
 

 Tee-Time Nr. 177 

Pagina  1 

                 

maart 2012   nr. 177

 

Uitnodiging 
 

Het bestuur van de Amsterdamse Golf Vereniging SHELL 
nodigt U uit tot het bijwonen van de 

 

Algemene LedenVergadering 2012 

op donderdag 15 maart 

 

Golfbaan Amsterdam, 
Builslotermeerdijk 141, 1027 AC Amsterdam. 

 

Aanvang van de vergadering: 19.00 uur. 

 
 

 

   Agenda 

 

   1) Opening 

   2) Mededelingen, ingekomen stukken 

   3) Notulen van de ALV van 27 september 2011 
   4) Verslag van de kascommissie 

   5) Financieel jaaroverzicht 2011 en begroting 2012 

   6) Jaarverslagen 2011 en plannen 2012 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) AGV Shell: 2012 - ontwikkelingen, Statuten wijziging 

 10) AGV Shell: 2013 - 2015 

 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: 
Marion Schmidt-Boer 

 

 

 
Met bijdragen van: 

Bestuur 

Commissie commissarissen 
Secretariaat 

 

 

 

 

 

 

Redactie-adres: 
Naussaulaan 62 

1213 BD Hilversum 
telefoon: 035-6282250 

e-mail: marionboer@planet.nl  

Secretariaat: 
Rob Heezius 
e-mail:  Rob.Heezius@shell.com 

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

 

 

Deadline Tee-Time Nr. 178 

20 april 2012 
 

 

Uw verslagen, reisverhalen, 

overzichten, avonturen, roddels, 
kortom: uw kopij is van harte 

welkom bij de redactie. 

 

mailto:marionboer@planet.nl
mailto:Rob.Heezius@shell.com
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Bij punt 8 Verkiezing bestuur en kascommissie 
 

Het bestuur bestaat uit: 
Voorzitter   : Erik Trommelen 

Secretaris    : Rob Heezius 

Penningmeester   : Roel van Iperen 

Wedstrijd Commissaris   : Patrick v/d Hart 
Handicap- en Regelcommissaris: Jan Snoeks 

Trainingscommissaris   : Liesbeth Hendriks 

 
Reglementair zijn aan de beurt om af te treden: 

de Voorzitter, TC-commissaris en de WC-commissaris 

  

Herkiesbaar stellen zich: Patrick v/d Hart, Liesbeth Hendriks 
 

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

aanmelding bij het bestuur. 
 

De kascontrolecommissie bestaat uit Chris Whincup en Els van Elderen. Reserve is Marion Schmidt. 

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

 

Wedstrijdcommissie: 

Patrick v/d Hart , Cock v/d Hulst, Anneke Schelvis, Ger van Velzen en Mbugua Gitau. 
 

H&R-commissie: 

Jan Snoeks, Peter Burgman en Willem Mooij. 
 

Trainingcommissie: 

Liesbeth Hendriks, Eric-Jan Scholten en Hans Smits. 
 

Ballotagecommissie: 

Hans Visser, Ineke van den Dries, André Smit en Fred v/d Steen 

 

Tee Time: 

Marion Schmidt-Boer 

 

Webmasters: 

Piet Slaman en Peter Burgman 

 

ARBO-zaken en vertrouwenspersoon: 
Rob Heezius 

 

Wel en wee: 
Ria Kil 

 

 
  



 

 Tee-Time Nr. 177 

Pagina  3 

 

Financieel verslag 2011 
 

2011 is het eerste jaar dat onze vereniging de volledige verantwoordelijkheid had voor alle 
inkomsten en uitgaven.  De eerste periode van de overgangsregeling van ASV naar Activia is 
financieel goed verlopen ondanks reductie in ledental. 
De post “Eigen Bijdrage” van 2011 samen met de eigen bijdrage 2010 (zie “Diversen”) is 
verantwoordelijk voor het positieve resultaat van €3.687. Ook omdat  de uitgaven slechts licht zijn 
gestegen  ten opzichte van het voorgaande jaar omdat de belangrijkste kostenpost 
“Wedstrijden/ZAC” door goede en alternatieve keuzes beheerst werd ingevuld. 
 
 

IN Actuals 2010 Budget 2011 Actuals 2011 
 

 

 
   ASV/Activia 

 €   43.113  
 €   24.325   €   24.325  100% 

Contributie  €   18.175   €   19.656  108% 

Shell Vrijwilligers  €        300   €            0   €            0  
 

GVB  €          50   €        100   €        100  100% 

Eigen bijdrage  €        630   €     2.300   €     2.690  117% 

Diversen  €            0  €            0   €     1.700  
 

Totaal:  €   44.093   €   44.900   €   48.521  108% 

 

UIT Actuals 2010 Budget 2011 Actuals 2011 
 

 

 
   Wedstrijden/ZAC  €    41.228   €   41.000   €    41.405  101% 

Training  €           94   €        200   €         251  125% 

NGF  €      2.074   €     2.000   €      1.877  94% 

Diversen  €         697   €     1.700   €      1.301  77% 

Totaal:  €    44.093   €   44.900   €    44.834  100% 

 
 

   
 

 
   Resultaat Actuals 2010 Budget 2011 Actuals 2011 

 

 

 
   Totaal:  €            0   €           0  €     3.687  

  
 

 

 

 
 
 

Om de overgangsregeling inzichtelijk te maken is tevens de 5-jaar prognose toegevoegd. Deze 
informatie is ook met Activia besproken. Het tekort in 2012 wordt gecompenseerd door het positieve 
resultaat in 2011. 
 
De contributie voor 2012 is tijdens de extra ALV in november 2011 vastgesteld op € 160 voor STCA 
medewerkers, op  € 180 voor partners, ex-Shell leden, en andere Shell medewerkers en op € 280 
voor introducés. 
 
De eigen bijdrage per 18-holes wedstrijd van €5 in 2011 is verdubbeld in 2012. 
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IN Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 

      Activia  €         24.325   €         11.000   €         11.000   €           6.000   €           6.000  

Contributie  €         18.175   €         19.100   €         20.000   €         20.000   €         20.000  

Eigen bijdrage  €           2.300   €           4.600   €           5.000   €           5.000   €           5.000  

GVB  €              100   €              100   €              100   €              100   €              100  

Diversen  €                  -   €              300   €              100   €              300   €              100  

Totaal:  €         44.900   €         35.100   €         36.200   €         31.400   €         31.200  

      

 
     

UIT Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 

 
 

    ZAC 
 €        41.000  

 €         12.150   €         12.150   €         10.000   €         10.000  

Wedstrijden  €         20.000   €         20.000   €         18.000   €         18.000  

Training  €              200   €           1.150   €           1.150   €           1.000   €           1.000  

NGF  €           2.000   €           1.700   €           1.500   €           1.400   €           1.400  

Diversen  €           1.700   €           1.500   €           1.400   €           1.000   €              800  

Totaal:  €         44.900   €         36.500   €         36.200   €         31.400   €         31.200  

      

 
     

Resultaat Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 

      Totaal:  €                  -   €          1.400-  €                  -   €                  -   €                  -  

 
 

Leiden, 01-02-2012 
De penningmeester, Roel van Iperen. 
 

 

 

 

Met ingang van 1 december 2011 is stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen verboden bij de wet en is 

de opzegtermijn teruggebracht naar 1 maand. Individuele lidmaatschappen voor sportverenigingen vormen 
een uitzondering. 

Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk indien het lid niet opzegt. Deze 

informatie moet op de website makkelijk op de hoofdpagina te vinden zijn. De leden ontvangen dus geen 

jaarlijkse “geef aan dat je lid blijft” brief.  
Opzegdatum is dus vóór 1 november 2012. 

 

 

Contributies 2012 

 

Shell medewerker uit STCA    :  €160 

Partner/(ex-) Shell medewerker (lid in 2011)    :  €180 
Introducé en/of nieuw lidmaatschap (niet-STCA) : €280 
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                               Wedstrijdcommissie  (WC) 
 

 

Vooruitblik naar 2012 

 

De eerste ZAC staat gepland op 29  maart a.s. en daar zullen we de vaste wedstrijden weer in plannen, zoals 

de matchplay competitie, de Dirk Pultrum Cup en de eclectic competitie. 
Het programma voor dit jaar staat hieronder vermeld, er zal dit jaar wederom een bijdrage (€10) per wedstrijd 

worden gevraagd. 

 
Nr Baan    Datum    

 

1. Prise D’eau   Vrijdag   30 maart 

2. GC Amsterdam   Zondag   29 april 
3. Naarderbos   Vrijdag    18 mei 

4. Harderwold   Zaterdag    9 juni 

5.  St. Nicolaasga   Maandag   2 juli 
6. Flevoland   Zaterdag   28 juli 

7. Westwoud   Maandag  13 augustus 

8. GC Amsterdam   Zaterdag     8 september 
9. Nunspeet   Maandag    1 oktober 

 

 

De winnaars van 2011 
  

Wijchen  Wake Up   Trofee  Daniele Baroni 

Hoge Dijk  Cruqqen cup   Ingrid Duran 
St. Nicolaasga  SRTCA Beker   Ingrid Duran 

Westwoud  Fore uit    Erik Trommelen 

Gulden Cup   Margareth Koppes 
Bleijenbeek  Big Wood  Trofee  Fred van der Steen 

Flevoland  Olie kan   Martin Scholten 

Purmerend  Bang On   Ineke van den Dries 

Mooi Weer   Marijke van Mossel 
Hoge Dijk  H2O cup   Arthur Echter 

Welderen  Tee Time  Trofee  Henk de Wit 

Jelle Kars Trofee  Ger van Velzen 
 

  

Pin High Trofee                              Ingrid Duran 

Adele Scholten Trofee    Duco Bodt 
Birdie Klassement    Mbugua Gitau / Arthur Echter 

Vossenjacht     Willem Vermeij 

Matchplay  Kampioen    Ingrid Duran 
Eclectic    Bruto  Arthur Echter 

 Hcp  Anneke Schelvis 

Birdie klassement (ZAC)   Arthur Echter 
Dirk Pultrum Cup    Shell/Actief 

Rookie of the year    Marco de Jong 

Blue Fox     Johan Romate 
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Jaarverslag 2011, Handicap & Regels Commissie (Hc&R) 
 

De samenstelling van de Hc&R commissie  aan het begin van 2011 was: 
Peter Burgman 

Willem Mooij 

Jan Snoeks (voorzitter) 

 
Het  streven van de Hc&R commissie om uiterlijk binnen een week na het beëindigen van een wedstrijd de 

Ega handicaps van de AGV S.H.E.L.L. leden die onze club als homecourse hebben is zonder uitzondering 

gehaald. Wij werden daarbij geholpen door de software op de wedstrijd PC waarin de communicatie met onze 
handicap software efficiënt geregeld is. 

 

Zoveel mogelijk hebben we het bestand van de NGF na elke wedstrijd bijgewerkt zodat telkens de meest 

actuele Ega handicap opgezocht kon worden via de functie “Check je handicap” op www.NGF.nl . 
 

In het jaar 2011 hebben we met 4 leden GVB examens afgenomen. De geïnde examen bijdragen zijn 

overgemaakt aan de Penningmeester. 
 

Van de 36 leden waarvan AGV de handicaps bijhoudt heeft de commissie 215  

zg. Q-kaarten verwerkt, dit komt neer op gemiddeld 6 kaarten per persoon hetgeen ongeveer gelijk is aan 
vorig jaar. 

 

Alle drie de leden van de Hc&R commissie hebben op 30 september 2011 de NGF instructiedag voor GVB 

examinatoren bijgewoond. Deze min of meer verplichte studiedag was nodig om alle drie de commissieleden 
namens de NGF als examinator te kunnen laten optreden. 

 

De NGF heeft in de loop van 2011 aangekondigd dat het CSA systeem alsmede de eindejaar revisie van Ega-
handicaps in 2012 gewijzigd zal worden. Op basis van de voorinformatie heeft de commissie zich verdiept in 

de nieuwe procedures met als doel de wijzigingen in 2012 prompt te kunnen invoeren. 

    
De Handicap & Regels Commissie 

Februari 2012 

 

Golfregels en EGA Handicap Systeem 2012-2015 – zie CRAS&H Bulletin 21 (aangehecht). 

 

 

Jaarverslag en Plannen 2012 van de Trainingscommissie (TC) 
 

Samenstelling trainingscommissie 

De trainingscommissie bestaat uit Erik Jan Scholten, Hans Smits en Liesbeth Hendriks. 

 

Verslag 2011 

 
Begin 2011 heeft Erik Jan Scholten zijn voorzitterschap overgedragen aan Liesbeth Hendriks.  

In het voorjaar van 2011 is een serie beginnerslessen georganiseerd, waaraan 6 leden hebben deelgenomen.  

Daarnaast is 8 maal gebruik gemaakt van een thema les. De trainingscommissie heeft verder 4 
starterspakketten voor het GVB traject aangeschaft die uitgeleend kunnen worden aan beginners. 

 

Plannen 2012 
 

Beginnerslessen 

De opzet van de groepslessen voor beginners is gewijzigd met de overgang van de Hoge Dijk naar de 
Amsterdamse Golfbaan. Een serie groepslessen bestaat nu uit 12 lessen (voorheen 6 lessen plus een baanles). 

De trainingscommissie zal in het voorjaar maximaal 3 series organiseren om de leden de kans te geven binnen 

één golfseizoen het GVB te behalen. Aan een serie beginnerslessen kunnen 4 tot 6 leden meedoen. AGV Shell 

http://www.ngf.nl/
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kan deze lessen in samenwerking met de Amsterdamse Golfbaan tegen een zeer aantrekkelijke prijs 

aanbieden. 

 

Themalessen 

Leden kunnen rechtstreeks contact opnemen met de golfschool van de Amsterdamse Golfbaan om een les te 

boeken. 

 

Trainingsmateriaal 

De trainingscommissie zal het GVB trainingsmateriaal aanpassen vanwege de herziening van de regels voor 
2012-2015. 
 

Wervingscampagne 

Tijdens de ‘Be Well’ dagen in Amsterdam in September 2011 heeft een aantal leden van de AGV Shell 

meegewerkt aan promotie van de golfclub. Dit heeft in februari 2012 geresulteerd in een nieuwsletter naar 
zo’n 40 geïnteresseerden. Bij voldoende belangstelling zal voor deze groep een clinic in de maand maart 

worden georganiseerd.  
 

 

Namens de trainingscommissie 
Liesbeth Hendriks 

 

Ballotagecommissie. 
 

De ballotagecommissie heeft opdracht gekregen om een nieuw ballotagereglement te maken die aan de 

nieuwe statuten voldoet en tevens aangeeft wat de richtlijnen zijn ingeval de verhouding STCA/overigen 
significant wijzigt. 

 

 
Namens de ballotagecommissie, 

Hans Visser 

 

Tee Time 
 

De Tee Time zal verzorgd gaan worden door Marion Schmidt-Boer. Stuur daarom vanaf nu al uw kopij, 
verhalen en andere interessante mededelingen naar: marionboer@planet.nl 

 

Wij wensen Marion veel plezier met het maken en vormgeven van ons clubblad. 

 
Namens het  bestuur, 

Erik Trommelen 

 

Arbo-Coördinator  
 

Afgelopen jaar (2011) zijn er geen incidenten gemeld. 

 

Thema voor Shell 2012 : Chronic unease:  
 

From thinking: “We haven’t had an incident, we are doing so well.”  
To thinking: “We haven’t had an incident, what are we overlooking and what else do we need to do?”  

In 2012 dient de Risico Inventarisatie & Evaluatie opnieuw uitgevoerd te worden vanwege de nieuwe 

homecourse. 

Houd ons spelletje veilig! 

Groeten, 

Rob Heezius Arbo-Coördinator  A.G.V. S.H.E.L.L 

mailto:marionboer@planet.nl


 

 Tee-Time Nr. 177 

Pagina  8 

Wel en Wee  
 

Ook in 2012 zal Ria Kil het ‘Wel en Wee’ voor onze vereniging verzorgen. Wij hopen uiteraard dat iedereen 
in goede gezondheid zijn/haar spelletje kan spelen. Maar mocht er onverhoopt toch iets gebeuren, dan zal de 

vereniging een steuntje in de rug geven. 

 

Namens het bestuur, 
Erik Trommelen   

 

 
 

Statuten 
 

Er is afgesproken om de statuten af te stemmen op de situatie van 2014. Deze situatie is gekozen om maar een 

keer naar de notaris te hoeven gaan. De statuten worden apart meeverzonden. 
 

De voornaamste aanpassingen t.a.v de vorige versie: 

 
Uit de gehele tekst zijn onze banden met Shell geschrapt en hebben we ons onafhankelijk gemaakt. 

  

In artikel 4 wordt duidelijk gedefinieerd wat het lidmaatschap inhoud en dat we twee soorten leden hebben: 

STCA werknemers en de anderen. Dit blijft een beetje moeilijk punt, we zouden het ook kunnen omschrijven 
dat we een soort leden hebben en dat voor een deel (de STCA werkenden) een bijdrage van Shell wordt 

ontvangen. Maar je kunt niet concluderen dat Shell dan onder de donateurs valt, want de bijdrage van Shell 

mag je niet vrij voor de hele vereniging gebruiken, dat wordt beperkt door de voorwaarden van ACTIVIA. 
daarom heb ik ervoor gekozen het op deze manier te omschrijven. 

  

In artikel 5 zijn de rechten en verplichtingen veel duidelijker weergegeven. 
  

Artikel 6 hadden we niet in de vorige statuten. Als iemand ons schade had berokkend op welke wijze dan ook 

hadden we geen sancties kunnen opleggen. 

  
In artikel 8 zijn de donateurs benoemd, bestond ook niet in de vorige versie. 

  

In artikel 10 en 11 zijn de bevoegdheden van het bestuur zuiver weergegeven. Belangrijk vanwege eventuele 
aansprakelijkheid. 

  

In artikel 13 zijn de financieen geregeld inclusief de ontvangsten tijdens de wedstrijden. 
  

Artikel 19 is toegevoegd om een eventuele ontbinding van de vereniging te regelen. 

  

Met vriendelijke groeten, 
  

Hans 

 
 

AGV SHELL Nieuwsbrief 
 

Deze maand is er een nieuwsbrief gestuurd naar potentieel nieuwe leden. Hieronder een link naar de 

webversie van deze nieuwsbrief. 
 
Klik hier voor de webversie 
 

Of tik in je browser 
 
http://mailcamp.eu/bcs/display.php?M=1021&C=cbe22031b0ad89741e975a36968c313b&S=42&L=10&N=20 
 
 

http://mailcamp.eu/bcs/display.php?M=1021&C=cbe22031b0ad89741e975a36968c313b&S=42&L=10&N=20
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Nederlanse Golf Federatie (NGF) 
 

Utrecht, 3 februari 2012 

  

Zeer geachte Leden, 
  

Wij reageren bij deze op het artikel in het FD “Golfbaan schrapt gehate examens“en het radio interview op 

Radio 1  bij de VARA en BNR met de directeur van de NVG over het onderwerp “Golfpaspoort”. 
  

Zoals u weet hebben de NGF en de PGA Holland medio 2011 een totaalplan voor de golfsport 

aangekondigd. Dit plan is tot stand gekomen met medewerking van golfbaanexploitanten, golfclubs en 

golfprofessionals.  
Op 26 en 28 januari j.l. is dit zogenaamde stappenplan voor 70 golfbaanmanagers, ruim 100 golfclubs en 80 

golfbaanexploitanten gepresenteerd en enthousiast ontvangen. Uitgangspunt bij dit totaalplan is dat vaardiger 

actiever maakt en voor meer golfplezier zorgt. Baanpermissie wordt een belangrijke eerste stap en het GVB 
wordt gelijkgesteld aan hcp 54. Tevens is aangekondigd dat het bestaande examen herzien zal worden, 

waarover op de ALV van 31 maart a.s. een voorstel zal worden gedaan. Niet alleen geloven wij heel sterk in 

de voorgestelde veranderingen, bovendien geven we hiermee gehoor aan de oproep om u te ondersteunen om 
beter in te kunnen spelen op de veranderende omstandigheden in de markt. 

  

Zeer teleurstellend is het dan ook om vandaag in het FD te lezen dat de NVG haar ongenoegen uitspreekt over 

een ‘systeem’ waarvan ook de NVG weet dat dit met de introductie van voornoemd stappenplan niet eens 
meer bestaat. Vanaf september 2011 is de NVG betrokken geweest bij het overleg over dit totaalplan en 

is aangeboden aan de NVG om hierin te participeren. 

  
Door de uitspraken van de NVG in de pers dreigt er veel verwarring te ontstaan bij de individuele golfer, 

golfbanen en golfclubs, waarmee schade wordt toegebracht aan het imago van de golfsport. 

  
Het bestuur betreurt de handelwijze van de NVG . De NGF zal overigens onverminderd doorgaan met de 

invoering van de invoering van het stappenplan, de spaarkaart en het clubadvies en beraadt zich over de door 

haar te nemen stappen. Vanzelfsprekend is de NGF nog steeds bereid samen met de NVG deze projecten uit te 

voeren mits dit in het belang van de golfsport is en op basis van een positieve en respectvolle houding en een 
wens om structureel met elkaar samen te werken.  

                                            

Mocht u eerder niet in de gelegenheid zijn geweest om een informatiebijeenkomst bij te wonen dan bent u 
begin maart van harte welkom om een van de regiobijeenkomsten te bezoeken voorafgaand aan de ALV waar 

wij u de komende week verder over zullen informeren. Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met 

Jeroen Stevens (06-51613389 – j.stevens@ngf.nl) 

  
Met vriendelijke groeten, 

Namens het Bestuur van de NGF 

  
Ronald Pfeiffer 

  

mailto:j.stevens@ngf.nl

