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maart 2013   nr.182

 

 

 

Uitnodiging 
 

Het bestuur van de Amsterdamse Golf Vereniging SHELL 
 

nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering 2013 
 
 
Op donderdag 21 maart as in het clubhuis van 
Golfbaan Waterland Amsterdam 
Buikslotermeerdijk 141,  1027 AC Amsterdam 
 
Aanvang van de vergadering; 19.00 uur 
 
 
Agenda  
1) Opening  
2) Mededelingen, ingekomen stukken  
3) Notulen van de ALV van 15 maart 2012  
4) Verslag van de kascommissie  
5) Financieel jaaroverzicht 2012 en begroting 2013  
6) Jaarverslagen 2012 en plannen 2013 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: 2013 - ontwikkelingen, Statuten wijziging  
10) AGV Shell: 2014 e.v.  
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: 
Henk de Wit 
Lotte Backus 
Liesbeth Hendriks 
Mbugua Gitau 
Peter Burgman 
Dennis Roelofszen 
Willem Vermeij 
Hans Visser 
 
 
 
Deadline Tee-Time Nr. 
  
  
  
Redactieadres: 
Nassaulaan 62 
1213 BD Hilversum 
telefoon: 035-6282250 
e-mail: marionboer@planet.nl  
  
Secretariaat: 
Willem Vermeij 
e-mail: 
Wim.Elly.Vermeij@hetnet.nl 
  
  
Uw verslagen, reisverhalen,  
overzichten, avonturen, roddels, 
Kortom: uw kopij is van harte 
welkom bij de redactie. 
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Bij punt 8 Verkiezingen bestuur en commissies 
 
Het bestuur bestaat:  
Voorzitter                                  Henk de Wit 
Secretaris                                    Willem Vermeij 
Penningmeester                              Lotte Backus 
Wedstrijd commissaris                     Mbugua Gitau 
Handicap en Regelcommissaris      Jan Snoeks 
Training commissaris                       Liesbeth Hendriks 
 
Reglementair zijn aan de beurt van aftreden; 
Secretaris , Penningmeester en de Handicap en Regelcommissaris 
Allen stellen zich herkiesbaar. 

 
Leden die zich beschikbaar willen stellen voor een bestuurspost kunnen dit doen dmv een aanmelding aan het 
bestuur. 
 
De kascontrolecommissie bestaat uit Els van Elderen , Marion Schmidt en 
 reserve Adri Postema 
 

De namen van de diverse commissie leden die het bestuur ter zijde staan; 
 
Wedstrijdcommissie; 
Mbugua Gitau, Anneke Schelvis, Marijke Mossel, Ger van Velzen, Cock v/d Hulst, 
Bert van Elderen 
 
H&R commissie; Jan Snoeks, Peter Burgman, Willem Mooij 

 
Training commissie; Liesbeth Hendriks, Hans Smits, Erik Jan Scholten 
 
Ballotage commissie; Hans Visser, Ineke v/d Dries, Andre Smit, Fred v/d Steen 
 
Tee Time; Marion Schmidt 
 
Wel en Wee; Ria Kil 
 
Webmaster; Peter Burgman 
 
Arbo- zaken en vertrouwenspersoon; Dennis Roelofszen 
 
 
 
 
Het bestuur is het afgelopen jaar maandelijks bij elkaar geweest en hebben daar diverse zaken, die zich in de 
vereniging afspelen, besproken. (leden aantal was 104 nu 81 1-1-2013) 
Er zijn contacten geweest met de NGF, Activia en met de Golfbaan Amsterdam. 
Met de Golfbaan zijn een aantal veiligheids zaken besproken. (zie verslag ARBO zaken) 
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5       

Financieel verslag 2012 
 
 

IN Actuals 2011 
 

Budget 2012 Actuals 2012 
   

Budget 2013 

         

Activia € 24,325  
 

€ 11,000  € 11,000  
 

100% 
 

€ 11,000  

 Contributie € 19,656  
 

€ 19,000  € 19,390  
 

102% 
 

€ 15,130  

Eigen bijdrage € 2,690  
 

€ 4,600  € 4,270  
 

93% 
 

€ 4,270  

Training € 100  
 

€ 100  € 400  
 

400% 
 

€ 780  

Diversen € 1,700  
 

€ 300  € 103  
 

34% 
 

€ 100  

Totaal: € 48,471  
 

€ 35,000  € 35,163  
 

100% 
 

€ 31,280  

         

         

UIT Actuals 2011 
 

Budget 2012 Actuals 2012 
   

Budget 2013 

         

ZAC 

€ 41,405  
 

€ 12,150  € 12,150  
 
100% 

 
€ 12,150  

Wedstrijden 
 

€ 20,000  € 18,093  
 

90% 
 
€ 17,500  

Training € 251  
 

€ 1,150  € 834  
 

73% 
 
€ 1,700  

NGF € 1,877  
 

€ 1,500  € 1,391  
 

93% 
 

€ 1,300  

Diversen € 1,301  
 

€ 1,500  € 938  
 

63% 
 

€ 1,250  

Totaal: € 44,834  
 

€ 36,300  € 33,406  
 

92% 
 

€ 33,900  

         

Resultaat Actuals 2011 
 

Budget 2012 Actuals 2012 
   

Budget 2013 

         

Totaal: € 3,637  
 

€ 1,300- € 1,757  
   

€ 2,620- 
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  6. a                          

Wedstrijd  Commissie  Jaarverslag  2012 

De wedstrijd commissie in 2012 bestond uit Patrick van der Hart (voorzitter)                

Anneke Schelvis, Cock van der Hulst, Ger van Velzen en Mbugua Gitau.  

In 2012 hebben we in het meeste gevallen op bekende banen gespeeld maar er waren wel een aantal 

opmerkelijke wedstrijden: 

 Bij Harderwold wordt het oude gedeelte in de bos niet meer gespeeld en we mochten kennis maken met 

een aantal nieuwe holes, voornamelijk op de eerste lus.  Spannend was het ook omdat iedereen 

probeerde zo snel mogelijk van de baan af te komen om het  Nederlands elftal te bekijken.  Helaas heeft 

de loyaliteit van de AGV leden de NL ploeg niet kunnen helpen . 

 Willem Vermeij heeft voor de Zaanse Golfclub gekozen om zijn Vossenjacht te spelen.  Voor de meeste 

deelnemers was dit de eerste keer op de Zaanse, sinds de baan 18 holes is geworden.  Een hele 

uitdagende baan, gelegen in een mooie omgeving.  Wie weet, misschien komen we daar dit jaar weer 

terug…? 

 De laatste wedstrijd op Het Rijk van Nunspeet moest door tijdsnood als “Shotgun” gespeeld worden.  

Normaliter zou dat een hogere greenfee kosten, maar omdat het ook goed voor de club uitkwam, 

hoefden wij er niets extra voor te betalen.  Iedereen heeft genoten van het feit dat we met zijn  allen te 

gelijkertijd van de baan af kwamen. 

 

Het gemiddelde aantal deelnemers  tijdens de wedstrijden was 47.  Pas twee keer hadden we 50 of meer 

spelers tijdens een wedstrijd, waar maximaal 56 was toegestaan.  In 2013 door het lagere budget en het 

aantal gestopte leden wordt het maximaal aantal deelnemers beperkt tot 45 spelers, behalve de “thuis” 

wedstrijden bij Golfbaan Amsterdam.  Die blijven met een limiet van 56 spelers. 

We hopen dat we bij alle wedstrijden de volledige aantal spelers te krijgen en zullen dit jaar meer aandacht 

moeten houden op de eventuele wachtlijsten. 

Speel tempo blijft altijd in de “spotlight”.  Er werd in 2012 gevoelsmatig minder over traag speel geklaagd dan 

in het jaar daarvoor.  De wedstrijdcommissie blijft hier wel opletten en zullen diverse manieren bedenken om 

de AGV te helpen om tijdens alle wedstrijden te versnellen.  Aangezien dat in 2013 geen WK, NK of 

Olympische Spelen plaats vinden, kunnen we op NL ploegen niet rekenen. 

De wedstrijden  

We hadden dit jaar weer 9 wedstrijden die meetelden voor de Pin High punten.  Voor het eerst dit jaar waren 

de beste 5 scores geldig,  in vergelijking met 7 hiervoor.  Dit heeft voor een heel spannend Pin High 

Klassement  gezorgd. 

Cock van der Hulst was uiteindelijk de winnaar van het Pin High klassement met 170 punten, maar met 

slechts 2 en 3 punten minder waren Ger van Velzen en Ingrid Duran 2e en 3e . 

 

ZAC & Matchplay 

Anneke Schelvis had weer de  leiding over de ZAC avonden, weer een jaar in super veilige handen.  Laten we 

ook niet vergeten dat we af en toe Anneke toestemming moeten geven om vrij te nemen, de ZAC avonden 

worden dan overgenomen  door andere commissieleden. 

Deze avonden werden weer ingevuld met de diverse spelvormen zoals de Dirk Pultrum Cup, de Matchplay 

wedstrijden en de Eclectic, de bruto score werd gewonnen door Mbugua Gitau, de hcp eclectic door Marco 

de Jong. 
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De matchplay finale werd in hele natte condities gespeeld met veel regen en wind.  Een wedstrijd die met 

hoge spanning verwacht werd tussen Cock van der Hulst en Ineke van den Dries. Ineke heeft  uiteindelijk 

gewonnen, die wist  een ervaren caddie in de vorm van Martin Scholten te regelen.  Misschien heeft Cock iets 

voor het volgende keer geleerd ! 

Bij de Dirk Pultrum Cup, behaalde het  Shell Team al bij de eerste dag een enorme voorsprong, die niet meer 

ingehaald kon worden. Shell weer de winnaars! 

 
Vooruitblik naar 2013  

De eerste ZAC staat gepland op 28 maart a.s. en daar zullen we de vaste wedstrijden weer in plannen, zoals 

de matchplay, Dirk Pultrum Cup en de eclectic. 

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

wedstrijd worden gevraagd. 

 

 

 Baan  Datum 

1. Prise d’Eau Maandag 25 maart 2013 

2. Golfbaan Amsterdam Zaterdag 27 april 2013  

3. Naarderbos Vrijdag 17 mei 2013  

4. Zaanse Golfclub Zaterdag 8 juni 2013  

5. St. Nicolaasga Maandag 1 juli 2013  

6. Flevoland Zaterdag 27 juli 2013  

7. Westwoud Maandag 12 augustus 2013  

8. Golfbaan Amsterdam Zaterdag 7 september 2013  

9. Nunspeet Maandag 30 september 2013 
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De winnaars van 2012 

 

Baan Trofee Winnaar(ess) Totaal aantaal 

deelnemers 

Prise Déau Wake Up Dennis Roelofszen 49 

Golfbaan Amsterdam H2O Cup Mbugua Gitau 46 

Naarderbos Cruqqen Cup Hellen Boot 50 

Harderwold Mooi Weer Ineke van den Dries 41 

St. Nicolaasga Big Wood Ger van Velzen 46 

Flevoland Oliekan Harm van der Leest 45 

Westwoud Bang On Hans Smits 51 

Golfbaan Amsterdam Fore! Uit Arend Reinink 49 

Nunspeet Tee-Time 

Jelle Kars 

Ingrid Duran 

Ger van Velzen 

45 

 

 

 

Andere Prijzen  

Pin High Trofee 

 

Cock van der Hulst 

Birdie Klassement 

 

Rob Baardolf 

Vossenjacht 

 

Hans van Witteloostuijn 

Matchplay Kampioen 

 

Ineke van den Dries 

Eclectic – Bruto 

            – Netto  

 

Mbugua Gitau 

Marco de Jong 

Birdie Klassement (ZAC) 

 

Ger van Velzen 

Dirk Pultrum Cup 

 

Shell 

Blue Fox 

 

Ingrid Duran 

Niet uitgereikt in 2012 Adele Scholten Trofee 

Rookie of the Year 
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6. b           

Jaarverslag 2012, Handicap & Regels Commissie (Hc&R) 

De samenstelling van de Hc&R commissie gedurende 2012 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 veelal gehaald.  

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. 

 

Begin 2012 is op Papendal een voorlichtingsdag van de NGF bijgewoond mbt het NGF 9-stappen plan en het 

EGA handicap systeem 2012. Tevens is per 2012 de CSA berekening vervangen door de CBA berekening en 

zijn de eisen mbt het behalen van het GVB gewijzigd. 

In het jaar 2012 hebben we met 2 leden het theorie examen afgenomen als onderdeel van het GVB traject. 

De geïnde examen bijdragen zijn overgemaakt aan de Penningmeester. 

 

De Handicap & Regels Commissie 
Februari 2013 
 
 
 
 
6. c 

Trainingscommissie 

 
Samenstelling trainingscommissie: 
Erik Jan Scholten, Hans Smits en Liesbeth Hendriks . 

 

Verslag 2012 

De opzet van de groepslessen voor beginners is gewijzigd met de overgang van de Hoge Dijk naar de 
Golfbaan Waterland – Amsterdam. Er is 1 serie van 12 lessen georganiseerd waar 5 personen zich voor 
opgegeven hebben. Helaas hebben 2 personen deze serie niet afgemaakt. De trainingscommissie heeft verder 
5 starterspakketten voor het herziene GVB examen aangeschaft die uitgeleend kunnen worden aan beginners. 
 
 
 
Plannen 2013 
 

Beginnerslessen 

De opzet van de groepslessen is gewijzigd. De trainingscommissie sluit aan het op het 9 stappen plan van de 

NGF en biedt vanaf begin Maart (dus vooruitlopend op het seizoen) een serie van 7 lessen aan met als doel 

het behalen van de baanpermissie. Door vroeg in het seizoen te beginnen krijgen de nieuwe leden de kans 

binnen één golfseizoen het GVB te behalen. Aan een serie beginnerslessen kunnen 4 tot 8 leden meedoen. 

AGV Shell kan deze lessen in samenwerking met de Amsterdamse Golfbaan tegen een zeer aantrekkelijke 

prijs aanbieden. 

  

http://www.ngf.nl/
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Themalessen 

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

boeken. 

 
Wervingscampagne 

Tijdens de ‘Be Well’ dagen in Amsterdam in Oktober 2012 heeft een aantal leden van de AGV Shell 

meegewerkt aan promotie van de golfclub. Dit heeft geresulteerd in lijst met 25 geïnteresseerden zonder GVB 

en 4 met een GVB. Deze personen zijn begin 2013 aangeschreven om zich aan te melden voor de AGV Shell.   

 
Namens de trainingscommissie 

Liesbeth Hendriks 

 

6. d 

Ballotagecommissie 

 
 
 
Het jaar 2012 was een zeer turbulent jaar voor de ballotagecommissie bestaande uit Ineke van den Dries, 
Andre Smit, Fred van der Steen en ondergetekende. Zijn wij normaal gesproken een clubje “wijze lieden” die 
op de achtergrond onder het genot van hapje en drankje introducé leden de revue laten passeren, dit jaar 
werd er van ons verwacht dat er beleid werd ontwikkeld. Een nieuwe verenigingsvorm, nieuwe statuten, 
iedereen welkom, hoe vorm je dat om tot een beleid dat de goedkeuring van het bestuur en de leden kan 
wegdragen. Door heel veel overleg, ruggespraak, contacten, research, toetsen (van standpunten), aanpassen 
van statuten en huishoudelijk reglement zijn we er uit gekomen en is er in onze ogen iets moois als een 
evenwichtig beleid ontwikkeld. 
 
Kortom, de ballotagecommissie heeft weer een zwaar jaar achter de rug. 
 
Namens de ballotagecommissie, 
 
Hans Visser 
 
 
 
 
6. e 

Tee Time 
 
De Tee Time is het afgelopen jaar in goede handen geweest van Marion Schmidt-Boer. 
Zij heeft de inbreng van diverse leden en commissies vertaald naar een goed leesbaar bulletin. 
Ook voor het komend jaar zal zij er voor zorgen en vraagt wederom om jullie medewerking! 
Heb je leuke verhalen, verslagen en roddels laat het haar weten marionboer@planet.nl  
 

 
 
 
 
  

mailto:marionboer@planet.nl
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6. f 

ARBO-commissie 
 
 
Dennis Roelofszen 
 

 
 

  Wat we echt missen: schuilhut(ten) met bliksemafleiding! het is vanaf ‘achterin de baan’ echt te ver naar 
het clubhuis als onweer losbarst (zoals op 30/8 j.l.) 

 Afscherming bij paar holes is niet optimaal: 
 Soms is op afslag Hole 9 niet duidelijk of er nog mensen in de baan ‘over de heuvel’ staan: die zijn 

ruim binnen ‘driver-afslag’ 
 Afslag hole 18 wordt regelmatig ‘belaagd’ door afslaan op hole 17 (par 3). Golfers zijn onzichtbaar, 

bossages houden ballen niet tegen. 
 Idem bij afslag hole 13, waar spelers op hole 12 vaak moeten wachten. Daar is wel de 

zichtbaarheid beter. 
 
Verder wat aandachtspuntjes, 

- Altijd fore roepen als je niet weet waar je bal heen gaat. Dit was 1x gebeurt op Harderwold waar een 

flight genoot afsloeg en we de bal niet meer zagen. Deze kwam toen op de schouder van een van de 

spelers van een flight die op de volgende Tee box stond.  

- Wij dachten dat de bal wel ergens veilig zou landen en hebben dus geen fore geroepen. Foute 

beslissing dus goed aandachtspunt voor komend seizoen. 

- Ongeduldige golfers, soms hebben golfers geen geduld en de bal te snel slaan waardoor de bal vaak 

tussen de spelers van de voorgaande flight beland. Gewoon even een minuutje extra wachten dus. 

 
- Verder een wellicht overbodige puntje, maar ik noem hem wel. De staat van de golf stokken. Ik weet 

niet in hoeverre er een controle is voor je golfstokken. Dit is natuurlijk je eigen verantwoording. 

Daarom weet ik niet of er een soort controle is voor je golfstokken. Door deze eventuele controle 

kunnen clubs met metaal moeheid gevonden worden zodat bij een afslag niet de kop van de club met 

de bal meegaat. Dit komt gelukkig niet vaak voor maar als we dit kunnen voorkomen vergroot dit de 

veiligheid op de baan. 

 
 
 
 
 
6.  g 

WEB-site 
 
 Geen verslag ontvangen. 
 
 
 
6. h 

Wel en Wee 
 
Er zijn de afgelopen jaar diverse kaartjes verstuurt naar leden die langer ziek waren. 
Ook bij gezinsuitbreidingen wist ze een passende  kaart of een kleinigheidje te sturen. 
Dit jaar zal Ria Kil de Wel en Wee verzorgen dus als u iemand weet die een kaartje nodig heeft laat het haar 
weten m.kilmeerman@upcmail.nl  
 

mailto:m.kilmeerman@upcmail.nl

