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februari 2009 nr. 158

 
Uitnodiging 

 
Het bestuur van de Amsterdamse Golf Vereniging SHELL 

nodigt U uit tot het bijwonen van de 
Algemene LedenVergadering 2009, 

op donderdag 12 maart 2009 
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 13-03-2008 
4) Verslag van de kascommissie 
5) Financiëel jaaroverzicht 2008, begroting 2009 
6) Jaarverslagen 2008 en plannen 2009 van de commissies 
     a) Wedstrijdcommissie 

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

8)  Verkiezing bestuur en kascommissie 
9)  D-status 
10) ASV-Shell, sponsoring in de toekomst 
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 
 
Met bijdragen van: 
Bestuur 
Commissie commissarisse, 
Secretariaat 
 
 
Redactie-adres: 
Julia de Vries 
e-mail: julia.devries@Kraton.com 
Secretariaat: 
Ingrid Duran 
e-mail:  IDuran@planet.nl 
====================== 
 
Deadline Tee-Time Nr. 159 
19 april 2009 
 
Uw verslagen, reisverhalen, 
overzichten, avonturen, roddels, 
kortom: uw kopij is van harte 
welkom bij de redactie. 
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Bij punt 8) Bestuursverkiezing:  
 
Het bestuur bestaat uit:  
Voorzitter:      Erik Trommelen  
Secretaris:      Ingrid Duran  
Penningmeester:     Roel van Iperen  
Wedstrijd commissaris:  Graham Rudrum  
H&R commissaris:     Jan Snoeks  
Training commissaris:    Erik Jan Scholten  
 
Reglementair zijn aan de beurt om af te treden: 
Secretaris, penningmeester en H&R-commissaris.  
Zij stellen zich herkiesbaar 
  
Leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuurspost kunnen dit doen (conform het gestelde in artikel 
5 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement) door middel van een schriftelijke aanmelding bij het bestuur, tot drie 
dagen voor de vergadering. Deze kandidaatstelling moet zijn ondertekend door de kandidaat zelf en door ten 
minste tien stemgerechtigde leden. 
  
De kascontrolecommissie bestaat uit Ger van Velzen en Peter Burgman.  
Ter informatie: de namen van de diverse commissieleden 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 (vertrekt en wordt vervangen door?) en Wim Hoogenboom (ook 
materiaal) 
  
Ballotagecommissie: 
Hans Visser, Ineke van den Dries, André Smit 
  
Tee Time: 
Julia de Vries 
  
Webmasters: 
Piet Slaman en Peter Burgman 
  
ARBO-zaken en vertrouwenspersoon: 
Rob Heezius 
  
Wel en wee: 
Ria Kil 
  
Ledenbestand 2008/aanvang 2009 
  
Het ledenbestand ontwikkelt zich zoals bekend al jaren volgens een tamelijk vast patroon wat over de 
afgelopen jaren heeft geresulteerd in een groei van gemiddeld 5 leden per jaar. 2007 liep enigszins uit de pas 
met 19 nieuwe leden, maar ook 19 afmeldingen, waarbij de teller op 129 leden bleef hangen. In 2009 zijn er 
16 leden bijgekomen, maar hebben zich wederom 19 leden afgemeld, zodat we 2009 beginnen met 126 
leden. Bij de aanmeldingen zaten een aantal 'lessers', die zich aan het einde van het seizoen weer hebben 
afgemeld. Het aantal introducé(e)-leden bedraagt thans 16  
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Amsterdamse Golf 
Vereniging S.H.E.L.L. 

gehouden op donderdag 13 maart 2008 
 
 
 

1. Opening 
Voorzitter Erik Trommelen opent de vergadering om 19.05 uur en heet alle aanwezigen welkom op deze 
18e Algemene Ledenvergadering. Met name wordt Jan Karel Buijink verwelkomd, de voorzitter van het 
A.S.V. S.H.E.L.L. die onze ledenvergadering komt bijwonen en ons zal bijpraten over de huidige situatie 
binnen het sportverbond met betrekking tot de sponsoring door Shell Global. Dit betekent een wijziging in de 
agenda want Jan Karel zal vóór de pauze aan het woord komen. Zoals de laatste jaren gebruikelijk volgt ook 
nu de huishoudelijke mededeling dat er namens de club een drankje zal worden aangeboden na afloop van de 
vergadering, maar dat betekent: koelkastje dicht!  
 
2. Mededelingen, ingekomen stukken 
Er zijn geen speciale mededelingen, alleen vraagt Martin even het woord om te melden dat hij namens de club 
een bezoek zal brengen aan Ria Kil omdat ze momenteel zelf weer danig in de lappenmand zit. 
Erik vestigt de aandacht op de “scorecard” die het bestuur heeft gemaakt n.a.v. de ontwikkelingen binnen het 
ASV en waarvan kopieën op de tafel liggen, ter inzage tijdens de pauze. Tevens is er een overzicht van de 
bezettingsgraad van de starttijd op de Hoge Dijk. Hij verzoekt iedereen deze info als vertrouwelijk te 
behandelen en ervoor te zorgen dat er geen exemplaren blijven slingeren.  
Secretaris meldt als ingekomen stukken 23 berichten van verhindering (Lia Cornelisse, Ruud Ditmarsch, 
Ignace van Dommelen, Ton en Gerda Hogenes, Hans van der Horden, Piet en Ria Kil, Henk Korevaar, Berry 
en Anneke Kuijper, Tonske van Meerten, Marijke van Mossel, Willem Mooij, Adri en Pat Postema, Anneke 
Schelvis, Piet Slaman, André Smit, Hans Smits, Julia de Vries, Chris en Wilma Whincup).  
Ook zijn ontvangen een speciale uitvoering van het gebruikelijke briefje van de kascontrole commissie (dat 
komt ter sprake bij punt 4); en de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van het ASV (21-4 a.s.). 
  
3. Notulen ALV 22-03-07 
Erik meldt voor alle duidelijkheid dat er inmiddels weer een andere structuur is ontstaan in de financiële 
situatie dan ten tijde van de vorige ALV. De Notulen van de ALV van 22 maart 2007 worden zonder op- of 
aanmerkingen goedgekeurd, met dank aan de secretaris.  
 
4. Verslag van de kascontrolecommissie 
De commissie, bestaande uit Arend Reinink en Ger van Velzen heeft de stukken bestudeerd en in orde 
bevonden. Arend wil nog graag mondeling toelichten dat het een dermate zware job was dat het andere lid van 
de commissie direct op vakantie is gegaan. Hij stelt voor het bestuur te dechargeren voor het gevoerde 
financiële beleid, welk voorstel met applaus wordt aangenomen.  
 
5. Financieel jaaroverzicht 2007 en begroting 2008  
Vervolgens krijgt de penningmeester het woord zodat hij het zojuist bejubelde financiële beleid nader kan 
toelichten. Hij complimenteert de diverse commissies, we zijn keurig binnen budget gebleven. Niemand heeft 
vragen en/of opmerkingen over 2007. Vooruitkijken is wat lastig; er kwam opdracht van het ASV om iets te 
bezuinigen, en dat is gelukt  al was die boodschap wat laat. Martin vraagt naar de vergaderkosten en 
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penningmeester legt uit dat het verschil wordt veroorzaakt door de (onzichtbare) bijdrage uit het Shell 
Vrijwilligers Fonds. Verder is er een opvallend verschil tussen 2007 actueel en begroot 2008 voor de post 
“Leiding/Training” onder het verenigingsbudget; dat wordt veroorzaakt doordat de kosten voor de lessen wel 
door het ASV als uitgaven zijn geboekt (in het kader van de nagestreefde transparantie) terwijl het weer door 
de lessers wordt terugbetaald. Penningmeester heeft deze post daarom niet meer opgenomen in de begroting 
voor 2008. Voor zover we het nu kunnen bekijken zou 2008 financieel gezien in grote lijnen een kopie 
kunnen worden van 2007.  
 
Penningmeester noemt nog dat de contributie met 8 € is verhoogd; er reageert niemand dus kennelijk heeft 
men geen bezwaar. Hij wijst ook nog op de NGF regeling dat er nu voor elk lid afdracht geheven wordt, of 
iedereen dat goed heeft begrepen. Vorig jaar konden we er nog onderuit omdat we niet door de NGF van deze 
wijziging in kennis waren gesteld, maar in 2008 zullen we moeten betalen.  
 
Erik geeft nu het woord aan Jan Karel Buijink om nader toe te lichten wat er gaande is met betrekking tot de 
financiële regelingen in ASV-verband (Agendapunt 9). Jan Karel legt uit dat het ASV momenteel bestaat uit 
18 clubs, die samen 230.000 € van Shell plus ongeveer 70.000 € contributie-inkomsten te verdelen hebben. 
Die verdeling is historisch gegroeid en berust niet op mathematische regels. Shell A’dam ondersteunde het 
ASV altijd van ganser harte, maar A’dam valt intussen voor 100% onder Shell Global Solutions en daar leeft 
de gedachte dat de diverse sites vergelijkbaar moeten zijn. A’dam komt er in die vergelijking negatief uit, er 
worden kosten gemaakt voor allerlei leuke extra’s (b.v. Site View, ASV) maar Shell Global betwijfelt het nut 
daarvan. De Site View moet eind 2008 stoppen, en het voortbestaan van het ASV hangt ook aan een zijden 
draadje. Er moet radicaal bezuinigd worden, er zou hooguit nog 150.000 € aan sponsorgeld kunnen worden 
verwacht (en dus moeten de clubs de resterende 150.000 zien op te brengen). Er zijn nog besprekingen 
gaande, de site manager van A’dam (Jo Peters) draagt het ASV wel een warm hart toe en is bereid te proberen 
het belang van ASV te verdedigen. Het ASV zet om te beginnen in op “solidariteit”, blijven doorgaan in 
ongeveer de huidige vorm, en zelf onderling de verdeling van de gelden regelen. Het ASV wordt genoemd in 
de arbeidsvoorwaarden van A’dam (het Personeelshandboek), en er zijn ongeveer 500 medewerkers bij 
aangesloten.  
 
Op 25 maart zal er een vergadering plaatsvinden tussen site manager en “hogerhand”, de uitkomst is 
onvoorspelbaar, het blijft afwachten. Het ASV heeft aangedrongen op duidelijkheid vóór de ALV (21-4). 
Er ontstaat enige discussie in de vergadering over mogelijke scenario’s, en ook worden er vergelijkingen 
getrokken met Pernis en Den Haag waar al eerder aan het bestaan van de personeelsvereniging werd getornd 
(Vijfsluizen op Pernis en Te Werve voor Rijswijk en Den Haag). Het schijnt dat Vijfsluizen er indertijd wel 
goed uitgesprongen is, en ook Te Werve bestaat nog wel, al krijgen ze geen geld meer, ze hebben nog wel het 
clubhuis “om niet”. Ook de NAM heeft een personeelsvereniging maar wil z’n situatie niet toelichten.  
Met de mededeling dat het TMT (temperature monitoring team) de situatie rond het ASV op de agenda heeft 
staan, en dat ook zeker de OR ingeschakeld zal worden (maar dat kan pas als er een officiële beslissing is) 
wordt dit punt afgesloten, met dank aan Jan Karel voor de gegeven uitleg.      
 
7. Pauze 
We lassen nu, 20.05 uur, de pauze in. Om 20.25 uur hervat voorzitter de vergadering traditiegetrouw met een 
golfmop, en de opmerking, al klinkt die misschien wat raar na de vorige spreker, dat we weer veel plezier 
gaan beleven aan het komende seizoen. 
 
6. Jaarverslagen en plannen van de commissies 
a) Wedstrijdcommissie 
Graham kijkt tevreden terug op het vorige seizoen; de deelname aan de diverse activiteiten was goed. Komend 
seizoen zitten er een paar nieuwe banen in het wedstrijdprogramma, en de ZAC bevat weer alle bekende 
onderdelen. Ook de Delta Lloyd wedstrijd ligt al vast, het is de bedoeling dat er nu 5 bedrijven meedoen, elk 
met 16 teamleden. Mocht ABN net als vorig jaar weer afvallen dan worden het weer 4 maal 20 deelnemers. 
Hij geeft Willem Vermeij de gelegenheid wat te vertellen over het golfreisweekeind. Dat vindt dit jaar plaats 
op 30/31 augustus, en is nog niet helemaal rond want er wordt nog naar een andere baan gezocht. Er zijn 
momenteel 31 aanmeldingen, er is nog ruimte tot maximaal 40.
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Rob Baardolf vraagt of het gehanteerde Pin High puntensysteem nog is geëvalueerd. Graham heeft ook de 
oude manier bijgehouden ter vergelijking. Ico van den Born zou op die manier hoger geëindigd zijn. Ook is 
met het gebruiken van de Stfd-punten het aantal gespeelde wedstrijden van meer belang dan bij het oude 
systeem. Martin vraagt naar de gedachte achter Robs vraag, maar er zit niets verontrustends achter. Rob zal ter 
informatie het systeem zoals Olympus dat hanteert opsturen naar Graham. 
Verder zijn er geen opmerkingen of vragen. 
 
b) Handicap- en Regelscommissie 
Jan Snoeks is niet aanwezig (zonder afmelding, wat ons allen zeer bevreemd). Erik vertelt heel kort iets over 
de ingewikkelde procedure die bij de eindejaarsrevisie is uitgevoerd en waarover Jan tijdens de laatste 
bestuursvergadering berichtte. Verder vestigt hij de aandacht op de herziening van de golfregels; met ingang 
van 2008 zijn daar weer wat aanpassingen en hij roept alle leden op om naar de regelavond te komen. 
 
c) Trainigs- en Materiaalcommissie  
Erik Jan noemt ook de regelavond, die zal op 22 april gehouden worden. Wat nieuwe GVB-ers betreft was 
2007 een rustig jaar. Er waren veel lessers, maar die zijn inmiddels bijna allemaal alweer vertrokken naar 
elders. Het coachen van de kersverse GVB-ers is goed ontvangen en gaat in 2008 door. De subsidieregeling 
op de golflessen is iets uitgebreid zodat het voor gevorderden interessanter en misschien makkelijker wordt 
om les te nemen. Tenslotte vestigt hij nog de aandacht op de DVD’s die door de Tr-commissie zijn 
aangeschaft en die door iedereen geleend kunnen worden. 
 
d) Ballotagecommissie  
Hans Visser kan melden dat het zoals altijd een zwaar jaar was, maar verder valt er wat betreft de ballotage  
niets bijzonders te vertellen.  
  
e) Tee Time  
Julia heeft zich afgemeld, en er is verder ook niemand die opmerkingen of vragen heeft. Erik noemt het feit 
dat Nanne voor tenminste 2 jaar naar Qatar is en dat het dus zou kunnen dat Julia t.z.t. ook daarheen gaat. 
 
f) ARBO 
Rob Heezius heeft afgelopen seizoen wat dingetjes in de TeeTime onder de aandacht gebracht, zoals een 
waarschuwing om extra op te letten als je richting 19e hole speelt zodat de terraszitters geen gevaar lopen. 
Verder dringt hij er nog maar weer een keer op aan om toch vooral dingen te melden die wellicht beter zouden 
kunnen. 
 
g) Website  
De website is weer volledig up-to-date; verder valt er niets te melden en er zijn er geen vragen of 
opmerkingen.  
 
h) Wel en Wee 
Is al even over gesproken, en Ria is vanavond verhinderd dus we gaan hier verder niet op in.  
 
8. Verkiezing bestuur en kascommissie 
Erik vermeldt om te beginnen dat de W-cie, H&R-cie, Tr-cie, en ballotage-cie weer een seizoen zullen 
doordraaien in ongewijzigde samenstelling. Ook blijft Rob Heezius nog beschikbaar voor de ARBO zaken, en 
zullen Julia en Paula de Tee Time blijven verzorgen. De webmasters (Piet Slaman en Peter Burgman) blijven 
ook op hun post, evenals Ria Kil voor de Wel en Wee zaken. 
De kascommissie ondergaat wel elk jaar een verandering, en dit keer is Arend Reinink aan de beurt om af te 
treden. Arend krijgt applaus en een fles wijn als dank voor zijn inzet. De vacante plek wordt met instemming 
van de vergadering ingenomen door de reserve, Peter Burgman. Op de oproep voor een nieuwe reserve wordt 
gereageerd door Haris Djojosepoetro, wat met applaus wordt begroet. 
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Bestuur:  
Binnen het bestuur zal er wel iets veranderen, want bij de ALV van 2007 had secretaris Paula van Schaik zich 
niet herkiesbaar gesteld, al bleef ze de functie wel bekleden totdat er een opvolg(st)er gevonden was. Maar nu 
is het moment gekomen om echt af te treden. Erik schetst in bloemrijke bewoordingen het vele werk dat zij in 
de afgelopen 7 jaar verzet heeft, en overhandigt haar een origineel geschenk als aandenken aan deze periode. 
Wat kun je een secretaris beter geven dan iets om mee te schrijven, en hij tovert een wel zeer unieke pen 
tevoorschijn, verpakt in een mooi houten doosje met het A.G.V. S.H.E.L.L. logo erin gegraveerd, en ook de 
pen zelf is versierd met dit logo. Daarnaast is er ook de voor aftredende bestuurs-/commissieleden 
gebruikelijke fles wijn, en een prachtige bos bloemen.  
Ingrid Duran is bereid gevonden om de post van secretaris over te nemen en Erik vraagt de vergadering of zij 
accoord gaat met de benoeming van Ingrid. De vergadering betoont haar instemming met applaus.  
De reglementair aftredende bestuursleden (voorzitter, wedstrijdcommissaris en trainingcommissaris) hadden 
zich allen herkiesbaar gesteld, en er zijn geen andere kandidaten aangemeld dus Erik, Graham en Erik Jan 
worden automatisch herkozen.  
 
10. Rondvraag. 
Er zijn geen vragen of opmerkingen meer.  
 
11. Sluiting 
Erik bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng in de discussies, en hij sluit de vergadering om 21.00 
uur. Het beloofde drankje wacht ons in de bar beneden. 

 
Zeewolde, 22 april 2008 

Paula van Schaik 
 

 
 

Financieel Jaaroverzicht 2008 
 

 
In 2008 zijn opnieuw de totale uitgaven slechts met 2% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. De 
commissies hebben de trend doorgezet en zich duidelijk aan de afspraken gehouden.  
 
Het ASV bestuur heeft in 2008 onderhandeld met het site management over de bijdrage in 2009. De site 
manager Jo Peters was vlak voor de vakantie voorzichtig optimistisch over een aanzienlijk sponsorbedrag 
voor 2009. ASV heeft daarnaast mogelijkheden het verschil vanuit de reserves bij te leggen. De uitkomst is 
dat voor 2009 een maximaal bedrag van €200.000 door ASV gedeclareerd kan worden. 
 
Dit betekent voor onze club “business as usual”, maar 
 

• het budget van 2009 is, op verzoek van het ASV bestuur, niet verhoogd ten opzichte van 
2008, en 

• de contributie voor 2009 wordt vastgesteld op € 143 voor Shell leden en voor introducés 
op € 235. 
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Begrotingsformulier 2009 
Vereniging:  AGV S.H.E.L.L.  

     
  2008 Budget  2008 Actual   2009 Budget 

Activiteitenbudget, eigen rekening  Bedrag, €   Bedrag, €   Bedrag, €  
Reiskosten  €                 50  €                 15   €                  -   
Vergaderkosten  €               350  €               241   €               300 
Secretariaatskosten  €                 50  €                 12   €                 50 
Reprokosten  €               150  €               135   €               150 
Bondskosten  €               450  €               450   €               450 
Verenigingsactiviteiten  €               400  €               210   €               300 
Diversen  €               200  €               300   €               300 
        
Totaal Activiteitenbudget  €          1.650  €          1.363   €          1.550 
        

Verenigingsbudget, betaling via ASV secretariaat  Bedrag, €   Bedrag, €   Bedrag, €  
Huur lokaties  €           41.000  €           40.787   €           41.000 
Bondskosten  €             2.300  €             2.195   €             2.300 
        
Totaal Verenigingsbudget  €       43.300   €       42.982   €       43.300  
        

Totaal budget 2009  €   44.950  €   44.345   €   44.850 
 
 

 
De Penningmeester, Roel van Iperen. 
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Wedstrijd Commissie Jaarverslag 2008 
 
 
De samenstelling van de wedstrijdcommissie voor 2008 was hetzelfde als in 2007, met Graham Rudrum 
(voorzitter), Anneke Schelvis (ZAC), Chris Whincup, Piet Kil, Martin Scholten en Willem Vermeij als 
commissieleden. 
 
We hebben weer een succesvol seizoen achter de rug. Voor de wedstrijden was de opkomst gemiddeld 53 
deelnemers vergeleken met 52 in 2007. Voor de ZAC was de opkomst wat minder dan in 2007, maar wel 
gemiddeld 30+ met af en toe een volle bak. Er zijn in 2008 geen veranderingen ingebracht wat betreft onze 
vaste competities. 
 
Naast ons reguliere wedstrijdschema werden ook de Vossenjacht en de Delta Lloyd wedstrijden gespeeld. De 
Vossenjacht vond plaats op de golfbaan Zeewolde, de thuisclub van de Vos, Paula van Schaik. Het weer was, 
laten we zeggen vochtig, en ondanks de weersomstandigheden en het thuis voordeel was de jacht op de Vos 
een succes, met Erik Trommelen als de winnaar. De Delta Lloyd wedstrijd werd in oktober op De Hogedijk 
gespeeld. Naast de gebruikelijke teams, Delta Lloyd, Nationale Nederlanden, ABN-AMRO en AGV-Shell, 
deed de KLM ook mee. De ABN-AMRO, dat in 2007 zonder uitleg niet was komen opdagen, was deze keer 
wel aanwezig. Nationale Nederlanden won deze competitie met 347 punten (een gemiddelde score van 34.7 
voor de beste 10 van hun deelnemers) en AGV-Shell eindigde derde met 311 punten. 
 
Wij hebben vernomen van een aantal incidenten betreffend het gedrag van sommige leden tijdens de 
wedstrijden. Specifieke onderwerpen waren gebruik van mobiele telefoons in de baan en grof taal gebruik. De 
meeste banen handhaven een mobiele telefoon verbod, met uitzondering van het vermelden van noodsituaties. 
Golf is een spelletje dat de nodige frustratie oplevert en af en toe gaat het even niet, maar onder zulke 
omstandigheden moeten we ons ook redelijk kunnen beheersen. 
 
Wedstrijden & Pin High 
 
De strijd om de Pin High Trofee was weer zeer spannend en was pas beslist na de laatste wedstrijd. Haris 
Djojosepoetro werd de winnaar met 249 punten (gemiddeld bijna 36 stableford punten voor de 7 beste 
resultaten). Willem Mooij werd tweede met 248 punten, die met zijn score van 33 voor de laatste wedstrijd 
één punt tekort kwam. Jan van Braam werd derde met 244 punten. De Adele Scholten Memorial Trofee werd 
gewonnen door Tiny Scholten met 234 punten. Ineke van den Dries en Yvonne Heezius haalden allebei 219 
punten, en dus werd Ineke tweede vanwege haar lagere handicap. Verder wist Jan van Braam twee bekers te 
winnen, de Cruqqen Cup en de H20 Cup, en Arthur Echter was de beste bruto spelen met twee 
overwinningen, de Mooi weer Trofee en de Jelle Kars Trofee.  
 
ZAC & Matchplay 
 
Anneke Schelvis had weer de leiding voor de organisatie van de ZAC avonden. 
 
De Matchplay finalisten waren Hans van Witteloostuijn en voor de tweede achtereenvolgende jaar Willem 
Mooij. Tijdens de eerste holes kwam Willem op voorsprong, maar geleidelijk met advies van zijn caddie, Ger 
van Velzen, begon Hans meer consistent te spelen en haalde de achterstand in. Op hole 17 ging hij 2-up en 
werd dus kampioen met 2&1. De huidige opstelling van de Matchplay competitie leverde ook wat situaties op 
die niet voorzien waren, met als gevolg dat een aantal deelnemers uitgeschakeld werden vanwege vakanties. 
De oorzaak was dat in het reglement vereist werd dat specifieke rondes op vastgelegde datums gespeeld 
moesten worden. Het reglement wordt voor 2009 aangepast zodat alleen een einddatum vastgelegd wordt voor 
elke ronde 
 
De Eclectic klassementen werden gewonnen door Erik Trommelen (bruto 72 slagen), en Tiny Scholten (hcp 
47 slagen).
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De wedstrijd tegen ABN-AMRO werd dit jaar niet gespeeld omdat het niet mogelijk was om een donderdag 
avond te vinden waar beide teams beschikbaar waren. 
 
Vooruitblik naar 2009 
 
De eerste ZAC avond is nog niet bevestigd, maar zal vallen op 26 maart of 2 april. De vaste competities, 
Matchplay, Eclectic, Lucky Luke en de Dirk Pultrum Cup, staan weer op het programma. Zoals eerder gemeld 
het Matchplay reglement wordt aangepast om wat meer flexibiliteit in het schema te creëren met als doel te 
zorgen dat alle wedstrijden gespeeld kunnen worden. Wat betreft de wedstrijden, staan er weer 9 wedstrijden 
op het programma. Na de ervaring van het afgelopen seizoen waar een aantal wedstrijden dicht op elkaar 
vielen, hebben we voor 2009 een programma kunnen samenstellen waar de wedstrijden meer gelijk verspreid 
zijn door het seizoen. De eerste wedstrijd vindt plaats op Prise d’Eau op vrijdag 3 april. Verder staan de 
Burggolf banen, Zoetermeer, St Nicolaasga en Gendersteyn, de Hogedijk (2 keer), Zeewolde en Flevoland op 
het schema. De laatste wedstrijd in oktober is helaas nog niet bevestigd. Het provisioneel programma staat op 
de AGV-Shell website. 
         De Wedstrijd Commissie 
 

 
 

Overzicht van de winnaars 2008 
 

 
Wedstrijden 2008 
 
Prise d’Eau Wake-up Trofee Haris Djojosepoetro 
 
Spaarnwoude Cruqqen Cup Jan van Braam 
 
Sluispolder Fore! Uit Arend Reinink 
 Gulden Cup (bruto) Manuel Soudant 
 
Hogedijk SRTCA Beker Tiny Scholten 
 
St Nicolaasga Big Wood Trofee Piet Kil 
 
Wijchen Oliekan Erik Khoe 
 
Flevoland Bang On Trofee Rob Heezius 
 Mooi Weer (bruto) Arthur Echter 
 
Hogedijk H2O Cup Jan van Braam 
 
Gendersteyn Tee-Time Trofee Annemarie Kiene 
 Jelle Kars Trofee (bruto) Arthur Echter 
 
 Pin High Trofee Haris Djojosepoetro 
 
 Adele Scholten Trofee Tiny Scholten 
 
 Birdie Klassement Manuel Soudant 
 
 Vossenjacht Erik Trommelen
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ZAC 2008 
 
 Matchplay Kampioen Hans van Witteloostuijn 
 
 Eclectic Erik Trommelen (bruto), 72 slagen 
  Tiny Scholten (hcp), 47 slagen 
 
 Koppel Trofee Yvonne Heezius 
  Lonesome Golfer 
 
 Blauwe Vos Ger van Velzen 
 
 Lucky Luke Trofee Yvonne Heezius 
  Erik Jan Scholten 
 
 Birdie Klassement Erik Trommelen, 3 
  Jisk Kronemeijer, 3 
 
 ABN-AMRO Niet gespeeld 
 
 Dirk Pultrum Cup Shell actief + partners 

(16½ tegen 11½) 
 
 
Overige “Rookie” van het Jaar 2008 Hans Smits 
 (minder dan 2 jaar GVB) 
 
 

 
 
 

JAARVERSLAG 2008, Regel-Handicap commissie AGV SHELL 
 
 
 
De samenstelling van de commissie in 2008 was: 
Peter Burgman 
Graham Rudrum 
Jan Snoeks (voorzitter) 
 
Afgelopen jaar stond in het teken van de overgang van het geassocieerd NGF lidmaatschap naar een 
vereniging met de D-status. Eén van de voorwaarden van de NGF was dat er een goed functionerende Regel- 
en Handicap commissie moest zijn waarin tenminste drie commissieleden zitting hadden welke de NGF cursus 
“Regelcommissie” hadden gevolgd. In ons geval moesten Peter en Graham aantonen dat hun regelkennis op 
dat vereiste niveau was. Hiertoe hebben zij in oktober 2008 met goed gevolg het volledige eindexamen 
afgelegd van de cursus “Regelcommissie”. Tevens werd aan de NGF vertegenwoordigers uitgebreid inzicht 
gegeven hoe wij als vereniging de uitslagen van wedstrijden berekenen en hoe de handicap administratie 
wordt bijgehouden. Dankzij dit goede resultaat werd ons, door de NGF, per 3 december 2008 de D-status 
verleend. Mede hierdoor kunnen wij ook per 2009 GVB examens gaan afnemen. Nadere informatie hierover 
volgt later. 
 
Voor het bijhouden van de handicap administratie werd afgelopen jaar uitgebreid gebruik gemaakt van onze 
zg. “web-based” software, d.w.z. dat de elk commissielid vanaf elke locatie gegevens kan invoeren en lezen. 
Mede dankzij deze aanpak konden we het gehele jaar via de agv-shell.nl website steeds de meest actuele 
handicaps ter inzage aan de leden geven. De koppeling van het wedstrijdprogramma aan deze 
handicapsoftware is inmiddels geautomatiseerd. Ter voorbereiding op het seizoen 2009 hebben we het 
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wedstrijdprogramma en het handicap registratieprogramma aangepast zodat ook in de toekomst de CSA 
(Competition Stableford Adjustment) toegepast kan worden. 
 
Op 22 april 2008 werd er een regelavond georganiseerd waarbij naast uitleg over de golfregels ook nog een 
paar golffilmpjes werden getoond. 
 
De Ega-handicaps van 43 leden werden in totaal 262 keer bijgesteld, dit komt neer op een gemiddelde van ca. 
6 Qualifying scores per persoon. Tevens haalden 3 van onze leden in 2008 voor het eerst hun Ega-handicap.  
 

De Handicap & Regels Commissie 
Februari 2009 

 

 
 
 

Jaarverslag 2008 en plannen 2009 van de trainingscommissie  
 
Lessen en resultaten 
In 2008 zijn drie series van elk acht lessen doorgegaan. Helaas betekent dit dat er voor de andere drie series 
niet voldoende deelnemers waren. 
Serie 1 bestond uit een groep van 5 mensen, allen gevorderd. De andere twee series vonden aan het einde van 
het seizoen plaats, een groep met 6 beginners en een groep met 5 gevorderden.  
 
1 persoon heeft haar GVB gehaald. 
 
Introductieavond 
Er is in 2008 geen introductieavond gehouden. 
 
Regel- en etiquetteavond 
De regel- en etiquetteavond werd op 22 april in Overhoeks op het SRTCA-terrein gehouden. De leiding was 
in handen van Jan Snoeks en Graham Rudrum. 
   
Lockers en leenclubs 
Van beide lockers (de trainingslocker met leensets en de ledenlocker) is in 2008 veel gebruik gemaakt.  
 
Coaching 
In 2008 is het coaching programma voortgezet. Door een zeer geringe aanwas van GVB-ers is dit een kleine 
activiteit geweest.  
 
Plannen 2009 
 
Voor 2009 is wederom optie genomen op zes series lessen.  
Serie 1: 2 april t/m 28 mei 18.00 (gevorderden) 
Serie 2: 2 april t/m 4 juni 18.00 (beginners) 
 
Serie 3: 11 juni t/m 23 juli 18.00 (gevorderden) 
Serie 4: 11 juni t/m 30 juli 18.00 (beginners) 
 
Serie 5: 6 aug. t/m 17 sept. 18.00 (gevorderden) 
Serie 6: 6 aug. t/m 24 sept. 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. 
Op 30 april en 21 mei zal er geen les zijn. 
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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 is de procedure onder het jaarverslag nog een keertje toegelicht.  
 
De regel- en etiquetteavond en introductieactiviteiten zullen op nader te bepalen data plaatsvinden.  
 
D-status en examens 
Nu de vereniging de D-status bij de NGF heeft bereikt, kunnen GVB examens binnen AGV Shell afgenomen 
worden. De Handicap en Regelcommissie neemt deze examens af (zowel theorie als praktijk). De examendata  
worden ruim van te voren aangekondigd in de Tee-time. Beginnende golfers wordt aangeraden om deel te 
nemen aan de eerste series lessen zodat de baanpermissie zo snel mogelijk gehaald kan worden. Door 
vervolgens te spelen op donderdagavond op de Abcoudebaan en eventueel extra lessen te nemen, kan men 
zich goed voorbereiden op het praktijkexamen. Als voorbereiding op het theorie examen (dat in principe 
gelijk met het praktijkexamen wordt afgenomen) wordt aangeraden de regel- en etiquette avond bij te wonen. 
Daarnaast is er de nodige zelfstudie vereist en kan men de regel DVD lenen (zie kopje DVD’s). 
 
Coaching 
Het coaching programma wordt in 2009 voortgezet. Uitgangspunt is het zo goed mogelijk begeleiden van 
golfers die net hun GVB gehaald hebben op de ZAC avonden.  
 
Subsidie van golflessen 
Het subsidieprogramma is vorig jaar uitgebreid.  
In 2009 wordt hieraan een voorwaarde toegevoegd; men kan per jaar kiezen voor één type subsidie;  
- men kiest voor de 20 euro subsidie voor de groepslessen, of 
- men kiest voor één van de twee onderstaande subsidievormen.  
 
1. Privelessen 
Aan een privéles (met één of meerdere deelnemers) draagt AGV Shell 10 euro per les bij tot een maximum 
van 30 euro per persoon per jaar. Dit geldt voor lessen genoten bij golfschool Fairway op De Hoge Dijk, alle 
dagen van de week. Deze subsidiemogelijkheid is vooral bedoeld voor de meer ervaren golfer die 1 of 2 
privélessen neemt om zich gericht op onderdelen te kunnen verbeteren. Indien subsidie voor privélessen wordt 
aangevraagd, is een groepsles-subsidie in 2009 uitgesloten.  
 
Belangrijk: De privelessen subsidie dient u voor aanvang van uw lessen aan te vragen bij de 
Trainingscommissie. De TC behoudt zich het recht voor om subsidieverzoeken te weigeren indien het budget 
dat niet meer toelaat.  
 
2. Drie voor de prijs van vier 
De groepslessen bevatten vanaf 2008 een extra subsidie-element. De prijs per persoon van de groepslessen is 
bij een groep van drie personen gelijk aan die van een groep van vier personen. Hierdoor blijft het ook bij een 
gering aantal inschrijvers aantrekkelijk om de lessen door te laten gaan. Bij minder dan drie personen gaan de 
groepslessen in beginsel niet door. Deelnemers die van deze mogelijkheid gebruik maken, komen in 2009 niet 
in aanmerking voor een andere vorm van subsidie. De TC behoudt zich ten allen tijde het recht voor om een 
subsidievorm vanwege budgettaire redenen stop te zetten. 
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DVD’s 
Om te oefenen met vragen voor het regelexamen is er een regel-DVD te leen via de TC. 
 
Er zijn twee Engelstalige David Leadbetter DVD’s beschikbaar; elk wordt uitgeleend voor een periode van 
max. 1 maand: 
David Leadbetter – Simple secrets for great golf (tips voor diverse onderdelen van het spel voor alle 
handicapniveaus) 
David Leadbetter -  The short game  
 
Samenstelling Trainingscommissie 
Ineke van den Dries trekt zich terug na 7 jaar actief te zijn geweest in de TC. Ineke wordt opgevolgd door 
Liesbeth Hendriks. Wim Hoogenboom en Erik Jan Scholten zullen ook in 2009 deel uitmaken van de 
commissie.  

Amsterdam, februari 2009 
Namens de trainingscommissie 

Erik Jan Scholten. 
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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 e-mail naar erikjan.scholten@kraton.com te 
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. 
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. 
 

 
 

Amsterdam, februari 2008 
Namens de trainingscommissie 

Erik Jan Scholten. 
 
 

 
 

 
Ballotagecommissie 

 
Het jaar 2008 was weer, zoals gewoonlijk, een turbulent jaar voor de ballotagecommissie bestaande uit Ineke 
van den Dries, Andre Smit en ondergetekende. 
 
Het bereiken van de D-status van onze geliefde vereniging en de zogenaamde kredietcrisis bij onze sponsor 
heeft het afgelopen jaar een zware wissel getrokken op de ballotagecommissie. Beide zorgden er voor dat de 
ballotagecommissie heel kritisch heeft gekeken naar "van wie ben jai er ene", "oe ben jai binne komme" en 
"oor jai ier nog wel thuus". Inmiddels ziet de gehele lijst er weer gezond uit nadat er wat kleine mutaties 
hebben plaats gevonden.  
 
Dit jaar hebben we tien nieuwe leden (introducé en Shell) tegen het licht gehouden en van harte welkom 
geheten. Eén introducé lid is omgevormd naar huisgenoot. Een jonkie hebben we moeten teleurstellen, omdat 
onze vereniging "niets" (lees geen jeugdactiviteiten) te bieden heeft. 
 
Kortom, de ballotagecommissie heeft weer een zwaar jaar achter de rug. 
 
 

Namens de ballotagecommissie, 
Hans Visser 

 
 



AGV ZAC Programma 2008 
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ARBO-jaarverslag 2008 
 
 
Het afgelopen jaar zijn er geen incidenten of klachten gemeld. Op de jaarvergadering van 2008 is nogmaals 
gewezen op deze procedure. 
 
Onze thuisbaan, de Hoge Dijk, heeft op de scorekaart het noodnummer gedrukt. Gelukkig ziet men steeds 
meer bij Golfbanen dat op scorekaart het noodnummer aanwezig is. 
De Hoge Dijk heeft een aantal holes aangepast. Dit leverde bij de Holes 11 en 12 een gevaarlijke situatie op. 
Op Hole 11 is de green niet zichtbaar. De afslagplaats van Hole 12 ligt naast de fairway van Hole 11 en de 
golfballen kunnen de afslagplaats bereiken. 
De Hoge Dijk heeft toegezegd dat men hier een afscheiding zal plaatsen. 
Bij de afslagplaatsen bij Holes 9 en 18 staat men ongeveer in elkaar verlengde. Ondanks het verzoek van Shell 
ziet de beheerder van de Hoge Dijk hier geen reden tot aanpassing: ‘Zoals al aangegeven ben ik ook bekend 
van het onveilige gevoel op 9/18 maar m.i. omdat het helemaal open is en spelers elkaar goed in de gaten 
kunnen houden is het niet zo onveilig als het lijkt, in al mijn 14 jaar De Hoge Dijk is daar nog nooit wat 
voorgevallen en ik wil liever niet teveel hekken op de baan.’ 
 
De Risico Inventarisatie en Evaluatie is geactualiseerd. 
Voor 2009 heeft de bestuurder aangegeven dat dit voortaan jaarlijks dient te gebeuren.  
 
 
 

 ARBO-coördinator AGV Shell 
Rob Heezius 

 
 

Jaarverslag wel en wee 2008 
 
 
In januari heb ik zelf een bloemstuk ontvangen omdat ik geopereerd ben. 
Verder heb ik de volgende acties ondernomen namens de AGV leden: 
 
April :  Ruud Lettenmeijer onderbeen geamputeerd, ik heb kaart gestuurd. 
  Han Baarslag is in ziekenhuis opgenomen vanwege een bacterie, bloemen gestuurd. 
   Casper de Groot, enkel gebroken kaart gestuurd. 
Mei :  Wim Huijsen aan zijn blaas geopereerd een bloemetje gestuurd. 
Juli:  Bert van Elderen Arm in het gips na een val, kaart gestuurd. 
Augustus: Brigitte van Ooijen al lange tijd een golfarm, kaart gestuurd. 
   Chris van Gaans geblesseerd aan zijn arm, kaart gestuurd. 
   Elly Vermeij van fiets gevallen kaart en een bloemetje gestuurd. 
October: Ineke vd Dries had een ontsteking in haar borst, een kaart gestuurd. 

 bij Chris v Gaans is lymfeklier kanker geconstateerd. 
November: Wim Vermeij last van zijn hart na onderzoek niets ernstigs gevonden. 
Januari 09: Chris van Gaans gesproken via de mail: Het gaat redelijk, hij heeft 6x chemo’s gehad;  

nog 2 te gaan. De lymfklieren zijn kleiner geworden, de behandeling slaat goed aan. 
 
 
 

Ria Kil 
 

 
 


