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maart 2011   nr. 171

 

Uitnodiging 
 

Het bestuur van de Amsterdamse Golf Vereniging SHELL 

nodigt U uit tot het bijwonen van de 

 

Algemene LedenVergadering 2011 

op donderdag 24 maart 

 

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 18 maart 2010 

   4) Verslag van de kascommissie 

   5) Financieel jaaroverzicht 2010 en begroting 2011 

   6) Jaarverslagen 2010 en plannen 2011 van de commissies 

          a) Wedstrijdcommissie 

          b) Handicap– en Regelcommissie 

          c) Trainingscommissie 

          d) Ballotagecommissie 

          e) Tee Time 

          f) ARBO 

          g) Website 

          h) Wel en Wee 

   7) Pauze 

   8) Bestuur en commissies 

   9) Shell - Activia - AGV: 2011 – terugblik en heden 

 10) AGV Shell 2012 - : Scenario & discussie 

 11) Rondvraag 

 12) Sluiting 

  

 

 

 

  

A.G.V. Shell 

aangesloten bij de NGF 

clubnummer D-722 

 

 

Tee-Time is het 

informatiebulletin voor 

A.G.V. Shell-leden 

 

Redactie en lay-out: 

Piet Kil 

 

 

 

Met bijdragen van: 

Bestuur 

Commissie commissarissen 

Secretariaat 

 

 

 

 

 

 

Redactie-adres: 
Grevelingenmeer 123 

1447 AN Purmerend 

telefoon: 0299-462318 

e-mail: piet.kil@12move.nl 

Secretariaat: 
Ingrid Duran 

e-mail:  IDuran@planet.nl 

====================== 

 

 

Deadline Tee-Time Nr. 172 

20 april 2011 

 

 

Uw verslagen, reisverhalen, 

overzichten, avonturen, roddels, 

kortom: uw kopij is van harte 

welkom bij de redactie. 

 

mailto:IDuran@planet.nl
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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 

Wedstrijd Commissaris Patrick v/d Hart 

Handicap- en Regelcommissaris Jan Snoeks 

Trainingscommissaris Erik Jan Scholten 

 

Reglementair zijn aan de beurt om af te treden: 

de secretaris, de penningmeester en de H&R-commissaris 

  

Herkiesbaar stellen zich: Roel van Iperen en Jan Snoeks 

  

Leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuurspost kunnen dit doen door middel van een 

aanmelding bij het bestuur. 

 

De kascontrolecommissie bestaat uit Haris Djojosepoetro en Chris Whincup. Reserve is Els van Elderen 

 

Ter informatie: de namen van de diverse commissieleden die het bestuur terzijde staan: 

 

Wedstrijdcommissie: 

Patrick v/d Hart , Cock v/d Hulst, Piet Kil, Anneke Schelvis, Martin Scholten en Willem Vermeij. 

 

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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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Amsterdamse Golf 

Vereniging S.H.E.L.L. gehouden op donderdag 18 maart 2010. 
 

1. Opening 

Voorzitter Erik Trommelen opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom op deze 20
e
 

Algemene Ledenvergadering. Ook dit jaar geldt dat er tijdens de pauze koffie en thee voor ons is, 

maar dat de inhoud van de koelkast niet door ons gebruikt kan worden. Na de vergadering zal er 

namens de vereniging beneden in de bar een drankje worden aangeboden. 

Erik vraagt een ogenblik stilte om Wim Hoogenboom te herdenken die op 9 oktober (de dag van onze 

wedstrijd op Liemeer) overleed.  

De agenda bestaat uit twee delen. Voor de pauze kijken we terug en behandelen we de begroting 

2010, na de pauze behandelen we de plannen voor de toekomst, komt een puntje over Pin High aan de 

orde en besteden we aandacht aan het lustrum. 

Voor de presentatie zullen we voor het eerst gebruik maken van sheets en foto‟s via een beamer.  

 

2. Mededelingen, ingekomen stukken 

Er zijn 24 afmeldingen ontvangen, te weten van Fred Berkenhagen, Frans Lacon, Wilma Kampschoer, 

Ton en Gerda Hogenes, Steve Searcy, Ruud Ditmarsch, Pauline van Gaans, Lotte Backus, Hellen 

Boot en Rob Baardolf, Ger van Velzen, Ben in ‟t Veen, Arend Reinink, Adri en Patricia Postuma, 

Tonske van Meerten, Erik Jan Scholten, Ico v/d Born, Gerard Kompier, Marion Boer, Hans Visser, 

Hans Wijnbelt en Bim Pannenborg. 

Van het bestuur zijn Erik Jan Scholten en Hans Visser niet aanwezig. Zij zullen respectievelijk door 

Liesbeth Hendriks en Ineke v/d Dries vervangen worden. 

Er zal een presentielijst rondgaan.  

De NGF-kaartjes zijn ontvangen en kunnen tijdens de pauze aan de bestuurstafel afgehaald worden. 

De vereniging bestaat thans uit 123 leden, 54 Shellers, 28 gezinsleden, 21 gepensioneerden en 17 

introducés (= 14%), 2 contractors, 1 weduwe.  

 

3. Notulen van de ALV van 12 maart 2009 

Onder punt 3 staat: „Notulen van de ALV van 13 maart 2009‟. Dit moet zijn „2008‟.  

Onder punt 5 3
e
 alinea staat: „Fred Birkenhagen‟. Dit moet zijn „Berkenhagen‟.  

Verder wordt het verslag conform vastgesteld met dank aan Ingrid Duran. 

 

4. Verslag van de kascommissie 

Peter Burgman meldt dat de commissie, bestaande uit Haris Djojosepoetro en zichzelf, alle relevante 

stukken met betrekking tot de financiële administratie op tijd heeft ontvangen en heeft doorgespit. De 

paar opmerkingen en vragen zijn naar tevredenheid beantwoord en er zijn geen onrechtmatigheden 

geconstateerd. De commissie stelt de vergadering daarom voor het bestuur te dechargeren voor het 

gevoerde financiële beleid in 2009.  

Onder applaus wordt dit voorstel aangenomen. 

 

5. Financieel jaaroverzicht 2009, begroting 2010 

Roel van Iperen meldt bij de getoonde overzichten dat het budget onder vuur ligt. Er zijn dingen aan 

het veranderen. Dit komt na de pauze nog uitgebreid aan de orde. 

Terugkijkend naar 2009, zien we dat het activiteitenbudget (huur locaties) voor het eerst sinds 5 jaar 

boven het budget is uitgekomen. Oorzaak: inflatie. Dit betekent voor 2010 een uitdaging voor de WC. 

Door de D-status zijn de bondskosten gedaald van € 450 naar € 0, maar we moeten nu wel verplichte 

cursussen doen. Voor het eerst hebben we als vereniging inkomsten door het afnemen van examens. 

Uiteraard betalen de leden ook contributie, maar die inkomsten zien wij als vereniging niet. 
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ASV Shell wil naar een 50/50% verdeelsleutel. Daarvoor zijn wel maatregelen nodig want wij hebben 

zo‟n € 44.000 aan uitgaven, terwijl wij geen € 22.000 aan contributies leveren. AGV Shell heeft een 

voorstel gedaan.  

Peter Burgman zegt dat ASV als contributie voor 2010 € 145,-- hanteert. Erik antwoordt dat het plan 

uit gaat van € 150,--. 

Erik vult aan dat de ZAC in 2005 is overgestapt van Waterland naar de Hoge Dijk. De capaciteit 

wordt goed benut en er is nu een stabiele situatie van 37-40 deelnemers per avond. De kosten voor 27 

donderdagavonden en twee wedstrijden zijn met € 24.000 1% hoger dan voor 2009. Jan van Mourik 

heeft geen volledige inflatie doorberekend. 

Verder meldt Erik dat de buggy die tot voor kort op het Shell terrein reed ten behoeve van catering 

e.d. nu door inspanning van Ineke v/d Dries en Anneke Schelvis door ons te gebruiken is.  Hij is 

vervolgens aan de Hoge Dijk geschonken, maar voor ons beschikbaar op de ZAC-avonden en 

wedstrijden op de Hoge Dijk. Daarbij is afgesproken dat stalling en onderhoud (na afloop van het 

lopende onderhoudscontract) door de Hoge Dijk wordt verzorgd. 

 

6. Jaarverslagen 2009 en plannen 2010 van de commissies 

a. Wedstrijdcommissie 

Willem Vermeij verwijst naar het jaarverslag en meldt dat de 1
e
 wedstrijd (Wijchen) op 12 april is 

en niet zoals eerder vermeld op 14 april. De uitnodiging is al verstuurd.  

Het programma voor 2010 heeft 3 nieuwe banen (Bleijenbeek, Welderen en Westwoud. Om 

kosten te besparen is gezocht naar combinaties (b.v. Bleijenbeek/Welderen) die korting (in dit 

geval 15%) opleveren en om naar maandagen uit te wijken. Voor wat betreft de afstanden zijn 

deze nieuwe banen vanuit Amsterdam binnen 1-1,5 uur te bereiken. Het overzicht van alle 

wedstrijden en de ZAC-avonden staan op de site. 

Wilma Whincup vraagt of de matchplay op dezelfde manier als vorig jaar gebeurt (dus data m.u.v. 

eindrondes in overleg te regelen). Dit is het geval. 

b. Handicap & Regelcommissie 

Jan Snoeks verwijst naar het jaarverslag. Vorig jaar hebben we voor het eerst GVB-examens 

afgenomen. Peter Burgman is onlangs naar een presentatie van de NGF geweest over dit 

onderwerp. Een en ander is nog niet in de H&R-commissie aan de orde geweest, maar Peter 

vertelt alvast dat het de bedoeling is dat er meer gekwalificeerde examinatoren in een club komen 

die niet per se lid van de H&R-commissie hoeven te zijn, dat techniek een apart examenonderdeel 

wordt en dat de NGF nog onderzoekt of het mogelijk is om de cursussen gratis aan haar leden aan 

te bieden. Het onderwerp komt te zijner tijd nog terug. 

Jan meldt verder dat Willem Mooij bereid is gevonden om de open plek die Graham Rudrum bij 

zijn vertrek naar Noorwegen heeft achtergelaten in te vullen. De commissie had het liefst iemand 

die èn op het lab werkt en handig is met computerprogramma‟s. Willem werkt weliswaar niet op 

het lab, maar via zijn partner Anneke Schelvis, wordt toch enigszins aan deze wens tegemoet 

gekomen.  

Het streven van de H&R-commissie is ook voor 2010 om de handicaps binnen een week na het 

inleveren van een kaart of het lopen van een wedstrijd bijgewerkt te hebben.  

c. Trainingscommissie 

Liesbeth Hendriks verwijst naar het jaarverslag en meldt dat er besloten is om de lessen in 3 series 

aan te bieden en deze zoveel mogelijk voor de zomer te beëindigen. De themalessen waarmee 

eind 2009 begonnen is, zullen nu starten aan het begin van het seizoen (april) te doen. Een les 

duurt of 25 minuten of 50 minuten (swinganalyse). Er is ook nog een blok in september.  

Verder doet zij een oproep aan vrijwilligers om beginners te coachen (graag melden bij Liesbeth).  

Hans Smits heeft zich bereid verklaard om de lege plek, die na het overlijden van Wim 

Hoogenboom in de commissie is ontstaan, op te vullen.  

d. Ballotagecommissie 
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Ineke v/d Dries verwijst naar het jaarverslag en meldt dat de commissie de lijst met introducés 

heeft doorgenomen en dat er één voorstel is gestuurd naar het bestuur. 

Op een vraag van Liesbeth Hendriks licht Ineke toe dat de ballotagecommissie van iedereen die 

niet bij Shell werkt de relatie tot Shell onderzoekt en op basis daarvan een voorstel aan het bestuur 

doet (een positief advies kan het bestuur afwijzen; een negatief advies kan het bestuur niet 

overrulen).  

Omdat hier in het verleden wel eens iets mis is gegaan, is de afspraak dat iedere aanmelding via 

ASV Shell eerst aan de ballotagecommissie van AGV wordt voorgelegd. De commissie heeft 

vooral via de mail contact en komt 1 x per jaar bij elkaar. 

Wilma Whincup vraagt of de regels onlangs zijn aangescherpt. Dit omdat zij is gevraagd als lid 

voor een introducé te fungeren.  

Erik zegt dat de reden is dat ieder lid niet meer dan 1 introducé kan hebben. Bij het vertrek van 

een lid doen we niet moeilijk over de introducé. Wij proberen deze dan aan een ander lid te 

koppelen om zo toch aan de richtlijnen te voldoen. Het percentage introducéleden blijft overigens 

over de jaren nogal gelijk. Het beleid is om niet meer dan 14% introducéleden te hebben. 

e. Tee Time 

Julia blijft de Tee Time ook in 2010 verzorgen. 

f. Arbo 

Rob verwijst naar het jaarverslag en zegt dat uit een reactie van Burggolf blijkt dat het goed is om 

melding te doen over een gevaarlijke situatie. 

g. Website 

Deze blijft ook in 2010 verzorgd door Peter Burgman en Piet Slaman.  

h. Wel en wee 

Ria Kil meldt dat alles goed gaat. 

Martin Scholten memoreert dat Ria zelf ook in de lappenmand heeft gezeten. Ria zegt dat zij via 

Hans Visser een bloemetje heeft ontvangen. 

 

7. Pauze 

 

8. Verkiezing bestuur en kascommissie 

Erik schets nog even kort de formele procedure: het bestuur wordt benoemd door de leden; de 

commissieleden door de commissies. Over deze gang van zaken is begin dit jaar een e-mail 

rondgestuurd. 

Voor wat betreft het voorzitterschap van de Wedstrijdcommissie. Na het vertrek van Graham Rudrum 

(nu vanuit Noorwegen aanwezig) is Willem Vermeij bereid gevonden om tot vanavond als interim 

voorzitter op te treden. Willem blijft in de commissie, maar krijgt uit handen van Erik een AGV-logo-

handdoekje uitgereikt als dank voor zijn inzet als interim-voorzitter. 

Peter Burgman vertrekt na twee jaar uit de kascommissie en krijgt ook een AGV-logo-handdoekje als 

bedankje. 

Behalve Graham heeft ook Chris Whincup de Wedstrijdcommissie verlaten. Beide ontvangen een 

presentie. 

  

Vervolgens worden de benoemingen van de leden voor de volgende bestuursfuncties aan de 

vergadering voorgelegd. De vergadering stemt door middel van applaus met de voorgedragen 

bestuursleden in, te weten: 

Voorzitter: Erik Trommelen 

Wedstrijdcommissaris: Patrick v/d Hart 

Trainingscommissaris: Erik Jan Scholten 
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Erik deelt verder mee dat Hans Smits is toegetreden tot de Trainingscommissie, Willem Mooij tot de 

Handicap & Regelcommissie en Cock v/d Hulst tot de Wedstrijdcommissie. 

 

De kascommissie bestaat uit Chris Whincup, Haris Djojosepoetro die de plaats van Peter Burgman in 

neemt, en wordt aangevuld met Els van Elderen die zich ter plekke als „reserve‟ aanmeldt.  

 

Erik geeft een samenvatting van de 24 leden die via allerlei functies actief zijn in de vereniging. 

Duco Bodt merkt op dat Piet Slaman geen lid meer is. Erik antwoordt dat dat correct is, maar geen 

belemmering is om de website te blijven onderhouden. 

 

9. ASV Businessplan 

Erik: Het budget voor sponsoring bedraagt maximaal € 150.000. De inkomsten uit contributie 

bedragen € 83.000.  

De kosten voor het businessplan bedragen € 273.000. Dit betekent een tekort van € 40.000.  

ASV heeft een reserve waarmee het plan voor 2010 kloppend gemaakt kan worden, maar actiepunt 

voor alle verenigingen is om tot een duurzame en structurele oplossing te komen. 

Roel vult aan dat het de bedoeling van ASV is dat er een fifty-fifty situatie ontstaat (50% contributies 

/ 50% sponsoring) 

 

10. AGV Shell 2010 budget en toekomst 

Roel: Ten opzichte van 2007 is de contributie voor de leden van AGV elk jaar met 4% verhoogd. Was 

de bijdrage van AGV in 2007 nog 62%, in 2010 is die nog maar 52%, zodat de doelstelling al bijna is 

gehaald. 

De extra bijdrage die in 2010 van de deelnemende leden aan een wedstrijd gevraagd wordt, is bedoeld 

om de verhouding 50/50% te bereiken, wat overeen komt met het business plan van het ASV. Rob 

Heezius vraagt waarom we roomser dan de Paus zouden zijn, waarop Erik antwoordt dat we willen 

voldoen aan de doelstelling, met het uitgangspunt dat dit voor iedere vereniging binnen het ASV 

geldt.   

Volgens Martin Scholten is de afspraak binnen ASV dat verenigingen in eerste instantie naar zichzelf 

kijken, maar vraagt daarbij aandacht voor het feit dat juist grote verenigingen het meeste opslokken, 

waarmee de overige in de problemen komen.  

Erik is van mening dat AGV haar bestaansrecht dankt aan ASV en dat een eigen bijdrage niet gek is 

als je ziet wat voor programma hiervoor wordt aangeboden.  

Jan -Karel Buijink (voorzitter ASV) zegt dat de actieve Shellers in percentage lager zijn, terwijl de 

nieuwe sitemanager juist de eigen doelstelling hoog in het vaandel heeft, namelijk „het samen 

recreëren voor STCA-medewerkers‟.  

Na de Algemene Ledenvergadering op 21 april 2010 zal er meer duidelijkheid komen. 

Erik meldt dat het bestuur verder heeft nagedacht over wat als de sponsoring (volledig) vervalt en daar 

een plan voor heeft ontwikkeld, zodat de vergadering weet dat er een worse case scenario bestaat. 

 

11. AGV Shell viert 4
e
 lustrum – 20-jarig bestaan 

Erik wil onder dit punt (ook gezien het feit dat Willem Vermeij geen reisjes meer zal organiseren) 

aandacht vragen voor Pin High, die in het kader van de doelstelling „netwerken‟ komt met 

bedrijvengolf. Voor belangstellenden liggen er flyers op de bestuurstafel voor een weekend (4-5 juni, 

kosten € 229), waaraan 6-8 deelnemers vanuit AGV kunnen meedoen. Zal ook in de Tee Time 

vermeld worden. 

Voor wat betreft het lustrum weekend wordt 9 en 10 oktober voorgesteld. 

De lustrumcommissie, bestaande uit Astrid de Haas en Ineke v/d Dries aangevuld met de 

wedstrijdcommissie, zullen dit lustrum aandacht geven tijdens de wedstrijd van zondag 19 september 

op de Hoge Dijk. 
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Vorig jaar, met het lustrum voor de deur, kwam Erik op het idee om zijn „From out of bouds‟ stukjes 

die hij vanaf 2002 voor de Tee Time schreef te bundelen en in boekvorm uit te brengen. De eerste 

druk is zeer recent in eigen beheer tot stand gekomen en hij is er trots op ons een exemplaar te kunnen 

aanbieden.  

 

12. Rondvraag 

 

Astrid de Haas:  Vindt het een compliment waard dat het bestuur zo bezig is met de toekomst van de 

vereniging. 

John Kiene: Waarom geen wedstrijden op banen dichter in de buurt (minder reiskosten) tegen een hogere 

eigen bijdrage b.v. € 10,-- (want valt weg tegen hoge reiskosten). Jan Snoeks vult aan dat ook het milieu 

een punt van afweging zou mogen zijn.  

Erik zegt dat de Wedstrijdcommissie deze afwegingen in haar besluitvorming meeneemt, maar dat gezien 

de prijsstijgingen van de banen (die de pan uit rijzen) tot het huidige wedstrijdschema is gekomen. Willem 

Vermeij vult aan dat ook slechte ervaringen (doorbelasten afzeggingen op laatste moment) de 

keuzemogelijkheden beperken.  

Ingrid: deelt mede dat nu alle leden die AGV Shell als home course voor het blad Golfjournaal zijn 

aangemeld. Zij heeft voor die adressen waar twee leden wonen (die in eerste instantie ieder een exemplaar 

ontvingen), één geadresseerde moeten schrappen, waarbij heeft ze steeds gekozen voor de tweede op het 

overzicht.  

Erik heeft bericht ontvangen van een initiatief van de NGF voor aangesloten verenigingen om golf en 

bridge aan te moedigen. Volgt binnenkort nader bericht over. 

 

13. Sluiting 

 

De voorzitter besluit de vergadering om 21.15 uur. 
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Financieel verslag 2010 
 

 

In 2010 zijn de uitgaven gedaald  ten opzichte van het voorgaande jaar, ondanks inflatie, omdat de kosten van 

de wedstrijden door goede keuzes werden beperkt.  

 

De contributie voor 2011 is vastgesteld op € 156 voor Shell leden en voor introducés op € 273. 

 

De penningmeester, Roel van Iperen. 

 

 

 

 
Actuals Budget Actuals 

 

 
2009 2010 2010 

 Wedstrijden/ZAC  €    41.896   €   41.000   €    41.228  101% 

Training  €        325   €       200   €          94  47% 

NGF  €     2.240   €     2.500   €     2.074  83% 

Diversen  €        725   €       700   €        697  100% 

Totaal:  €    45.186   €   44.400   €    44.093  99% 

 

 

   

 

 

   

 
Actuals Budget Actuals 

 

 
2009 2010 2010 

 Shell 

Vrijwilligers  €        300   €       300   €        300  100% 

GVB  €          75   €       100   €          50  50% 

Eigen bijdrage  €            0   €     1.100   €        630  57% 

Totaal:  €        375   €     1.500   €        980  65% 

 

 

   

 

 

   

 
Actuals Budget Actuals 

 

 
2009 2010 2010 

 Totaal:  €    44.811   €   42.900   €    43.113  100% 

 

 

                               Wedstrijd  Commissie  Jaarverslag  2010  
 

De wedstrijd commissie bestond dit jaar uit Patrick van der Hart, Anneke Schelvis, Martin Scholten, Piet Kil, 

Cock van der Hulst en Willem Vermeij. Na het vertrek van Graham Rudrum heeft Willem Vermeij voor een 

aantal maanden als voorzitter gefunctioneerd om de planning van het seizoen 2010 in goede banen te leiden. 

De wedstrijd commissie is afgelopen jaar druk in de weer geweest om zowel de gewone wedstrijden als ook 

de zomer avond competitie in goede banen te leiden. Naar onze mening is dat dit jaar goed gelukt met een 

zeer gevarieerd aanbod in diverse nieuwe banen. Verder hebben de mooi weer dansen van de Wedstrijd 

Commissie er toe geleid dat we over het algemeen goed weer hadden, er zijn geen wedstrijden in het water 

gevallen. 

Het gemiddelde deelnemersaantal tijdens de wedstrijden  was 55 deelnemers, dit gemiddelde valt hoger uit 

door de hoge deelname tijdens de lustrum wedstrijd. Over het algemeen konden bijna alle wedstrijd 

aanmeldingen geplaatst worden, slechts een aantal malen moesten er deelnemers op de reserve lijst geplaatst 

te worden. 

De ZAC avonden waren wederom een groot succes, niet in de laatste plaats vanwege de tomeloze inzet van 

Anneke Schelvis.  De deelname aan de ZAC lag tussen de 30 en 40 deelnemers per avond. 

Zoals elk jaar was traag spel weer een veel besproken item en de verwachting is dat dit het komende seizoen 

weer een hot item zal zijn. De zoektocht naar verbeteringen gaat voort, maar dit is niet alleen binnen de AGV 

Shell een thema. 
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2 wedstrijden in het afgelopen seizoen waren op handicap ingedeeld, indelen op handicap blijft een lastige 

aangelegenheid omdat naast de handicaps ook vele mensen extra verzoeken hebben zoals vroeg starten, laat 

starten, doorstarten etc. In het seizoen 2011 zullen er wederom 2 wedstrijden op basis van handicap ingedeeld 

worden. 

 

De wedstrijden  

We hadden dit jaar weer 9 wedstrijden die meetelden voor de Pin High punten. 

Ingrid Duran was de overtuigende winnaar van het Pin High klassement, de plaatsen daaronder zaten kort op 

elkaar met Hans Smits als 2
e
 en Patrick van der Hart als 3

e
. Sinds vorig jaar is het duidelijk dat de dames 

binnen de AGV Shell aan een duidelijke opmars bezig zijn. 

De Adele Scholten Trofee werd eveneens gewonnen door Ingrid Duran. 

 

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 zoals de Dirk Pultrum Cup, de matchplay 

wedstrijden en de eclectic, de bruto score werd gewonnen door Ger van Velzen, de hcp eclectic door Hans 

Smits. 

De matchplay finale werd een spannende strijd tussen Ger van Velzen en  Yvonne Heezius, waarbij Yvonne 

uiteindelijk met de eer is gaan strijken.  

Vermeldenswaard was ook de Dirk Pultrum Cup, na een tot op de laatste paar wedstrijden spannende strijd 

heeft Shell de beker dit jaar veroverd. 

 

Vooruitblik naar 2011  

 

De eerste ZAC staat gepland op 31 maart a.s. en daar zullen we de vaste wedstrijden weer in plannen, zoals de 

matchplay Dirk Pultrum Cup en de eclectic. 

Het programma voor dit jaar staat hieronder vermeld, er zal dit jaar wederom een bijdrage per wedstrijd 

worden gevraagd. 

 

Nr. Baan Datum 

1 Prise Déau Monday, April 11, 2011 

2 Hoge Dijk Saturday, May 07, 2011 

3 Naarderbos Friday, May 27, 2011 

4 Sint Nicolaasga Monday, June 20, 2011 – wordt verschoven, nieuwe datum volgt. 

5 Genderstein Monday, July 18, 2011 

6 Flevoland Saturday, August 06, 2011 

7 Harderwold Saturday, August 20, 2011 

8 Purmerend Friday, September 02, 2011 

9 Hoge Dijk Saturday, October 01, 2011 

 

De winnaars van 2010 

  

Wijchen  Wake Up   Trofee Willem Vermeij 

Hoge Dijk  Cruqqen cup  Patrick van der Hart 

St. Nicolaasga  SRTCA Beker  Ingrid Duran 

Westwoud  Fore uit   Bim Pannenborg 

Gulden Cup  Bim Pannenborg 

Bleijenbeek  Big Wood  Trofee Duco Bodt 

Flevoland  Olie kan  Hans Smits 

Purmerend  Bang On  Mbugua Gitau 

Mooi Weer  Marijke van Mossel 

Hogedijk  H2O cup  Jan van Braam 

Welderen  Tee Time  Trofee Ger van Velzen 

Jelle Kars Trofee Arthur Echter 
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Pin High Trofee                              Ingrid Duran 

Adele Scholten Trofee    Ingrid Duran 

Birdie Klassement    Arthur Echter 

Vossenjacht     Margareth Koppes 

Matchplay  Kampioen    Yvonne Heezius 

Eclectic    Bruto  Ger van Velzen 

 Hcp  Hans Smits 

Birdie klassement (ZAC)   Ger van Velzen 

Dirk Pultrum Cup    SHELL 

Rookie of the year    Henk de Wit 

Blue Fox     Ingrid Duran 

  

Jaarverslag 2010, Handicap & Regels Commissie (Hc&R) 
 

De samenstelling van de commissie begin 2010 was: 

Peter Burgman 

Willem Mooij 

Jan Snoeks (voorzitter) 

 

 

Ook in het afgelopen jaar werd weer uitgebreid gebruik gemaakt van onze zg. “web-based” software. De 

aangepaste Ega handicaps na AGV SHELL wedstrijden zijn telkens binnen één week na de wedstrijd 

gepubliceerd op onze web-site en, via internet, ingevoerd in de centrale NGF administratie. 

 

In 2010 hebben we 5 GVB examens afgenomen. De geïnde examen bijdragen, € 50, zijn overgemaakt aan de 

Penningmeester.  Eén kandidaat heeft bij AGV in 2010 het GVB gehaald. 

 

De Ega-handicaps van 38 leden werden in totaal 245 keer bijgesteld, dit komt neer op een gemiddelde van 

ruim 6 Qualifying scores per persoon. Tevens haalden 2 van onze leden in 2009 voor het eerst hun Ega-

handicap. De eindejaars correcties werden conform de richtlijnen van de NGF uitgevoerd en het actuele 

handicap overzicht werd begin januari 2011 doorgestuurd naar de NGF alsmede de aanvraag voor het 

aanmaken van de nieuwe handicap- en lidmaatschap kaartjes.  

 

Op 17 november 2010 heeft Jan Snoeks een NGF bijeenkomst bijgewoond welke gericht was op de 

introductie van het nieuwe GVB reglement. De eisen voor GVB examinatoren zijn aangescherpt in die zin dat 

elke examinator vóór 2012 een door de NGF georganiseerde trainings bijeenkomst gevolgd moet hebben, 

2011 zal een overgangsjaar zijn. 

 

De Handicap & Regels Commissie 

februari 2011 

 

Plannen 2011 van de trainingscommissie  
 
Lessen 

In 2011 is de opzet van de groepslessen ongewijzigd. Dit is een serie van 6 lessen en 1 baanles die bedoeld 

zijn voor beginners. Het maximaal aantal deelnemers voor deze groepsles is 6. 

 

Voor de gevorderden is een kleine aanpassing op de Thema lessen gedaan om een betere aansluiting op de 

ZAC te verkrijgen. Per ZAC avond is 1 tijdslot van 25 min om 17:00 geboekt. Cursisten kunnen zelf het 

thema bepalen.  

 

Groepslessen voor beginners 

 Serie 1: 31 Maart – 12 Mei 

 Serie 2: 19 Mei – 7 Juli 

 Serie 3: 24 Juli – 25 Aug 
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Themalessen 

 Voor de gevorderden zijn themalessen van 25 minuten opgezet in April, Mei en Juni. 

 Voor de maand September zijn geen reserveringen gemaakt.  

 

Coaching  

In 2011 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 Hans Smits of Erik Jan Scholten. 

 

Abcoudebaan 

Baanpermissiehouders kunnen zich aanmelden voor de zomeravondcompetitie (ZAC) op de Abcoudebaan. 

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 verslag nog een keertje toegelicht.  
 

Training materiaal 

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  

 

Voor beginners heeft de Trainingscommissie twee publicaties: 

 

NGF starterspakket bestaande uit: 

 Regelboekje 2008-2011 

 Boekje Golfregels voor het GVB 

 DVD Golfregels voor het GVB in beeld 

 Oefenvragen voor het GVB examen 

 Wegwijs in golf 

Dit pakket is te leen bij de Trainingscommissie 

 

NGF brochure traject naar GVB. Gratis te verkrijgen bij de Trainingscommissie. 

 

Samenstelling Trainingscommissie 

Liesbeth Hendriks neemt de rol van Trainingscommissaris over van Erik Jan Scholten. Erik Jan blijft actief in 

de commissie. 

 

Amsterdam, februari 2011 

Namens de trainingscommissie 

Liesbeth Hendriks 

Erik Jan Scholten 

Hans Smits 

 

Verslag Ballotagecommissie. 
 

Het jaar 2010 was weer, zoals gewoonlijk, een turbulent jaar voor de ballotagecommissie bestaande uit Ineke 

van den Dries, Andre Smit en ondergetekende. 

 

Was de vraag in 2010 “doen we het of doen we het niet”, de vraag voor 2011 is “wat komt er nog meer uit de 

kast”. In ieder geval gaat ASV S.H.E.L.L. de kast in. Na ongeveer 82 jaar, 6 maanden en 16 dagen Elk 

Lichaam Lenig te hebben geHouden door middel van Sport komen we er langzaam achter dat men niet zo 

soepel van geest is gebleven. De keuze van het site-management om alleen nog voor eigen volk te betalen 

maakt de taak van de ballotagecommissie erg simpel. Een ieder die op 1 januari 2011 niet werkzaam is op het 

STCA wordt opgewaardeerd tot introducé.  

 

Wat in ieder geval uit de kast te voorschijn is gekomen was de PAN (nee, geen gietijzeren en ook niet Peter 

Pan uit het sprookje). PAN betekent Personeels Activiteiten Netwerk. Daar mag ons bestuur de 
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golfactiviteiten “opteën”, hopen dat ze niet in de “rough” of in een hindernis landen en als ze “uitholen” er 

punten (pecunia non olet) kunnen worden bijgeschreven.  

 

Had de ballotagecommissie in 2010 nog 8 nieuwe leden te beoordelen, dat wordt in de nabije toekomst een 

stuk eenvoudiger. Hebben we misschien ook eens de tijd en gelegenheid om te vergaderen. Moeten we maar 

eens brainstormen over het begrip ere-introducé of misschien moeten we voorstellen om ze herintreder te laten 

worden. Misschien wordt het ook tijd voor de ballotagecommissie om naast ASV S.H.E.L.L. een plaatsje te 

bespreken in “de Kast”, hebben we “niets meer te verliezen” en wachten we op “een Nije Dei”! 

 

Kortom, de ballotagecommissie heeft weer een zwaar jaar achter de rug. 

 

Namens de ballotagecommissie, 

Hans Visser 

 

Tee Time 
 

Aan het eind van het seizoen 2010 heeft Julia de Vries haar lidmaatschap van de vereniging opgezegd. 

Daarmee is tevens een eind gekomen aan haar werk aan de Tee Time. Sinds de vorige uitgave (Tee Time 170) 

heeft Piet Kil de zorg voor ons clubblad op zich genomen. Wij danken Julia voor al het werk dat zij voor de 

club heeft gedaan. 

De planning voor uitgaven in 2011 is voorlopig eind april, mei, juni, augustus, september en oktober. Voor de 

deadlines wordt verwezen naar de voorpagina‟s.  Op deze Tee Time vindt u zo voor de eerste reguliere 

uitgave 20 april als deadline. Mogelijk zal dat een dunne uitgave worden, gezien het feit dat het seizoen op dat 

moment nog erg vers is. 

 

Jaarverslag Arbo-Coördinator 2010 
 

Het afgelopen jaar is een incident gemeld. 

 

Veiligheid in de baan, incident 30 april 2010 

Op onze home course De Hoge Dijk heeft een incident plaatsgevonden. 

Op hole 16 (Par 3) werden twee ballen op de green gespeeld en de derde bal belandde in de bunker rechts van 

de green.  Tijdens het spelen van de bal uit de bunker liep een flightgenoot op de green om zijn bal te 

markeren. De bal had een hoge snelheid, was laag gespeeld en raakte het slachtoffer, die gebukt stond, tegen 

de zijkant van het hoofd met een flinke buil tot gevolg. De buil werd direct met water behandeld. De 

achteropkomende flight heeft het slachtoffer met een buggy naar het clubhuis gebracht waar een cold pack 

werd verstrekt. Slachtoffer is daarop naar huis gereden. 

 

Wat ging goed: 

 Buil is direct met water behandelt 

 Marshall is gebeld, nummer staat op de kaart en ook op ieder afslagplaat staat het noodnummer! 

 Slachtoffer is naar clubhuis begeleid 

Wat kan beter: 

 Blijf tijdens het spelen achter de bal van je flightgenoten 

 Let op als je de bal speelt 

 „Fitness to work‟: geef aan als je moe bent en/of wellicht minder alert bent zodat je flightgenoten 

hiermee rekening kunnen houden 

 Alleen naar huis rijden na een incident wordt ontraden 

Houd ons spelletje veilig! 

De Risico Inventarisatie en Evaluatie behoefte geen aanpassing.  

 

Groeten, 

Rob Heezius Arbo-Coördinator  A.G.V. S.H.E.L.L 
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Jaarverslag Wel en Wee 2010 
 

We hebben ook dit jaar weer het een en ander aan telefoontjes/mailtjes/kaarten/bloemetjes verzorgd voor de 

“wee”: in maart Gerard Metten, in april Mirian Dries en Ruud Ditmarsch, in mei Cock v/d Hulst, in juli 

Reinoud Kil, in augustus Ruud Ditmarsch en John Kiene.  

 

In januari. 2011 Ria Huysen. 

 

Het was dit jaar echter niet alleen “wee”, ook de “wel” kwam aan de orde: In juli is Marjolein v/d Hart 

geboren. 

 

Februari 2011, Ria Kil 

 


