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Bij punt 8 Verkiezing bestuur en kascommissie
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter Erik Trommelen
Secretaris Ingrid Duran
Penningmeester Roel van Iperen
Interim Wedstrijd commissaris Willem Vermeij
Handicap- en Regelcommissaris Jan Snoeks
Trainingscommissaris Erik Jan Scholen
Reglementair zijn aan de beurt om af te treden:
Voorzitter, Wedstrijdcommissaris en Trainingscommissaris
Verkiesbaar stellen zich: Erik Trommelen en Erik Jan Scholten.
Patrick v/d Hart wordt aan de vergadering voorgedragen om voorzitter van de Wedstrijdcommissie te
worden.
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 schrifelijke aanmelding bij het bestuur, tot drie
dagen voor de vergadering. Deze kandidaatstelling moet zijn ondertekend door de kandidaat zelf en door
tenminste tien stemgerechtigde leden.
De kascontrolecommissie bestaat uit Peter Burgman en Haris Djojosepoetro. Reserve Chris Whincup.
Ter informatie: de namen van de divese commissieleden die het bestuur terzijde staan:
Wedstrijdcommissie:
Willem Vermeij, Anneke Schelvis, Chris Whincup, Martin Scholten Piet Kil, Patrick v/d Hart en Cock v/d Hulst.
H&R-commissie:
Jan Snoeks, Peter Burgman en Willem Mooij
Trainingcommissie:
Erik Jan Scholten en Liesbeth Hendriks.
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
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Ledenbestand 2009/aanvang 2010
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 2008 zijn er
16 leden bijgekomen, maar hebben zich wederom 19 leden afgemeld. In 2009 startten we met 126 leden. Er
kwamen 16 leden bij en we ontvingen 21 afmeldingen, waarbij één spijtoptant, zodat we 2010 met 122 leden
beginnen.
Het aantal introducé(e)-leden bedraagt thans ..(?)
De afmeldingen zijn:
Ruud Ditmarsch, maar voor 2010 toch weer aangemeld
Arnab Chatterjee
Rick Cauilo
Afredo Ajjam
Roel Bosma
Pow Wee Yaw
L.L. Loh
Rob Matthijssen
Loes Immink
Pat Mc Mahon
Mark Bax
Marit Fiege
Piet Slaman
Frank Paksa
Philip Johnson
Linda van Dijk
Martijn Manshande
Jan de Nie
Pieter Kompier
Mariska van Velzen
En we zullen Wim Hoogeboom zeer missen
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de
Amsterdamse Golf Vereniging S.H.E.L.L.
gehouden op donderdag 12 maart 2009
1. Opening
Voorzitter Erik Trommelen opent de vergadering om 19.10 uur en heet alle aanwezigen welkom op
deze 19e Algemene Ledenvergadering. Ook dit jaar geldt dat er koffie en thee klaar staat, maar dat de
inhoud van de koelkast niet door ons gebruikt kan worden. Na afloop van de vergadering zal er
namens de vereniging beneden in de bar een drankje worden aangeboden.
2. Mededelingen, ingekomen stukken
Erik meldt dat er nu (maart 2009) 126 leden zijn: 55 Shell, 31 gezinsleden, 25 gepensioneerden en 15
introducés. De groei/afname van het ledenaantal fluctueert de afgelopen jaren als een ‘zaagbeweging’
binnen een marge van zo’n 5 leden per jaar.
Erik toont de oorkonde behorende bij de D-status, waarmee wij nu volwaardig lid van de NGF zijn.
De consequenties van de D-status, de toekomst binnen Shell en de bevindingen van de Denktank
komen tijdens deze vergadering nog uitgebreid aan de orde.
Secretaris Ingrid Duran meldt 20 berichten van verhindering te hebben ontvangen, te weten van: Ger
van Velzen, Astrid de Haas, Wilma Kampschoer, Ben in ´t Veen, André Smits, Ton en Gerda
Hogenes, Piet Slaman, Jeroen Bolk, Jan Hollenberg, Arend Reinink, Marijke van Mossel, Ruud
Ditmarsch, Henk Korevaar, Ico v/d Born, Ignace van Dommelen, Ank Hoek, Hans Smits en Jisk en
Richtje Kroneberg.
3. Notulen van de ALV van 13 maart 2009
De notulen worden conform vastgesteld met dank aan Paula van Schaik.
4. Verslag van de kascommissie
Peter Burgman meldt dat de commissie, bestaande uit Ger van Velzen en zichzelf, alle relevante
stukken met betrekking tot de financiële administratie over 2008 in week 9 van 2009 heeft ontvangen
en de penningmeester bedankt voor zijn overzichtelijke presentatie. Alle bankafschriften zijn
gecontroleerd evenals alle andere relevante bescheiden. Waar nodig is om verduidelijking verzocht en
in afdoende mate verkregen. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. De commissie stelt
daarom voor het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid in 2008.
Dit voorstel wordt aangenomen.
5. Financieel jaaroverzicht 2008, begroting 2009
Erik neemt het woord met betrekking tot de begroting 2009.
Onze sponsor Shell is een andere koers gaan varen met als beleid om per jaar een budget van €
150.000 beschikbaar te stellen voor de activiteiten van 18 verenigingen van ASV. ASV onderhandelt
over een afbouwtraject, maar de consequenties zijn er nu al.
1) Contributie verhoging van € 130 naar € 145 per jaar;
2) Zowel de Hoge Dijk als de golfbanen waar wij wedstrijden spelen hebben prijsverhogingen
doorgevoerd. Dit levert een gat op tussen de kosten en de hoeveelheid sponsorgeld van € 2.600.
Omdat een kloppend wedstrijdbudget het uitgangspunt is, zijn er binnen het bestuur een aantal
scenario’s besproken, te weten
a. Een eigen bijdrage per wedstrijd van € 5 p.p.
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b. Een wedstrijd schrappen
c. Het aantal leden per wedstrijd reduceren
Om zoveel mogelijk wedstrijden te kunnen handhaven tegen zo min mogelijk kosten voor de
deelnemers, heeft het bestuur gekozen voor scenario c. Het aantal leden per wedstrijd reduceren.
Dit scenario is ook te rechtvaardigen door de statistiek over de afgelopen jaren, die een gemiddeld
deelnemersaantal per wedstrijd laat zien van 53 (2007) en 52 (2008).
Omdat de 1e wedstrijd (Prise d ´Eau) al geboekt is, blijft het aantal deelnemers hier maximaal 60
net als voor de wedstrijden op de Hoge Dijk die in een ander pakket zitten. Voor de Burggolf
banen wordt het maximum 54 deelnemers (de reeds gemaakte reserveringen kunnen zonder
consequenties tot dit aantal worden teruggebracht), net als Genderstein. De andere 3 wedstrijden
worden op maximaal 50 deelnemers gesteld. Hiermee is het budget kloppend.
Hans Visser merkt op dat hij nog een 4e scenario ziet, namelijk het zoeken naar een 2e sponsor.
Erik merkt op dat dit een punt is voor een nadere discussie.
Penningmeester, Roel van Iperen, krijgt het woord om de jaarrekening 2008 toe te lichten. De
uitgaven zijn niet of nauwelijks boven het budget geweest. Door bij een aantal wedstrijden meer
deelnemers te laten spelen dat het maximum van 60 trad spanning op. 80-90% van het budget is
besteed aan de donderdagavond ZAC-avonden en de wedstrijden. De overige uitgaven zijn heel
bescheiden.
Paula van Schaik informeert hoe het kan dat ondanks eerdere berichten dat het wedstrijdbudget
binnen de grenzen was, toch bij de laatste wedstrijd een eigen bijdrage werd verlangd. Roel zegt
dat er een foute berekening is gemaakt, die inmiddels is gecorrigeerd. Dit betekent dat de eigen
bijdrage terugbetaald zou kunnen worden, maar voor het gemak is ervoor gekozen om dat niet te
doen. Hij geeft toe dat het niet fraai was om de aankondiging dat deze eigen bijdrage verlangd
werd te doen nadat de wedstrijd al voor inschrijving was opengesteld.
Voor 2009 is het budget € 41.000 en daarmee hetzelfde als voor 2008, terwijl de kosten voor de
greenfees met 5-10% gestegen zijn. De wedstrijdcommissie zal het programma indien nodig
bijstellen.
Fred Birkenhagen vraagt of het mogelijk is om eigen vermogen op te bouwen. Volgens Roel is
dit niet mogelijk. ´Wat niet wordt uitgegeven, zijn we kwijt.´ Een eigen bijdrage zou daarentegen
wel geparkeerd kunnen worden.
Rob Heezius zegt dat in de Denktank waar hij deel van uitmaakt ook het onderwerp eigen
bijdrage aan de orde is geweest. Hij merkt verder op dat Shell slechts een gedeelte van het budget
aan ASV heeft uitgekeerd. Er zal nog verder onderzoek moeten plaatsvinden of het mogelijk is
om een potje te creëren.
Martin Scholten vraagt wat er tegen een eigen bijdrage van € 5,-- is t.b.v. de toekomst. Erik merkt
op dat de discussie nu verder gaat dan de vraag om het budget voor 2009 kloppend te krijgen.
Later dit jaar zal het bestuur met een meer gedetailleerd voorstel naar voren komen met de vraag
hoe we ons willen voorbereiden op de toekomst. Hiermee wordt dit punt afgesloten.
Voor wat betreft de toekomst noemt Erik als één onderdeel het aangaan van de D-status en hoe we
dit verder willen organiseren (bv. soort ANWB-vereniging). De Denktank zal worden gevraagd
hoe dit georganiseerd kan worden. De kosten voor de Hoge Dijk (ZAC-avonden en 2 wedstrijden
bedragen € 24.000 en voor de overige wedstrijden € 17.000. Suggesties zijn welkom.
6. Jaarverslagen 2008 en plannen 2009 van de commissies
a) Wedstrijdcommissie
Graham Rudrum verwijst voor 2008 naar het jaarverslag. Voor 2009 is er gezorgd voor een betere
spreiding van de wedstrijden over het seizoen. Voor de eerste wedstrijd (Prise d’Eau op 3 april) is
de uitnodiging al uitgegaan. De animo blijkt hoog. De wedstrijden staan al op de website. De
eerste ZAC-avond is op donderdag 26 maart en de eerste starttijd is vroeg, namelijk om 15.40 uur.
Dit is omdat we dan nog te maken hebben met de wintertijd. De data voor de matchplaywedstrijden zijn de data voor de eindrondes. De voorafgaande wedstrijden zijn onderling te
regelen.
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b)

c)

d)

e)
f)

g)

h)

Erik vult aan dat het gemiddelde aantal deelnemers aan de ZAC-avonden in 2006 42, in 2007 41
en in 2008 36/38 bedroeg. Bij de Hoge Dijk (inclusief Abcoudebaan) worden voor 40 deelnemers
starttijden gereserveerd. Het teveel wordt teruggegeven.
Handicap & Regelcommissie
Jan Snoeks krijgt het woord en verwijst voor 2008 naar het jaarverslag. De D-status betekent dat
we in 2009 zelf verantwoordelijk zijn voor het bijhouden van de EGA-handicapregistratie.
Daarom is het belangrijk dat de kaarten goed en duidelijk ingevuld worden
(marker+lidnummer+handtekening). Zo niet, dan worden ze geretourneerd.
Verder biedt de D-status de H&R-commissie de bevoegdheid om GVB-examens af te nemen. Met
de GVB ‘nieuwe stijl’ kan ook de 1e EGA-handicap behaald worden, door na het GVB-examen
drie scorekaarten in te leveren waarvan er één met minimaal 36 punten. Dit geldt overigens alleen
in Nederland. Buitenlandse kaarten tellen sowieso niet mee voor de EGA-handicap. Wel kan op
basis hiervan de speelsterkte ingeschat worden.
Ook nieuw is dat we zelf qualifying-wedstrijden gaan organiseren. Hierbij moet de CSA worden
bepaald. De gele sticker vervalt. Hiervoor in de plaats komt een stempel waarin de CSA wordt
vermeld. De leden met een home course elders moeten de kaarten daar inleveren en dan maar
hopen dat ze daar goed verwerkt worden. Jan weet dat bij voorbeeld Almeerderhout dit geen
probleem vindt. Helen Boot zegt dat ook de ANWB dit goed doet.
Anneke Schelvis vraagt hoe het moet als er qualifying wordt gelopen over 9 holes tijdens de
ZAC-avonden. Jan laat weten dat in dit geval wel een gele sticker gebruikt dient te worden.
De regelavond zal gehouden worden op 21 april en Jan hoopt op een grote opkomst. Hij spreekt
zijn teleurstelling uit over de lage opkomst op 22 april 2008. Erik vult aan dat dit een gemiste
kans is geweest: ‘de avond was buitengewoon interactief.
Trainingscommissie
Erik-Jan Scholten meldt dat er aan het begin van het vorige seizoen weinig belangstelling was.
Eén persoon heeft het GVB-examen behaald.
Ineke v/d Dries stopt als lid van de commissie, maar inmiddels heeft Liesbeth Hendriks zich
bereid verklaard om haar taken over te nemen.
Voor nadere informatie verwijst hij naar het jaarverslag 2008 / plannen 2009.
Ballotagecommissie
Hans Visser meldt dat in 2008 de statussen van de leden tegen het licht zijn gehouden. Er blijken
twee gevallen te zijn waarover gesproken moet worden, maar hij spreekt het vertrouwen uit ‘dat
dat wel goed komt’.
Tee Time
Julia blijft deze verzorgen.
ARBO
Rob Heezius meldt dat er een hek is geplaatst tussen de holes 11/12, verder staat het noodnummer
vermeld op de scorekaarten.
Website
Erik zegt dat er informatie over de D-status op komt te staan en wijst erop dat een ieder zelf zijn
actuele handicap dient te kennen.
Wel en Wee
Erik maakt een compliment aan Ria Kil die ‘binnen de vereniging snuffelt en zich bezig houdt
met het wel en wee van haar leden’.

7. Pauze
8. Verkiezing bestuur en kascommissie
Er zijn geen aanmeldingen binnengekomen van leden die zich verkiesbaar stellen.
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Volgens de statuten treden dit jaar af: de secretaris, de penningmeester en de voorzitter van de H&Rcommissie, maar zij hebben zich alle drie bereid verklaard om aan te blijven, waarvoor Erik hen
dankt.
Ger van Velzen verlaat de kascommissie en krijgt als dank een fles wijn die Peter Burgman voor hem
in ontvangst neemt. Vanuit de reservepositie neemt Haris zitting in de kascommissie. Chris Whincup
meldt zich op zijn beurt aan voor de reservepositie.
Ineke v/d Dries krijgt een fles wijn als dank voor haar inzet voor de trainingscommissie die zij verlaat.
Haar plek wordt ingenomen door Liesbeth Hendriks, die daarvoor wordt bedankt.
De overige commissies blijven allen ongewijzigd qua samenstelling.
9. D-status
Erik zegt dat we nu een volwaardige vereniging binnen de NGF zijn. Dit blijkt ook uit het feit dat we
zijn uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering die op 28 maart wordt gehouden.
Hij zal hierna verder ingaan op de inpact die deze nieuwe situatie op onze vereniging heeft. Daarna
zal Jan Snoeks een toelichting geven over de handicapregistratie en de CSA en vervolgens zal ErikJan Scholten wat vertellen over de organisatie met betrekking tot de beginners.
Nieuw is dat het uitschrijven van qualifying wedstrijden met zich mee brengt dat iemand die hier niet
aan wenst deel te nemen, buiten mededinging meedoet. Dit betreft dus zowel het Pin High klassement
als van het dagklassement.
Verder betekent het dat de handicap ‘actief’ moet zijn.
Jan geeft uitleg over de CSA. Eis is dat er bij een wedstrijd minimaal 15 deelnemers met een handicap
van 28,5 of beter moeten zijn. Dat levert bij onze vereniging geen problemen op.
De berekeningmethode is ingewikkeld en niet zo uit te leggen. De NGF heeft ons een spreadsheet ter
beschikking gesteld die wij in onze software ingebouwd hebben. Na het inbrengen van de laatste
uitslag bij wedstrijden rolt de CSA er uit. Dit betekent dus dat bij een wedstrijd gewacht moet worden
op de einduitslag. Op de website zal zo spoedig mogelijk na een wedstrijd de uitslag worden vermeld.
Graham heeft de berekeningmethode getest op de laatste wedstrijduitslagen en de uitkomst was steeds
‘0’.
Ineke v/d Dries vraagt of er uitleg kan komen over het effect van de CSA op de handicap. Dit zal op
de website gebeuren.
Erik-Jan zegt dat er nu een compleet traject wordt aangeboden van (groeps-)lessen t/m examen. Na
verkregen baanpermissie kan tijdens de ZAC-avonden geoefend worden op de Abcoudebaan.
Ter voorbereiding op het theorie-examen is er een dvd beschikbaar en zijn er boekjes met vragen.
De pro vult het aanvraagformulier voor het examen in en dan wordt in overleg met de H&Rcommissie een examendatum vastgesteld. In principe zal dit op een donderdagavond zijn.
Als een kandidaat de proeve van bekwaamheid voor het theorie-examen met goed gevolg heeft
afgerond kan aansluitend het praktijkexamen worden afgenomen. In principe vindt dit plaats op de
Abcoudebaan, maar mogelijk ook op de 1e hole van de Holendrechtbaan. Dit wordt nog gecheckt met
de Hoge Dijk.
10. ASV-Shell, sponsoring in de toekomst
Erik zegt dat vorig jaar een Denktank, bestaande uit Joke Driessen, Andre Smit, Adri Postuma, Rob
Heezius en Graham Rudram de toekomstmogelijkheden van onze vereniging onderzocht heeft. De
vraagstelling was 1. Is het gewenst dat onze vereniging samenwerking zoekt met een andere Shell
vestiging en 2. Op welke manier(en) is het mogelijk om golf georganiseerd te houden binnen Shell.
Rob Heezius legt uit dat de Denktank in december 2008 informatie over het proces en een aantal
uitgewerkt scenario’s heeft voorgelegd aan het bestuur. Daarbij is de conclusie dat samenwerking
met een andere Shell vestiging qua omvang niet gewenst is en dat het beter is om golf georganiseerd
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te houden binnen Shell. De meest reële manier hierbij is om een kleine verhoging in de contributie
door te voeren en om een eigen bijdrage te vragen voor de wedstrijden om hiermee een buffer op te
bouwen.
Erik zegt dat dit seizoen met de leden discussie zal worden gevoerd over een aantal scenario’s naar
aanleiding van de adviezen van de Denktank. Hierbij zal onderzocht moeten worden òf we verder
willen en zo ja hoe we dat dan het beste kunnen inrichten. Hij noemt alvast een 0-optie waarbij er
helemaal geen sprake zal zijn van Shell-sponsoring. Eind dit jaar zal met elkaar een beslissing
moeten worden genomen.
De leden zullen nader geïnformeerd en om advies gevraagd worden, zodra het bestuur meer weet.
Martin Scholten stelt voor een en ander op papier te zetten en een bijzondere ledenvergadering te
houden en daarbij een vaste commissie te benoemen om een en ander te begeleiden.
Willem Mooij vraagt wat er bekend is over sponsoring en Rob Baardolf informeert of sponsoring
buiten Shell is toegestaan. Hierop antwoord Erik dat het reglement dit toe staat en dat het momenteel
al gebeurt, bij voorbeeld door Pin High.
Fred Berkenhagen merkt op dat het wel eens heel snel kan gaan.
Rob Baardolf vraagt hoe een introducé uit Rijswijk e.d. wordt gezien. Volgens Erik ziet ASV hen als
gewone leden.
11. Rondvraag
Willem Vermeij laat weten dat de inschrijving voor het golfweekend (laatste weekend augustus) dat
hij ook dit jaar weer organiseert is gesloten en dat er 29 deelnemers zijn.
Martin Scholen stelt voor de tekst die door de Trainingscommissie is opgesteld voor de Shell
medewerkers ook in het Engels te vertalen. Het was al de bedoeling om dit te doen.
Astrid Snoeks spreekt uit ‘dat ze onze vereniging nog wel het 20e jaar ziet halen, maar niet het 25e.’
Ze ziet ‘zware tijden’ waarbij inzet van de leden nodig is.
Rob Baardolf meldt dat de Hoge Dijk een andere ‘rating’ heeft dan voorheen. Graham zal dit checken.
Verder vraagt hij hoe de Wedstrijdcommissie denkt om te gaan met late afmeldingen en mensen die
zonder afmelding niet op komen dagen. Is daar een sanctie voor?
Volgens Ineke v/d Dries zijn daar al regels voor (greenfee wordt in rekening gebracht), maar die zou
wel weer geactiveerd moeten worden.
Graham zal er voor zorgen dat er op de lijsten met starttijden een opmerking over zal worden
gemaakt.
Verder stelt Ineke voor om voor het 20-jarig bestaan in 2010 een jubileumcommissie aan te stellen.
Het bestuur zal dit in overweging nemen.
12. Sluiting
Erik bedankt de aanwezigen, nodigt iedereen uit voor een drankje in de bar en sluit de vergadering om
21.10 uur.
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Financieel verslag 2009
In 2009 zijn de totale uitgaven licht gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Vooral de kosten
van de wedstrijden waren sterker toegenomen dan verwacht.
Het ASV bestuur heeft opnieuw onderhandeld met het site management waardoor de uitkomst is dat
voor 2010 een maximaal bedrag van €150.000 door ASV gedeclareerd kan worden, hetgeen betekent
dat het tekort (minimaal €30.000) uit de ASV reserve zal moeten worden toegevoegd.
Dit betekent voor onze club “business as usual”, maar
• het budget van 2010 is op verzoek van het ASV bestuur, verlaagd, en
• alle verenigingen zullen een eigen bijdrage moeten gaan leveren.
De contributie voor 2010 is vastgesteld op € 143 voor Shell leden en voor introducés op € 235.
De penningmeester, Roel van Iperen

Begrotingsformulier 2010
Vereniging:
2009 Budget

AGV S.H.E.L.L.
2009 Actual

2010 Budget

Activiteitenbudget, eigen rekening
Reiskosten
Vergaderkosten
Secretariaatskosten
Reprokosten
Bondskosten
Verenigingsactiviteiten
Diversen

€
€
€
€
€
€
€

50
300
50
150
450
300
250

€
€
€
€
€
€
€

Totaal Activiteitenbudget

€

1.550

€

305
135
250
185

875

€
€
€
€
€
€
€

300
50
150
200
200
200

€

1.100

Verenigingsbudget, betaling via ASV
Huur lokaties
Bondskosten

€
€

41.000
2.200

€
€

41.696
2.240

€
€

41.000
2.300

Totaal Verenigingsbudget
subtotaal
te verwachten eigen inkomsten/eigen bijdrage
eigen vermogen (geschat saldo 31-12)

€
€

43.200
44.750

€
€

43.936
44.811

€
€

43.300
44.400

€

300,00-

€

375,00-

€

1.500,00-

Totaal

€

€

-

44.450

€

€

-

44.436

€

€

-

42.900
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Wedstrijd Commissie Jaarverslag 2009
De wedstrijd commissie bestond dit jaar uit Graham Rudrum (voorzitter) Anneke Schelvis (ZAC),
Chris Whincup, Martin Scholten, Piet Kil en Willem Vermeij als commissie leden.
We zijn het afgelopen jaar diverse keren bijeengeweest om de wedstrijden voor te bereiden en na te
bespreken.
Het seizoen is weer goed bezet geweest en het weer was ons het gehele jaar goed gezind.
De Zac avonden zijn ook weer goed bezocht en het was iedere week weer een klus om een ieder aan zijn
trekken te laten komen, An bedankt.
Ook hebben we dit jaar weer een vossenjacht gehad op de baan in Harderwold en werd gewonnen door
Richtje Kronemeijer (succes met de voorbereiding met de volgende jacht)
De Delta Lloyd wedstrijd werd ook weer gehouden en helaas we hebben weer niet gewonnen maar het was
een mooie dag.
Ook dit jaar was traag spel een hot item en we zullen dit jaar zeker proberen daar wat aan te doen.

De wedstrijden
We hadden dit jaar weer 9 wedstrijden die meetelden voor de Pin High punten.
Het was ook dit jaar weer spannend m.u.v. de eerste plaats die was overduidelijk voor Diewertje Fijnvandraat
maar de plaatsen 2,3,en 4 zaten kort bij elkaar.
De Adele Scholten Trofee werd gewonnen door Diewertje Fijnvandraat

ZAC & Matchplay
Zoals al eerde vermeld had Anneke Schelvis weer de leiding over de ZAC avonden.
Deze avonden werden weer ingevuld met de diverse spel vormen de Dirk Pultrum Cup en de matchplay
wedstrijden en de eclectic, deze werd gewonnen met de bruto score door Erik Trommelen en op hcp door
Johan Romate
De matchplay finale werd een dames aangelegenheid tussen Hellen Boot en Ineke v/d Dries en werd
gewonnen door Hellen. De wedstrijd met de ABN AMRO is ook dit jaar niet doorgegaan.

Vooruitblik naar 2010
De eerste ZAC staat gepland op 25 maart as en daar zullen we de vaste wedstrijden weer in plannen, zoals de
matchplay Dirk Pultrum Cup en de eclectic.
We proberen dit jaar weer 9 wedstrijden op het programma te krijgen nog niet allen zijn bevestigd en er zal
waarschijnlijk een deelnemers bijdrage gevraagd gaan worden bij een of meerdere wedstrijden.
De eerste wedstrijd staat gepland op 14 april in Wijchen en verder St Nicolaasga, Purmerend, Westwoud,
Blijebeek, 2x de Hoge Dijk, Flevoland en Welderen.
In september heeft de commissie afscheid genomen van Graham Rudrum, hij vertrok voor de SHELL naar
Noorwegen, en hebben we Cock v/d Hulst en Patric v/d Hart benadert om de commissie te versterken en lopen
reeds mee.
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De winnaars van 2009
Prise d ‘Eau
Zoetermeer
Hogedijk
St Nicolaasga
Zeewolde
Flevoland
Gendersteyn
Hogedijk
Liemeer

Wake Up Trofee
Cruqqen cup
SRTCA Beker
Fore uit
Golden Cup
Big Wood Trofee
Olie kan
Bang On
Mooi Weer
H2O cup
Tee Time Trofee
Jelle Kars Trofee
Pin High Trofee
Adele Scholten Trofee
Birdie Klassement
Vossenjacht
Matchplay Kampioen
Eclectic
Birdie klassement (ZAC)
Dirk Pultrum Cup

Diewertje Fijnvandraad
Diewertje Fijnvandraad
Joke Driessen
Ger van Velzen
Ger van Velzen
Arend Reinink
Ico v/d Born
Johan Romate
Arthur Echter
Fred v/d Steen
Annemarie Kiene
Manuel Soudant
Diewertje Fijnvandraad
Diewertje Fijnvandraad
Arthur Echter
Richtje Kronemeijer
Hellen Boot
Erik Trommelen (bruto) 70 slagen
Johan Romate
(hcp) 76 slagen
Erik Trommelen 3
SHELL
16 ½ tegen 9 ½

Jaarverslag 2009,
Handicap & Regels Commissie (Hc&R) AGV S.H.E.L.L.
De samenstelling van de commissie begin 2009 was:
Peter Burgman
Graham Rudrum (Willem Mooij)
Jan Snoeks (voorzitter)
In de loop van 2009 heeft Graham Rudrum, wegens overplaatsing naar Noorwegen, de Hc&R commissie
verlaten. Willem Mooij is bereid gevonden om Graham op te volgen. Willem heeft IT ervaring hetgeen zeer
goed van pas komt met het oog op de geautomatiseerde Ega-handicap administratie. De software moest ook in
2009 weer verder aangepast worden i.v.m. juiste toepassing van de Competion Stableford Adjustment (CSA)
procedures zoals aangegeven door de Nederlandse Golf Federatie.
Ook in het afgelopen jaar werd weer uitgebreid gebruik gemaakt van onze zg. “web-based” software. De
commissie heeft haar voornemen waargemaakt om de aangepaste Ega handicaps telkens binnen één week na
een qualifying wedstrijd op de agv-shell.nl correct te publiceren alsmede de resultaten prompt in te voeren in
de centrale administratie van de NGF.
In 2009 zijn we begonnen met het zelfstandig afnemen van de Golfvaardigheids (GVB) examens. Bij de eerste
examens was een NGF waarneemster aanwezig, wiens adviezen we dankbaar in ontvangst hebben genomen.
De daarop volgende examens hebben we met succes geheel zelfstandig afgenomen. We hebben 6 geslaagde
kandidaten gescoord, in verband hiermee heeft de commissie € 150,= overgemaakt naar de penningmeester.
De Ega-handicaps van 43 leden werden in totaal 302 keer bijgesteld, dit komt neer op een gemiddelde van ca.
6 Qualifying scores per persoon. Tevens haalden 2 van onze leden in 2009 voor het eerst hun Ega-handicap.
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De eindejaars correcties werden conform de richtlijnen van de NGF uitgevoerd en het actuele handicap
overzicht werd begin januari 2010 doorgestuurd naar de NGF alsmede de aanvraag voor het aanmaken van de
nieuwe handicap- en lidmaatschap kaartjes.
De Handicap & Regels Commissie

Februari 2010

Jaarverslag 2009 en plannen 2010 van de trainingscommissie
Lessen en resultaten
In 2009 zijn 2 series van elk acht lessen georganiseerd:
• April-Mei :6 personen, waarvan 2 voor het GVB op zijn gegaan.
• Juni – Juli: 6 personen, allen nieuwe leden zonder GVB.
• De serie gepland voor Juli-Augustus is niet doorgegaan bij gebrek aan belangstelling.
Aan het einde van het seizoen zijn themalessen van 50 minuten georganiseerd (korte spel en long
hitting). Hier hebben 11 personen aan meegedaan.
Introductiemiddag
Op 16 juli 2009 is een introductiemiddag gehouden voor leden van Young Shell. Deze middag
bestond uit een golfles en een ronde over de Abcoudebaan onder begeleiding van AGV leden.
Lockers en leenclubs
Van de leenclubs wordt steeds minder gebruik gemaakt. Dit komt doordat de golfschool ook
leenclubs ter beschikking stelt. De huur van 1 van de 2 lockers is daarom voor 2010 opgezegd en de
trainingscommissie zal evalueren of nog doorgegaan zal worden met het ter beschikking stellen van
leen clubs.
Coaching
In 2009 is het coaching programma voortgezet. Wijlen Wim Hoogenboom heeft een groepje
beginners gecoached op de Abcoudebaan.
Plannen 2010
Lessen
Voor 2010 is het lessenprogramma gewijzigd om meer variatie en flexibiliteit in het aanbod te
creëren. De groepslessen zijn bedoeld voor beginners en bestaan uit 6 lessen en 1 baanles. Voor de
gevorderden zullen themalessen worden geboden.
Groepslessen voor beginners
• Serie 1: 15 April – 3 Juni
• Serie 2: 20 Mei – 1 Juli (overlap met serie 1 en 3)
• Serie 3: 10 Juni – 22 Juli
Themalessen
Voor de gevorderden zijn themalessen van 25 of 50 minuten opgezet in April, Mei, Juni en
September. De thema lessen starten om 17:00 of 17:30, duren 25 minuten en zijn voor max 2
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personen. Ook is de mogelijkheid om een videoles te volgen. Hierbij wordt de swing opgenomen en
daarna geëvalueerd. Deze les duurt 50 minuten.
Coaching
In 2010 zal de training commissie het coaching programma voortzetten op de Abcoudebaan voor de
beginners met baanpermissie. Voor ‘nieuwe’ GVBers wordt coaching aangeboden op de
Bullewijk/Holendrecht baan. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Liesbeth Hendriks.
Abcoudebaan
Baanpermissiehouders kunnen zich aanmelden voor de zomeravondcompetitie (ZAC) op de
Abcoudebaan voor de volgende starttijden:
25 maart: 17.00 – 17.10
1 april: 17.00 – 17.10
8 april t/m 29 april: 17.00 – 17.10 – 18.20
6 mei t/m 19 augustus: 17.00 – 17.10 – 18.20 – 19.20
26 augustus t/m 16 september: 17.00 – 17.10 – 18.20
23 september: 17.00 – 17.10
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.
Subsidie van golflessen
Doordat we als vereniging op diverse fronten bezuinigingen moeten doorvoeren, is besloten de
subsidies stop te zetten. Het is echter nog steeds aantrekkelijk om golflessen te nemen via AGV
Shell, omdat het lessenprogramma 2010 is afgestemd op de wensen van verschillende doelgroepen.
DVD’s
Gebruik van video’s voor het regelexamen is op verzoek van Regel & Handicap commissie gestaakt.
Er zijn twee Engelstalige David Leadbetter DVD’s beschikbaar; elk wordt uitgeleend voor een
periode van max. 1 maand:
• Simple secrets for great golf (tips voor diverse onderdelen van het spel voor alle
handicapniveaus)
• The short game
Samenstelling Trainingscommissie
Door het overlijden van Wim Hoogenboom is er een lege plek in de commissie ontstaan. Hans Smits
is bereid gevonden om de commissie te komen versterken. Liesbeth Hendriks en Erik Jan Scholten
zullen ook in 2010 deel uitmaken van de commissie.

Amsterdam, februari 2010
Namens de trainingscommissie
Erik Jan Scholten
Liesbeth Hendriks
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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 ZACcommissie 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.

Ballotagecommissie
Het jaar 2009 was weer, zoals gewoonlijk, een turbulent jaar voor de ballotagecommissie bestaande uit Ineke
van den Dries, Andre Smit en ondergetekende.
Doen ze het of doen ze het niet was dit jaar de prangende vraag. Gaat de AGV S.H.E.L.L. door in 2010 en wat
moet de ballotagecommissie voor advies uitbrengen over de introducéleden in deze onzekere tijden.
De ballotagecommissie heeft zich “vermensd” (tot voor kort was dit vermand) en de hoofden bij elkaar
gestoken in het nieuwe STCA. Nadat we onze ogen uit de kop hebben gekeken en op gepaste wijze onze
bewondering hebben geuit met de nodige ohh’s en ahh’s zijn we ter arbeid getogen. De lijst is bijgewerkt
onder het genot van een versgezet bakkie troost.
Twee introducéleden van de lijst afgevoerd, één op de lijst verschoven en een groot aantal “echte Shellers”
van harte welkom geheten binnen onze vereniging. “Echte Shellers” zult u zich misschien afvragen? Jazeker,
iedereen die lid wil worden van onze vereniging wordt door de ballotagecommissie gewogen. In de afgelopen
jaren hebben we bijna niemand teleur hoeven stellen. Dit teleur stellen, als het plaats vond, had dan ook zeer
gefundeerde achtergronden. Zo hebben we een potentieel jeugdlid er op moeten wijzen dat de AGV geen
andere jeugdleden had, hem o.a. geen spelmogelijkheden kon aanbieden en niets aan zijn ontwikkeling (hij
was in het bezit van het G.V.B.) kon bijdragen. De ballotagecommissie vond het eerlijk om dat te noemen en
geen valse verwachtingen te wekken.
De AGV gaat het nieuwe decennium in met 18 introducéleden;
Han Baarslag, Jan van Braam, Haris Djojosepoetro, Ingrid Duran, Rufus Retterath, Elly en Willem Vermeij,
Henk Korevaar, Arthur Echter, Reinoud Kil, Bert en Els van Elderen, Jaap van der Eems, Margareth Koppes,
Erik Khoe, Duco Bodt, Brigitte van Ooijen en Erik Jan Scholten. De één op historische gronden, de ander als
kind van of met een “status aparte” (Kraton). Een aantal van hen vervullen taken binnen de vereniging als
secretaris, voorzitter wedstrijdcommissie en trainingscommissie. Allen betalen ze een verhoogde contributie
om lid te mogen zijn van onze vereniging.
Stuk voor stuk voldoen ze aan de eisen van het Huishoudelijk Reglement:
Om de positie van introducés met een directe relatie ten opzichte van SHELL in de toekomst te kunnen
blijven waarborgen, hanteert de ballotagecommissie de volgende criteria in volgorde van importantie, zonder
aanzien des persoons.
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•
•
•
•
•

Een directe familierelatie met het lid (bv. kinderen ouder dan 23 jaar)
Een direct contract als student/stagiair met een van de SHELL maatschappijen op de SRTCA locatie
(tot einde betreffende jaar)
Een direct arbeidscontract (> 3 dagen per week) met een van de bedrijven gehuisvest op het SRTCA
terrein
Contractors (> 50% deeltijd) voor een van de Shell maatschappijen op de SRTCA locatie.
Een relatie via een lid onder bijzondere omstandigheden (ter beoordeling van de ballotagecommissie,
maximaal één per lid)

Een introducélidmaatschap vervalt bij het beëindigen van het lidmaatschap van het lid dat de introducé binnen
heeft gebracht aan het eind van het lopende verenigingsjaar. Eenmaal per jaar (september) worden de
introducés geëvalueerd en de uitkomst hiervan aan het bestuur aangeboden.
Mocht er door de ballotagecommissie een keuze gemaakt moeten worden tussen introducéleden onderling
binnen bovengenoemde categorieën, dan zal het bijzonder belang van het introducélid voor de vereniging
extra meewegen.
De ballotagecommissie bekijkt deze mensen het hele jaar, beoordeelt hun functioneren, gedrag, meerwaarde
voor de vereniging en koestert ze ieder jaar weer aan de brede borst.
Kortom, de ballotagecommissie heeft weer een zwaar jaar achter de rug.
Namens de ballotagecommissie,
Hans Visser

ARBO- Coördinator jaarverslag 2009
Het afgelopen jaar is een incident gemeld.
Op 5 mei 2009 speelden wij op Burggolf Zoetermeer. Tijdens het afslaan op Hole 15 (par 3) werd tevens op
Hole 13 (par 4) afgeslagen. Deze Holes staan schuin tegenover elkaar. De drive vanaf Hole 13 kwam
rakelings over de flight van Hole 15 heen.
Deze situatie is gemeld bij Burggolf. Helaas heeft de reactie enige tijd op zich laten wachten, pas na
aandringen van Chris en Willem kwam een reactie van de Manager Burggolf Zoetermeer BV.
Quote: ‘Ik heb aanbevelingen gedaan ter verbetering van de beveiliging van de baan. Gezien het feit dat daar
hoge kosten aan verbonden zitten zijn deze opgenomen in mijn huisvestingsbegroting. Deze begroting is op dit
moment (17 januari 2010) nog niet goedgekeurd, waardoor ik u nog geen uitsluitsel kan geven over eventueel
te nemen maatregelen. Ik hou u op de hoogte van eventuele aanpassingen’. Unquote.
Zoetermeer is niet opgenomen in het wedstrijdschema van 2010.
Uit bovenstaande blijkt hoe belangrijk het is om (bijna) incidenten te melden. Als wij blijven mopperen over
een golfbaan maar geen actie ondernemen zal er structureel niets veranderen.
De Risico Inventarisatie en Evaluatie behoefte geen aanpassing.

Groeten,
Rob Heezius
Arbo-Coördinator AGV Shell
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Jaarverslag wel en wee 2009
We hebben ook dit jaar weer het een en ander aan telefoontjes/mailtjes/kaarten/bloemetjes verzorgd voor de
“wee”:
In januari Tiny Scholten, in februari Ingrid Duran, in april Duco Bodt, in juli Julia de Vries, Miriam Dries, in
september Ria Huysen en in 2010 in januari Gerda Hogenes.
In october is helaas Wim Hoogenboom overleden.
Het was dit jaar echter niet alleen wee, ook de wel kwam aan de orde: in februari is Jaap 80 jaar geworden.
Ria Kil
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