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maart  2007, nr. 142

 
Uitnodiging 
 

Het bestuur van de Amsterdamse Golf Vereniging SHELL 
nodigt U uit tot het bijwonen van de 
Algemene LedenVergadering 2007, 

op donderdag 22 maart 2007 
in 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 23-03-2006 
4) Verslag van de kascommissie 
5) Financiëel jaaroverzicht 2006, begroting 2007 
6) Jaarverslagen 2006 en plannen 2007 van de commissies 
     a) Wedstrijdcommissie 

     b) Handicap- & regelscommissie 
     c) Trainingcommissie 
     d) Ballotagecommissie 
     e) Tee Time 
     f)  ARBO 
     g) Website 
     h) Wel en Wee 

7) Uitleg van de aanpassingen aan het EGA-systeem en de  
     gevolgen 
8) Voorstel tot aanpassing Pin High puntentelling en   
     wedstrijdreglement 
9) Pauze 
10) Verkiezing bestuur en kascommissie 
11) Rondvraag 
12) Sluiting 

 
------------------------------------------------------------

A.G.V. Shell, 
geassocieerd met de 
NGF (no. 910) 
 
 
Tee-Time is het 
informatiebulletin voor 
A.G.V. Shell-leden 
 
Redactie en lay-out: 
Julia de Vries 
 
 
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. 143 
 
Uw verslagen, reisverhalen, 
overzichten, avonturen, roddels, 
kortom: uw kopij is van harte 
welkom bij de redactie. 
 
Sluitingsdatum voor de 
eerstvolgende Tee-Time is: 
 
8 maart 2007 
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Bij punt 10. Bestuursverkiezing:  
 
Het bestuur bestaat uit:  
Voorzitter:      Erik Trommelen  
Secretaris:      Paula van Schaik  
Penningmeester:     Roel van Iperen  
Wedstrijdcommissaris:  Chris Whincup  
H&R-commissaris:     Jan Snoeks  
Trainingcommissaris:    Ineke van den Dries  
 
Reglementair zijn aan de beurt om af te treden: secretaris, penningmeester en H&R-commissaris.  
 
Paula stelt zich niet herkiesbaar, maar blijft komend seizoen wel beschikbaar [zodat er voldoende 
tijd en gelegenheid is om een opvolg(st)er te vinden] 
Roel en Jan stellen zich herkiesbaar  
 
Chris Whincup treedt tussentijds af, zoals vorig jaar bij de ALV aangekondigd, en het bestuur heeft 
Graham Rudrum bereid gevonden deze functie te gaan vervullen. 
Ineke van den Dries stelde zich slechts één jaar beschikbaar voor de post van Tr-commissaris en 
treedt nu dus ook af; het bestuur stelt Erik Jan Scholten voor als opvolger.  
Leden, die zich kandidaat willen stellen voor een bestuurspost kunnen dit doen (conform het gestelde 
in artikel 5 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement) middels een schriftelijke aanmelding bij het 
bestuur, tot 3 dagen vor de vergadering. Deze kandidaatstelling moet zijn ondertekend door de 
kandidaat zelf, en ten minste 10 stemgerechtigde leden.  
-------------------------------------------------------------  
De kascontrolecommissie bestaat uit Nanne de Vries en Arend Reinink. Nanne treedt reglementair 
af. Reserve kandidaat was Ger van Velzen, die schuift automatisch op naar de vacante plek. Er stelde 
zich vorig jaar nog een reserve-reserve beschikbaar (Peter Burgman), die kan nu de reserve positie 
innemen.   
 - - - - - - - - - - - - -  
Ter informatie: de namen van de diverse commissie-leden die het bestuur terzijde staan:  
 
Wedstrijdcommissie: Graham Rudrum, Anneke Schelvis, Piet Kil, Martin  
Scholten, Willem Vermeij en Chris Whincup  
 
H&R-commissie: Jan Snoeks, Peter Burgman en Graham Rudrum  
 
Trainingcommissie: Erik Jan Scholten, Ineke van den Dries en Wim Hoogenboom (ook materiaal) 
 
Ballotagecommissie: Hans Visser, Ineke van den Dries, André Smit  
 
Tee Time: Julia de Vries (en Paula van Schaik) 
 
Webmasters: Piet Slaman en Peter Burgman 
 
ARBO-zaken en vertrouwenspersoon: Rob Heezius 
 
Wel en Wee: Ria Kil 
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Ledenbestand 2006/aanvang 2007 
 
Het ledenbestand ontwikkelt zich al jaren volgens een tamelijk vast patroon wat resulteert in een 
constante groei van gemiddeld 5 leden per jaar. Om precies te zijn: in 2006 meldden zich 16 leden 
aan, en er vertrokken er 10 (waaronder twee zeer vertrouwde gezichten: Ranjit en Parminder Sangha 
keerden terug naar Engeland).  
Daarnaast verloren we helaas nog een lid door het overlijden van Henry Kuijper. 
Na al deze wijzigingen stonden er op 31 december 2006 129 namen op onze ledenlijst. 
[Klein rekensommetje: de vereniging begon in 1990 met 50 leden. Met een gemiddelde groei van 5 
leden per jaar zouden dat er 16 jaar later 130 moeten zijn: (16 x 5) + 50 = 130]. 
  
Per 1-1-2007 kwamen er al direct weer 3 nieuwe leden bij, en in de loop van februari volgde er nog 1 
waardoor we het nieuwe seizoen beginnen met 133 leden.  
De vereniging heeft momenteel 21 introducé(e)-leden; dit aantal blijft min of meer constant over de 
jaren, al wijzigt een deel van de namen en gezichten wel met enige regelmaat. 
 
Nog wat getallen: 
 
Van die 133 leden, die momenteel staan ingeschreven, werken er 57 bij Shell, ¾ daarvan op SRTCA 
en de overigen bij andere Shell-locaties. 
Er zijn 29 gepensioneerde Shell medewerkers lid, en daarnaast zijn er nog 26 Shell-huisgenootleden. 
Van de 21 ingeschreven introducé(e)leden werken er 2 (tijdelijk) op SRTCA, en 3 zijn voormalige 
Shell-medewerkers. 
 
Van onze 133 leden heeft ruim de helft (69) een officiële EGAhandicap; voor 41 leden van deze 
groep verzorgt de AGV H&R-commissie de administratie, de overige 28 hebben een andere home-
club. 
Ook zijn er nog 46 leden met een GVB. 

Paula van Schaik, secretaris 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
MEDEDELING: NGF-pasjes 2007 
 
Voor de leden die niet op SRTCA werkzaam zijn en die dus niet in de gelegenheid waren om hun 
pasje af te halen bij Peter Burgman zullen de 2007 NGF-pasjes (de EGA handicap-bewijzen, GVB-
kaartjes en bewijzen van AGV lidmaatschap) weer te verkrijgen zijn bij de ALV, op de eerste ZAC 
avonden (29 maart en 5 april) en tot slot neem ik ze dan ook nog mee naar de openingswedstrijd op 
Prise d’Eau (6 april). 
 

Paula van Schaik 
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de A.G.V. Shell 

gehouden op donderdag 23 maart 2006 
 

1. Opening 
Voorzitter Erik Trommelen opent de vergadering om 19.05 uur en heet alle aanwezigen welkom. Anneke 
Schelvis neemt namens de wedstrijdcommissie plaats achter de tafel (Chris is nog met vakantie), en voor de 
trainingscommissie zit Ineke er op verzoek van Piet. Net als vorig jaar wordt er namens de club aan de leden 
een drankje beloofd na afloop van de vergadering, maar dat betekent koelkastje dicht!  
 
2. Mededelingen, ingekomen stukken 
Er zijn geen mededelingen; voorzitter vermeldt het huidige ledental; dat bedraagt 130. 
Secretaris noemt de ingekomen stukken: 
- De NGF kaartjes zijn zoals gebruikelijk ontvangen, en af te halen bij Paula. 
- Bericht van verhindering is ontvangen van 23 leden (Jan van Braam, Fred Berkenhagen, Jeroen Bolk, Duco 
Bodt, Peter Burgman, Lia Cornelisse & Hans van der Horden, Jules & Karin Croonen, Ruud Ditmarsch, 
Astrid de Haas, Peter van der Heijden, Reinoud Kil, Anneke & Berry Kuijper, Frans Lacon, Ranjit & 
Parminder Sangha, Tiny Sennema, Martin Scholten en Chris & Wilma Whincup. Ook van Henry Kuijper 
stuurde bericht van verhindering en hij doet iedereen de hartelijke groeten. De ASV vertegenwoordiger is ook 
verhinderd. 
- Ideeën van het ASV over de toekomstige financiële structuur (punt 7) 
- Bericht van de kascontrole commissie, dat komt ter sprake bij punt 4. 
- Huwelijksaankondiging van Martin Scholten en Tiny Alderden (t.z.t meer info in de Tee Time) 
  
3. Notulen ALV 17-03-05 
De Notulen van de ALV van 17 maart 2005 worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd, met dank aan 
de secretaris.   
 
4. Verslag van de kascontrolecommissie 
De commissie, bestaande uit Elly Vermeij en reserve Arend Reinink heeft de stukken bestudeerd en in orde 
bevonden en stelt voor het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. Dit wordt met applaus 
aangenomen.   
 
5. Financieel jaaroverzicht 2005 en begroting 2006  
Erik geeft het woord aan de penningmeester. Die kan melden dat volgens goed Shell-gebruik bijna het 
volledige budget is opgegaan. Hij legt uit dat onze ZAC-accommodatie (de Hoge Dijk) nu opgenomen is in de 
post wedstrijden/toernooien. Dit in het kader van het streven van het ASV de zaak overzichtelijker te maken – 
voorheen werd deze post nooit genoemd.   
Het aangevraagde budget voor 2006 is inmiddels door het ASV goedgekeurd.  
Erik splitst de post wedstrijden/toernooien: 22.000 € daarvan is voor de Hoge Dijk. Onze bijdrage aan het 
totale budget (i.e. de contributie die we betalen) is ongeveer 30% (was eerder bijna 40%), de contributie stijgt 
wat langzamer dan de kosten. Al met al zijn wij daarmee toch één van de meest betalende clubs.  
 
6. Jaarverslagen en plannen van de commissies 
a) Wedstrijdcommissie 
Anneke presenteert het W-cie jaarverslag. Ze leest het niet voor, het staat in de vergaderstukken. De W-cie is 
tevreden over het concept van maximaal 60 deelnemers per wedstrijd, dat heeft goed voldaan en dus wil zij 
daar in 2006 mee door gaan. Ger en Parminder verlaten de W-cie; Anneke geeft Ger een cadeautje (en 
Parminder krijgt het “down under” op dit moment ook). Chris had voor z’n vertrek het 2006 wedstrijdpro-
gramma al helemaal geregeld, er zitten weer wat nieuwe banen in. De vergadering bedankt Anneke met 
applaus voor haar presentatie.  
Erik vult nog aan dat er contact is gelegd met ABN-AMRO en dat er tijdens de ZAC een wedstrijd komt.   
b) Handicap- en Regelscommissie 
Jan Snoeks houdt ’t kort, gaat er van uit dat iedereen het verslag heeft gelezen. N.a.v. diverse terloopse 
opmerkingen heeft hij net even snel geteld; 75% van de leden is marker, en de man:vrouw verhouding binnen 
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de club is 2:1. Hij verzoekt leden met een andere home-club dan AGV regelmatig hun actuele handicap door 
te willen geven zodat onze info up-to-date blijft. 
De regelavond van 2005 was nogal “gevorderd”, op 10 april a.s. zal er meer aandacht aan de basisregels 
worden besteed. 
Ton Hogenes vraagt naar het indelen op handicap; dit is onderwerp van discussie en het zal besproken worden 
zodra de wedstrijdcommissie weer voltallig is. 
c) Trainigs- en Materiaalcommissie  
Ineke belicht één element uit het jaarverslag, nl. de hoofdtaak van de trainingscommissie: het begeleiden van 
de nieuwelingen. Uit de na afloop van het seizoen gehouden enquête bleek dat de lessers behoorlijk tevreden 
waren over de golfschool. Voor komend seizoen is de uitnodiging voor deelname aan lessen al uitgestuurd, en 
tot ieders verbazing gaven zich alleen gevorderden op! De golfschool is van plan te gaan lessen met 
gebruikmaking van video-beelden, nadere informatie daarover volgt nog. Er wordt gevraagd of het ook 
mogelijk les te nemen op een andere dag dan donderdag; uiteraard kan dat, maar dan vervalt het recht op 
subsidie van de club. De commissie regelt groepslessen op de vaste clubdag, in series van 8 lessen, met 
groepen van maximaal 6 personen. 
Komend seizoen zal Piet Slaman namens de Tr-cie wedstrijden voor niet-GVBers regelen en begeleiden, bij 
voldoende belangstelling, uiteraard.  
d) Ballotagecommissie  
Hans Visser heeft niets meer te melden dan al beschreven in het jaarverslag.  
e) Tee Time  
Julia is er niet, maar er komt wel een applaus voor de wijze waarop ze de Tee Time verzorgt. 
f) Website  
De website is weer volledig up-to-date, met Piet Slaman en Peter Burgman als webmasters. Er zijn geen 
opmerkingen of vragen; Piet heeft vastgesteld dat de website regelmatig wordt bezocht. Erik benadrukt dat het 
vooral belangrijk is voor de actuele handicaps. 
 
We gooien de Agenda even om, en gaan verder met 
8. ARBO zaken en aanpassing HHR.  
Rob Heezius legt nog even uit dat bij Shell “Compliance” momenteel het toverwoord is, en dat overal strenger 
opgelet wordt dan in het verleden. Vandaar ook dat we verplicht werden de ARBO-inventarisatie uit te 
voeren. AGV voldoet wat dit betreft volledig aan de eisen. In het kader van de ARBO-zaken moet er ook een 
kleine uitbreiding van ons Huishoudelijk Reglement aangebracht worden. Erik leest het voorstel voor, en het 
wordt met algemene stemmen aanvaard. 
Ton Hogenes vraagt wat men moet doen als er een ongeval gebeurt, de marshall bellen, wie weet dan evt. dat 
nummer? Rob B. stelt dat er een procedure afgesproken moet worden, dat de W-cie dit misschien het best kan 
sturen. Dit moet nog wat verder ontwikkeld worden, we beginnen hier pas mee.  
 
Erik kondigt nog een aanpassing van de Agenda aan, last een “plechtig moment”  in. Zo plechtig, dat Erik 
erbij opstaat. Hij vertelt over het belang van vrijwilligers binnen een vereniging, leden die zich onvermoei-
baar inzetten, bestuursfuncties bekleden, commissiewerk verrichten. In 2000, bij het 10-jarig bestaan, kreeg 
AGV haar 1e  erelid (Hans Visser, de oprichter van de club), en nu in 2006 is het tijd voor een 2e  erelid. En 
dat wordt: Ineke van den Dries, die al sinds de oprichting van de club actief is in allerlei functies. Ineke staat 
volkomen verrast en overdonderd op om de bijbehorende oorkonde en een bos bloemen in ontvangst te 
nemen. Tijdens de direct aansluitende pauze wordt ze uitbundig gefeliciteerd door de aanwezige leden.  
 
9. Pauze, van 20.00 tot 20.20 uur 
 
Vervolgens gooien we de Agenda nog weer een beetje om en gaan verder met  
11. Houten Vier (“eigen plekje”)  
Erik heeft met Jan van Mourik (manager van de Hoge Dijk) gesproken, want een eerste aanzet voor dat “eigen 
plekje” ligt voor hem op tafel en we moeten daar iets mee. Elke zichzelf respecterende golfclub heeft de 
wanden van het clubhuis vol hangen met de namen van haar kampioenen. Als begin hebben wij nu 
3 wandborden met de namen van onze Matchplay kampioenen, de winnaars van het SRTCA Open, en het Pin 
High klassement. Erik toont de borden, iedereen is erg enthousiast. Nu moeten we samen met de horeca daar 
een plekje voor vinden, indien nodig zal Jan van Mourik bemiddelen.  
Als er nog meer ideeën zijn m.b.t. het “eigen plekje”; ze zijn van harte welkom.  
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7. Ideeën van het ASV m.b.t. de financiën 
Roel geeft een korte toelichting op de gedachten die vanuit het ASV zijn geopperd; hij benadrukt dat alles nog 
onder discussie is, er is nog niets besloten en er zal bij de komende jaarvergadering van het ASV (op 24-4 a.s.) 
ongetwijfeld over gesproken worden. Er zijn 2 basisgedachten: A) ASV wil de contributie “vrijgeven”, d.w.z. 
dat elke vereniging zelf kan bepalen wat de contributie moet zijn (nu wordt dat opgelegd door het ASV) en B) 
niet langer werken met budgetten, maar met sponsorgelden. In een dergelijke constructie zouden zaken als 
sparen en op andere wijze inkomsten genereren wel mogelijk zijn. In de huidige opzet is het onmogelijk geld 
over te houden van het budget; niet gebruikt betekent verdwenen. Roel benadrukt dat het ASV als zodanig 
niet ter discussie staat, de nieuwe regeling is geen sterfhuisconstructie. ASV blijft in elk geval de contributie 
inning verzorgen, maar de leden zouden meer zeggenschap krijgen, ook over de hoogte van de contributie. 
Voor de sponsor opzet zijn ook diverse modellen: b.v. een bepaald bedrag per Shell-medewerker. Ook zal er 
een ratio moeten zijn tussen sponsorbudget en contributie-inkomsten. 
Erik vraagt Piet  of die nog iets ter aanvulling kan melden, maar het gaat er voornamelijk om meer 
duidelijkheid in de financiën te krijgen. Jan Peter van Seters weet uit z’n Pernistijd dat er toen aan gewerkt 
werd dit soort activiteiten af te bouwen, maar daar is volgens het ASV geen sprake van.  
Op dit moment valt er verder niets concreets te melden, we wachten het verloop van de discussies af.  
 
9. Pauze (is al geweest, dus we gaan verder) 
 
10. Bestuursverkiezing en samenstelling commissies 
Bestuur: Er zijn geen andere kandidaten aangemeld dus de reglementair aftredende leden worden herkozen 
(behalve Piet); het bestuur gaat het komende jaar in de voorgestelde samenstelling aan de slag, met Ineke 
i.p.v. Piet. Piet krijgt een fles wijn aangeboden als dank voor het werk dat hij als trainingscom-missaris heeft 
verzet. Piet blijft wel lid van de Tr-cie, en zal met de wedstrijdcommissie gaan samenwerken voor het 
opzetten van wedstrijden voor niet-GVBers.  
 
Commissies:.  
Van de kascontrolecommissie is Elly aan de beurt om af te treden en ook zij ontvangt een fles wijn als dank. 
Nanne de Vries blijft nog een jaar zitten, en Arend Reinink completeert de commissie. Ger van Velzen stelt 
zich beschikbaar als nieuwe reserve (en er is zelfs schriftelijk een tweede reserve binnengekomen, Peter 
Burgman had bij zijn afmelding laten weten beschikbaar te zijn voor deze taak). De vergadering betoont haar 
instemming met applaus.  
De Wedstrijdcommissie ondergaat enige wijzigingen; Parminder Sangha en Ger van Velzen stoppen en 
krijgen uiteraard ook een fles wijn als dank voor hun inzet. Nieuw in de commissie zijn Graham Rudrum 
(voor de kruisbestuiving met de H&R-cie), en Piet Kil. Ook Rob Heezius zal, zij het nog wat op de achter-
grond, deel gaan uitmaken van de W-cie met de bedoeling volgend jaar Chris Whincup op te volgen. Anneke 
Schelvis maakt ons attent op een mogelijk dreigende belangenverstrengeling: de clubs vertrouwenspersoon 
kan geen deel uitmaken van bestuur of commissie, die moet onafhankelijk zijn. We zullen daar in de loop van 
het jaar een oplossing voor bedenken. 
Ook de Trainingscommissie wijzigt van samenstelling; Chris van Gaans en Ton Hogenes nemen afscheid (en 
krijgen uiteraard ook een fles wijn), Erik Jan Scholten komt de commissie versterken en Wim Hoogenboom 
neemt de taak van materiaalcommissaris op zich.   
De H&R-cie en de ballotagecommissie blijven ongewijzigd.  
 
12. Rondvraag. 
Willem Vermeij geeft wat info over het golfweekeind: 1/2/3 september, in België, het maximum aantal 
aanmeldingen is binnen. 
Graham had een gerucht opgevangen over KRATON golfballen, Erik geeft uitleg. 
Willem Vermeij heeft ook nog een vraag: zijn er nog meer leden die het Golfnieuws niet ontvangen? Er 
komen inderdaad wat reacties los, we zullen er weer eens induiken. Het eerste nummer van 2006 komt 
binnenkort uit, secretaris zal inventariseren wie het niet ontvangen en contact opnemen met Wegener.  
Annemarie Kiene oppert het in leven roepen van een “Lief en Leed”-pot, en iemand die als aanspreekpunt kan 
fungeren voor dit soort zaken. Ria Kil stelt zich beschikbaar, we komen er binnenkort op terug.  
John Kiene informeert of het niet leuk zou zijn de golfbaan van Durbuy, die nu ook deel uitmaakt van de 
Burggolf groep en onder dezelfde kortingsregeling valt (10% bij bezoek aan 3 Burggolf banen in één seizoen), 
een keer op te nemen in het wedstrijdprogramma. 
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13. Sluiting 
Erik bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 21.10 uur. Het beloofde drankje 
wacht ons in de bar beneden. 

 
Zeewolde, 18 april 2006 

Paula van Schaik 
 
Agenda punt 5 
 

Financieel Jaaroverzicht 2006 
 

Vereniging: AGV Shell 
  2005 Actueel 2006 Actueel 2007 

Activiteitenbudget, eigen rekening 
Reiskosten  €              -   €              -   €              -   €              -   €              -  
Materiaal  €              -   €              -   €              -   €              -   €              -  
Vergaderkosten  €          350  €          315  €          350  €          329   €          350 
Secretariaatskosten  €          150  €           65   €           50   €              -   €           50  
Reprokosten  €          150  €          150  €          150  €          135   €          150 
Leiding/Training  €          600  €          745  €          750  €          673   €          550 
Bondskosten  €          450  €          450  €          450  €          450   €          450 
Verenigingsactiviteiten  €              -   €              -   €              -   €              -   €              -  
Consumpties  €              -   €              -   €              -   €              -   €              -  
Abonnementen  €              -   €              -   €              -   €              -   €              -  
Diversen  €          400  €          210  €          400  €          435   €          400 
Totaal Activiteitenbudget  €    2.100   €    1.935   €    2.150   €    2.022   €    1.950  

Verenigingsbudget, betaling via ASV 
Personeelskosten  €              -   €              -   €              -   €              -    
Huur locaties  €     35.800  €     36.075  €     38.000  €     37.574   €     41.000 
Aanschaf nieuw materiaal  €              -   €              -   €              -   €              -   €              -  
Onderhoud materiaal  €              -   €              -   €              -   €              -   €              -  
Leiding/Training  €       2.200  €       2.136  €       2.200  €       2.075   €       2.000 
Verzekeringen  €              -   €              -   €              -   €              -   €              -  
Verenigingsactiviteiten  €              -   €              -   €              -   €              -   €              -  
Transportkosten  €              -   €              -   €              -   €              -   €              -  
Bondskosten  €       2.400  €       1.773  €       1.950  €       1.692   €       1.750 
Abonnementen  €              -   €              -   €              -   €              -   €              -  
Belasting, energie e.d.  €              -   €              -   €              -   €              -   €              -  
Diversen           
Totaal Verenigingsbudget  €  40.400   €  39.984   €  42.150   €  41.341   €  44.750  
            

Totaal budget 2006  €  42.500   €  41.919   €  44.300   €  43.363   €  46.700  
 
De rapportage van de resultaten in 2006 is volgens het formaat van ASV. Het ASV bestuur heeft in 2006 een 
belangrijke stap gemaakt met de financiële bijdrage van Shell aan de verenigingen. Het BTW probleem (Shell 
wil BTW kosten van de verenigingen niet meer aftrekken) is door een verhoging van het algemeen budget 
opgelost. De zelfstandigheid van alle clubs is vergroot, en bijvoorbeeld zal de mogelijkheid om reserves te 
creëren voor speciale gebeurtenissen bestaan met ingang van 2008. 
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In 2006, het tweede boekjaar met De Hoge Dijk als thuisbasis, zijn de totale uitgaven slechts ca. 3% hoger dan 
het voorgaande jaar (nog steeds ruim binnen budget). Zowel de wedstrijdcommissie als de  
trainingscommissie hebben mooi werk geleverd. 
 
Na onderhandelingen met het management van De Hoge Dijk is een stabiele situatie bereikt, zodat alleen nog 
met inflatie rekening gehouden moet worden. Het budget van 2007 is voornamelijk hoger (ca. 5,5%) ten 
gevolge van de algemene kostenstijging. Eventuele verhoging van de contributie is afhankelijk van de 
jaarlijkse discussie met ASV.                                                                

  De Penningmeester, Roel van Iperen 
 
Agenda punt 6a) 
 
 

Wedstrijd commissie, jaarverslag 2006 
  
We zijn 2006 begonnen met twee nieuwe leden van onze commissie, Graham Rudrum en Piet Kil. In 
het seizoen 2006 hebben we 9 wedstrijden gespeeld. Het aantal deelnemers bij alle wedstrijden was 
zeer goed en het was zoals vanouds heel gezellig. Dit jaar voor het eerst hebben we de baan van De 
Groene Ster te Leeuwaarden, in onze programma op genomen. Iedereen was hierover zeer tevreden, 
dus we hebben besloten om deze baan in 2007 ook te doen, maar dan wel iets eerder in het seizoen. 
De Delta Lloyd wedstrijd werd dit jaar door de team van Nationale Nederlanden gewonnen met 
ABN-AMRO 2e en Shell als 3e. De wisseltrofee is dus niet meer in ons bezit. De jaarlijkse 
vossenjacht heeft dit jaar plaatsgevonden op de Heemskerkse, voortreffelijk door Wilma geregeld, en 
gewonnen door de grijze vos uit Almere. Ook in 2006 zijn we met � 40 mensen een weekend gaan 
golfen in België (dank je, Wim). De belangstelling voor de ZAC op donderdagavonden blijft groot 
en dankzij goede afspraken met de baanbeheer hebben we tot nu toe iedereen binnen de aangewezen 
anderhalf uur weg kunnen starten. Ook is de belangstelling voor de Abcoudebaan redelijk groot. Al 
met al een zeer geslaagd golfseizoen, afgesloten door een gezellige feestavond met vele prijzen.  
Jammer genoeg, de verzoek van vorig jaar om verbetering in onze gedrag aan te brengen is niet 
gelukt. Traag spel blijft een ongeneeslijk fenomeen, en op tijd zijn bij de eerste tee-box schijnt bij 
sommige mensen niet mogelijk te zijn. Hopelijk zal het in 2007 doordringen. 
Tenslotte, bij deze dank aan allen die mede door hun bijdrage hebben gezorgd voor een zeer 
geslaagd golfjaar 2006.  
 
  
Wedstrijden en Pin High 
Het seizoen werd geopend met een wedstrijd op de baan van Prise d’Eau en afgesloten op de baan 
van de Groene Ster. De winnaars van de wedstrijden vindt u in bijgaande tabel. 
  
Nog een paar feitjes: 
  
•        Cock van der Hulst, na een zeer geslaagde seizoen, werd dit jaar  Pin High kampioen 
•       Wilma Whincup bezit dit jaar de kampioenstitel matchplay (ZAC) 
•        Ger van Velzen, Jan van Braam en Parminder Sangha waren de beste bruto score spelers 
•        Yvonne Heezius wint de  Adèle Scholten Trophy  
•        De Dirk Pultrum Cup werd gewonnen door het niet/ex-Shell team  
  
ZAC en Matchplay 
Net als in 2005, hadden we ook in het afgelopen jaar weer zeer druk bezochte ZAC-avonden. Er 
werd met veel enthousiasme aan de diverse spelvormen deelgenomen. De matchplay competitie 
eindigde in een zeer spannende finale (tot de laatste hole toe) tussen Jan van Braam en Wilma. In de 
Dirk Pultrum Cup serie het niet/ex-Shell team was te sterk voor de Shell’ers.  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 
Onze clubavond activiteiten worden vanaf 28 maart op de Golfbaan De Hoge Dijk voortgezet. 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 variërend wedstrijdprogramma 
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voor het komend 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 Zoetemeer. Kortom 
er zijn (nieuwe) uitdagingen genoeg voor iedereen.   
 

De wedstrijdcommissie 
  

 
Jaaroverzicht 2006 
 
Baan     Trofee    Winnaar 
 
Prise d’Eau    Wake-up Trofee  Ria Kil 
 
Spaarnwoude    Cruqqen Cup   Ingrid Duran 
 
Purmerend    Fore!-uit Trofee  Peera Hirunyachote 
 
De Hoge Dijk    SRTCA open   Peter Burgman 
 
Flevoland    Big Wood Trofee  Cock van der Hulst 
 
St. Nicolaasga    Bang-On! Trofee  Jan van Braam 
 
De Hoge Dijk    H2O Cup   Yvonne Heezius 
 
De Groene Ster    Tee-Time Trofee  Adri Postema 
 
Bruto Scores    Mooi Weer Trofee  Ger van Velzen 
 
     Jelle Kars Trofee  Jan van Braam 
 
     Gulden Cup   Parminder Sangha 
 
2006     Pin High Trofee  Cock van der Hulst 
 
     Matchplay Kampioen  Wilma Whincup 
      
     Adele Scholten Trofee Yvonne Heezius 
      
     Birdie Klassemen  Arthur Echter 
    
     ZAC Birdie Klassement Arthur Echter 

/Rob Baardolf 
 
     ZAC Eclectic   Arthur Echter (bruto) 
         Willem Mooij (netto) 
 
     ZAC Koppel Trofee  Piet en Ria Kil 
 
     Lucky Luke Trofee  Jan en Paula van Schaik 
 
     Blue Vos   Jeroen Bolk 
 
     Vossenjacht   Haris Djojosepoetro 
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Agenda punt 6b) 
 

JAARVERSLAG 2006, HANDICAP & REGELS COMMISSIE 
 
Geheel volgens de traditie die zo langzamerhand binnen AGV S.H.E.L.L. is gegroeid, heeft de Handicap & 
Regels Commissie (Hc&R) weer een regelavond gehouden op het SRTCA terrein (Overhoeks). Deze avond 
werd gehouden op maandag 10 april 2006. 
Verder is op het gebied van de golfregels weinig gebeurd in het afgelopen jaar, we hanteren nog steeds 
hetzelfde golfregelboekje 2004-2007. 
Dat kan niet gezegd worden van het Ega Handicap reglement. De NGF heeft in de loop van 2006 al 
aangekondigd dat er grote veranderingen op komst zouden zijn welke al in 2007 in werking treden. Eén 
onderdeel van dit nieuwe reglement had al invloed op onze 2006 activiteiten: de eindejaarscorrectie, die we al 
uitgevoerd hadden , moest worden herzien op instructie van de NGF ter voorbereiding op het nieuwe Ega-
handicap systeem. 
Het was de taak van de Hc&R Cie om deze aangekondigde veranderingen te bestuderen en de eventuele 
gevolgen daarvan voor onze wedstrijden in te schatten. 
Ter informatie, de grootste veranderingen zijn: 

1. De mogelijkheid om Qualifying rondes over 9 holes te lopen, waarvan de resultaten dus gebruikt 
worden om de handicaps bij te stellen. 

2. Het wegvallen van het “verzwaarde regelexamen” voor het behalen van een Ega handicap. Met 
onmiddellijke ingang is het GVB de nieuwe eis voor een Ega handicap ondersteund met 3 
scorekaarten. Elke houder van een GVB mag als marker optreden in Qualifying rondes. 

3. De invoering van een Competition Stableford Adjustment procedure voor Qualifying wedstrijden. 
4. Aanpassing van de eindejaar correctie procedure. Elke Ega handicapper moet minimaal 4 Qualifying 

resultaten inleveren per kalenderjaar om een aktieve handicap te behouden. 
Dit is een verkorte weergave van de belangrijkste veranderingen, let dus goed op de publicaties in de 
Teetime voor alle details.  
In  2006 hebben wij namens de handicapautoriteit (NGF) de administratie gevoerd van 40 Ega-handicappers 
die geen homeclub elders hebben alsmede alle overige clubhandicaps. Elders in dit nummer kunt u de lijst 
vinden van do grootste handicapdalers in 2006, we noemen iedereen wiens handicap meer dan ca. 5% is 
gedaald en dat zijn 22 personen!   
De commissie heeft hard gewerkt aan een systeem waarbij de masterfile op de website blijft opgeslagen, zodat 
alle leden van de commissie op elk moment AGV-handicaps kunnen bijwerken. Hierdoor wordt de AGV-
Shell website op dit punt nog actueler hopen we.    
 

De handicaps & Regels Commissie 
Februari 2007 

 
 
Agenda punt 6c) 
 

Jaarverslag 2006 en plannen 2007 van de trainingscommissie  
 
Lessen en resultaten 
In 2006 zijn vier series van elk acht lessen georganiseerd. De eerste twee series werden gevuld door 
gevorderde spelers (met slechts één beginner). In totaal hebben 20 verschillende personen gebruik gemaakt 
van de lessen. Van deze 20 hebben 6 hun GVB gehaald (8 waren al in het bezit van het GVB) en 5 permissie 
gekregen om op de Abcoudebaan te spelen. Eén speler heeft voortijdig de lessen beëindigd.  
 
Introductieavond 
Er is in 2006 geen introductieavond gehouden omdat de aanwas van nieuwe leden gestaag verliep. 
 
Regel- en etiquetteavond 
De  regel- en etiquetteavond, werd op 10 april in Overhoeks op het SRTCA-terrein gehouden. Jan Snoeks 
maakte het de deelnemers erg moeilijk met een aantal regelvragen. 
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Lockers en leenclubs 
Naast de gebruikelijke trainingslocker waarin de vier trainingssets (ten behoeve van beginnende golfers 
zonder eigen setje) zijn opgeslagen, werd nog een tweede locker gehuurd voor leden zonder auto en derhalve 
vervoer van de eigen golfclubs. Van beide lockers (en hun inhoud) is in 2006 dankbaar gebruik gemaakt.  
 
Evaluatie 
Na afloop van het seizoen is onder de lessers een enquête gehouden over de kwaliteit van de gegeven 
golflessen. De resultaten hiervan zijn meegenomen in de besprekingen voor 2007 met de golfschool. Men was 
erg tevreden over de lessen. 
  
Plannen 2007 
Voor 2007 is optie genomen op zes series lessen.  
Serie 1: 5 april t/m 31 mei 18.00 (gevorderden) 
Serie 2: 5 april t/m 31 mei 18.00 (beginners) 
 
Serie 3: 7 juni t/m 26 juli 18.00 (gevorderden) 
Serie 4: 7 juni t/m 26 juli 18.00 (beginners) 
 
Serie 5: 16 aug. t/m 4 okt. 18.00 (gevorderden) 
Serie 6: 16 aug. t/m 4 okt. 18.00 (beginners). 
 
De laatste twee lessen van iedere serie is een baanles (van twee uur), de eerste voor de gevorderen en de 
tweede voor de beginners; de andere groep heeft dan geen les. 
17 mei en 2 en 9 augustus zal er geen les zijn. 
 
Baanpermissiehouders kunnen zich aanmelden voor de zomeravondcompetitie (ZAC) op de Abcoudebaan 
voor de volgende starttijden: 17.00, 17.10, 18.20 en 19.20. 
Het is erg belangrijk dat ook baanpermissiehouders zich aanmelden omdat ook voor de Abcoudebaan greenfee per 
persoon betaald wordt. Daarom de procedure onder het jaarverslag nog een keertje toegelicht.  
 
De introductie-avond zal dit jaar op 26 april georganiseerd worden.  
Ook wordt er dit jaar wederom een regel- en etiquette-avond gehouden en wel op maandag 16 april.  
 
Samenstelling Trainingscommissie 
Ineke van den Dries treedt af als voorzitter van de TC, maar blijft wel deel uitmaken van de commissie.  
Erik Jan Scholten neemt de voorzittershamer over van Ineke. 
Wim Hoogenboom maakte als materiaalman al deel uit van de TC, maar zag zijn functie in 2006 uitgebreid 
wegens ziekte van Piet. 
Piet Slaman treedt, in verband met zijn drukke werkzaamheden, af als commissielid. 
 

Amsterdam, 7 februari 2007 
Namens de trainingscommissie 
Ineke van den Dries 

 
 

Voor leden met baanpermissie die op donderdagavond op de Abcoudebaan willen spelen: 
Wanneer de pro van mening is dat de speler voldoende golfniveau en regelkennis heeft, geeft hij de speler 
toestemming om op de Abcoudebaan te spelen; de speler krijgt baanpermissie.  Baanpermissie wordt 
afgegeven voor een beperkte periode en is alleen geldig op de Abcoude baan. De speler krijgt een pasje 
voorzien van pasfoto en einddatum.  
Vervolgens dient de speler de volgende stappen te ondernemen om op de Abcoudebaan te mogen spelen: 
 

1. Eenmalig: Spelers die baanpermissie krijgen, dienen zich als A.G.V.-Shell baanpermissiehouder te 
laten registreren bij de trainingscommissie (door een kopie van de baanpermissie naar sturen)  

2. èn de receptie van de Hoge Dijk (bij de balie). 
3. Iedere week: aanmelden bij de ZAC-commissie onder vermelding van voorkeursstarttijd.  De ZAC-

commissie deelt de flights in en verstuurt de startlijst. 
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4. Iedere week: scorekaart halen bij de receptie. 
 
NB. Zonder registratie en/of aanmelding kunt u door de ZAC-commissie niet ingedeeld worden. U dient 
te starten op de door de ZAC-commissie aangewezen starttijd. 
 
 
Agenda punt 6d) 

Verslag Ballotagecommissie 
 
Het jaar 2006 was weer, zoals gewoonlijk, een turbulent jaar voor de ballotagecommissie bestaande uit Ineke 
van den Dries, André Smit en ondergetekende. 
 
Het is niet dat ons aller vereniging steeds groter en (sommige mensen denken dat serieus) belangrijker wordt, 
maar ook de belasting van de ballotagecommissie wordt ieder jaar zwaarder. Dit jaar hebben we twintig 
nieuwe leden, waaronder vijf introducé’s, tegen het licht gehouden en van harte welkom geheten, maar twee 
van de nieuwe introducé leden haakten onmiddellijk weer af.  
Een introducé lid heeft bedankt.  
 
Kortom, de ballotagecommissie heeft weer een zwaar jaar achter de rug. 
 

Namens de ballotagecommissie, 
Hans Visser 
 

 
Agenda punt 6f) 

Jaaroverzicht 2006 ARBO-zaken 
 
Bij de Arbo-coordinator heeft in 2006 zich niemand gemeld met een incident of klacht.Statitisch 
gezien moeten er toch zaken op het gebied van veiligheid zijn gebeurd. Melden dus, dan kunnen wij 
er wat aan/mee doen. 
De Hoge Dijk heeft op alle T-boxen het noodnummer vermeld dat gebeld kan worden in geval van 
een calamiteit. Een prima initiatief! 
Verder is de golfbaan gewezen op een onveilige situatie bij de entree, als gevolg van wateroverlast 
was het tegelpad verzakt. Dit is direct verholpen. 
De uitgevoerde Risico Inventarisatie en Evaluatie behoeft geen aanpassing. 
 
 
Agenda punt 6h) 

 
Jaarverslag 2006 Wel & Wee 

 
Na de jaarvergadering 2006 zijn we begonnen met een Wel en Wee contactpersoon van de club. Er 
waren een aantal leden die nogal in de lappenmand zaten. 
Henry Kuijper hebben we kaartje mail en een bloemetje gestuurd. Helaas hebben we in november 
afscheid moeten nemen, ook daar is voor een bloemstuk gezorgd. 
Ruud Lettenmeier  had last van een voetwond. Met mail en kaart hebben we contact gehouden. 
Ook Piet Slaman is erg ziek geweest. Na een aantal operatie’s is hij weer opgeknapt. Ook  met hem 
hebben we kaartje en mail contact gehouden. De laatste keer (dat was in november) ging het weer 
goed met hem. Hij was weer aan het werk. 
Miriam Dries is ook een tijd ziek geweest. Zij heeft ook een aantal keren in het ziekenhuis gelegen. 
Ook contact gehouden met kaartjes en mail. Zij is na een operatie weer helemaal opgeknapt. We 
hebben haar pas nog gemaild, maar ze was lekker op vakantie dus alles was weer goed. 
Ada Ditmarsch kan wegens haar artrose niet meer spelen. Ook haar is een kaartje gestuurd. 
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Chris v.Gaans is lange tijd geblesseerd geweest ook daarheen is een kaartje gestuurd. 
Jan van Schaik  heeft hartproblemen gehad en ook met Jan is gemaild en kaartjes  gestuurd. Na twee 
operaties gaat het nu weer goed met hem. 
Piet Kil  heeft ook een paar keer in het ziekenhuis gelegen met infecties en hij zit nu nog  te wachten 
op een operatie, waarschijnlijk eind maart. 
 

Ria Kil 
 

 
Nadere informatie bij Agenda punt 7 en 8 volgt binnenkort in de Tee Time 143. 
           Paula van Schaik 

 
 

 


