Bang On Trofee 

Mooi Weer 

H2O Cup 

 

Tee Time Cup 

Jelle Kars Trofee 

Chris/Parminder 

 

Parminder/Anneke 

 

Wim/Martin 

 

Anneke/Ger 

 

Parminder/Ger 

 

Martin/Wim 

 

Wim/Martin 

 

Ger/Wim 

 

Chris/Martin 

 
 

* Ook A- and B-holes voor leden zonder GVB (nog niets afgesproken, moet geregeld worden – hangt af 
van interesse) 
 
** Bij deze wedstrijden zouden spelers met baanpermissie voor de Abcoudebaan meespelen (nog niets 
afgesproken, moet geregeld worden – hangt af van interesse) 
 
 
 

 
 
 

ZAC PROGRAMMA 2005  
 

(aparte bijlage) 
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Jaarverslag 2004 Handicap & Regels (HC&R) Commissie 
 
 
Als NGF geassocieerde vereniging heeft AGV SHELL in 2004 de Ega-handicapadministratie van 34 leden 
verzorgd, in totaal zijn er in dit verband 155 Q-kaarten verwerkt en,  volgens instructie van de NGF, 
opgenomen in het handicapregister. Dit komt neer op een gemiddelde van 4,6 Q-kaarten per persoon. 
Daarnaast heeft de vereniging de clubhandicaps bijgehouden van 31 leden. 
Verder waren er in 2004 19 leden met hun homecourse  elders, hier heeft de HC&R Commissie geen werk aan 
gehad anders dan het vermelden van de meest actuele handicaps op onze website.  
 
Over het gehele jaar 2004 hebben wij als de meest opvallende handicapverlagingen genoteerd: 
Arthur Echter  van 9,1 naar 7,7  (-15,4%) 
Ingrid Duran  van clubhcp 36 naar 31,7  (-11,9%) 
Annemarie Kiene  van 19,3 naar 17,3  (-10,4%) 
Elly Vermeij  van 33,4 naar 30,1   (-9,9%) 
Roel van Iperen van 30,0 naar 27,4   (-8,7%) 
Gerda Hogenes  van 34,0 naar 31,4   (-7,6%)  
Martin Scholten  van 16,0 naar 14,9    (-6,9%) 
Erik Trommelen van 12,8 naar 12,1   (-5,5%) 
 
Het systeem dat nieuwe deelnemers aan onze wedstrijden, waarvan we nog geen beeld hebben van hun 
speelsterkte, laten meedoen vanaf een handicap van 36 voldoet goed. Zodra een aantal wedstrijdresultaten 
bekend zijn (3 à 4) wordt dan de 
eerste clubhandicap vastgesteld, dit kan elke waarde tussen de 0 en max. 45 zijn. Dit is in het afgelopen jaar 8 
keer toegepast. De HC&R Commissie wijst met enige nadruk erop dat het feit dat men aanvankelijk vanaf 
hcp=36 speelde niets zegt over hun feitelijke speelsterkte van dat moment. 
 
Aan het eind van elk speeljaar moeten de handicaps onderworpen worden aan een zg. eindjaars revisie. Dit 
gebeurt geheel volgens het Ega Handicap Systeem (NGF editie). Van de eerder genoemde 34 AGV SHELL 
Ega handicappers moesten er 5 handicaps naar boven worden bijgesteld als gevolg van het inleveren van te 
weinig Q-kaarten of geen enkele kaart met een score in de buffer of beter. In het algemeen geldt: speel zoveel 
mogelijk Qualifying rondes (bij voorkeur minimaal alle AGV wedstrijden) om zodoende tot de meest 
representatieve handicap te komen. Een gemiddelde van  meer dan 10 Q-kaarten per speeljaar zou voor 2005 
ons aller doel moeten zijn. 
 
Op 6 april jl. werd een regelavond georganiseerd op het SRTCA terrein welke druk bezocht werd. Bij deze 
gelegenheid werden de vertrouwde klassieke overhead sheets vervangen door een Powerpoint presentatie. Het 
concept waarbij we in één presentatie ons op zowel beginners als gevorderden richtten voldeed goed.  
 
 

Januari 2005, 
De Handicap- & Regels Commissie 
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Jaarverslag 2004 van de trainingscommissie en plannen 2005 

 
 
Zoals inmiddels traditie is geworden, begon het seizoen 2004 op 6 april met de regel en etiquette avond in het 
Overhoeks van het Shell terrein. Met een uitmuntend gebruik van moderne audiovisuele middelen leidde Jan 
Snoeks op plezierige en onderhoudende wijze de ca. 50 aanwezigen door bestaande en nieuwe golfregels.  
 
Voor de nieuwkomers werden twee series golflessen gegeven, waaraan in totaal 12 mensen deelnamen. Van 
dit aantal waren aan het eind van het seizoen 2 mensen geslaagd voor het GVB examen. 
 
De introductie avond vond plaats op 21 april. Deze avond is bedoeld om SRTCA’ers en hun huisgenoten 
kennis te laten maken met golf. Ook dit jaar was deze avond een groot succes, zo’n 7 mensen namen deel 
waarvan er 4 lid zijn geworden.  
 
Afgelopen seizoen was geen denderend succes voor wat betreft de samenwerking met de pro van Waterland 
en Waterland zelf. Er waren verschillende onduidelijkheden over de afgegeven baanpermissies. De pro was in 
dienst van Waterland en kon volgens hem geen GVB op een andere baan aanvragen voor anderen dan leden 
van de Waterlandse Golfvereniging. Er waren dus geen mogelijkheden meer om het GVB via Waterland te 
behalen tenzij men aspirant lid zou worden. De kosten hiervoor waren € 200,= per seizoen hetgeen voor ons 
absoluut onaanvaardbaar was. Leden wisten, door verschillende onduidelijkheden, niet waar zij aan toe waren. 
 
De trainingslockers op Waterland werden deze winter gerenoveerd en moesten onze trainingsmaterialen 
ergens anders onderbrengen. Deze heeft Ton Hogenes onder zijn hoede genomen. Verder zijn de 
trainingssetjes geïnventariseerd aangevuld tot 4 halve sets. Oude en niet bruikbare clubs/ tassen zijn 
afgevoerd. 
 
Naarmate het eind van het seizoen naderde, werd het steeds duidelijker dat de dagen van de AGV op golfclub 
Waterland waren geteld en dat moest worden omgezien naar nieuwe accommodatie. Dit werd, zoals inmiddels 
bekend, de golfclub de Hoge Dijk. Dit betekende onder meer dat de trainingsfaciliteiten hier opnieuw moesten 
worden opgezet. Reeds begin januari 2005 heeft de trainingscommissie gesprekken gevoerd met officials van 
de Hoge Dijk en een reeks bindende afspraken gemaakt. De belangrijkste hiervan zijn: 
 
• Op 24 maart vindt om 17.00 en 18.00 uur een kennismakingsavond plaats tussen aspirant spelers en de 

pro(‘s). Hierbij zal de pro een inschatting maken van het golfniveau van de spelers, een groepsindeling 
maken en baanpermissie verlenen waar dit op zijn plaats is. 
 

• De groepslessen bestaan uit een serie van 8 lessen van 50 minuten elk voor maximaal 6 personen en 
beginnen op 31 maart. De lessen worden altijd op donderdagavond gegeven. De eerste groep heeft les om 
17.00 uur, de tweede groep om 18.00 uur. 

 
• Kosten van een serie lessen bij deelname van 6 personen bedraagt  € 86,- per persoon. De A.G.V.Shell 

subsidieert € 20,- p.p. per jaar. De lessen worden vooraf door de penning-meester van de A.G.V. Shell 
betaald en door hem van de leden teruggevorderd. 

 
• Wanneer de pro van mening is dat een speler voldoende niveau heeft (men dient bij een proefronde op de 

Abcoude baan een aantal holes in dubbelpar te spelen en voldoende regelkennis te tonen), krijgt de speler  
baanpermissie. De speler krijgt een pasje voorzien van pasfoto. Baanpermissie wordt afgegeven voor een 
beperkte periode en is alleen geldig op de Abcoude baan. Spelers die baanpermissie hebben dienen zich 
als A.G.V.-Shell baanpermissiehouder te laten registreren bij de receptie van de Hoge Dijk.  

 
• Wanneer de pro van mening is dat de speler klaar is voor het GVB-examen, zorgt de pro ervoor dat de 

speler GVB-examen kan doen. Het praktische deel van dit examen wordt afgenomen op de Abcoude baan 
van golfbaan De Hoge Dijk. 
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Jaarverslag 2004 Ballotagecommissie  
 
Het jaar 2004 was een zeer turbulent jaar voor de ballotagecommissie bestaande uit Ineke van den Dries, 
Andre Smit en ondergetekende. Dit klinkt, met het oog op de u allen nog bekende opening van het jaarverslag 
2003, natuurlijk zéér bekend in de oren, maar we begonnen 2004 met een heuse “mini”-crisis, 20 introducés 
en 3 lui met een “status aparte”. 
 
Na een duidelijke uiteenzetting onzerzijds, een goede lunch en een intiem diner stonden de neuzen weer 
dezelfde kant op en kon uw onvolprezen ballotagecommissie z’n niet onbelangrijke werkzaamheden weer 
ongestoord en in goede harmonie voortzetten. De uitkomsten werden in gloedvolle bewoordingen aan papier 
en zelfs aan een WEB site toevertrouwt, zodat het voor iedereen duidelijk moet zijn welke selectiecriteria, 
zonder aanzien des persoons, voor elk nieuw lid gelden. (zie http://www.agv-shell.nl, ballotagecommissie. 
Negeer de bewegende beeltenis, stuur geen E-mail, we hebben geen idee waar het blijft, u bent 
gewaarschuwd!).  
 
Aan het einde van 2004 hebben we de koppen en onze zegeningen geteld en vastgesteld dat we met 18 
introducés en die zelfde 3 lui met een “status aparte” zijn geëindigd. 
 
Kortom, de ballotagecommissie heeft weer een zwaar jaar achter de rug. 
 

Namens de ballotagecommissie, 
Hans Visser 

 

 
 

Tee-Time 2005 
 

Beste leden, 
 
Hier volgt een overzicht van de streef data voor de Tee-Time in 2005. Bijdragen dienen voor of op de 
aangegeven KOPIJ datum ingeleverd te worden bij ondergetekende. 

 
Kopij inleveren: Uitsturen:  Nr. 
(ALV Tee-Time) 21 februari  127 
18 februari  23 februari  128 
4 april  8 april  129 
20 mei  27 mei  130 
8 juli  15 juli  131 
8 augustus  12 augustus  132 
19 september  23 september  133 
17 oktober  21 oktober  134 

Julia de Vries 
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