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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de A.G.V. Shell 
gehouden op woensdag 24 maart 2004 

 
 

1. Opening 
Ondanks dat Jan Snoeks nog niet is gearriveerd opent voorzitter Erik Trommelen de vergadering 
om 19.03 uur en heet alle aanwezigen welkom op de 14e jaarvergadering van de AGV Shell. Hij 
merkt op dat als het animo voor het bijwonen van de ALV een indicatie is voor wat er het 
komende seizoen gaat gebeuren de wedstrijdcommissie het nog zwaar zal krijgen (er zijn 42 
leden aanwezig). Hij memoreert nog even alle records van het afgelopen jaar (zie TeeTime 116). 
Vervolgens vraagt hij alle aanwezigen te gaan staan en een moment van stilte in acht te willen 
nemen ter nagedachtenis aan de drie leden die ons ontvielen: Dirk, Jelle en Ed.   
  
2. Mededelingen, ingekomen stukken 
De belangrijkste ingekomen stukken zijn ongetwijfeld de NGF kaartjes; af te halen bij Paula. 
Er is bericht van verhindering ontvangen van 12 leden (Han Baarslag, Rob Boelhouwer, Jeroen 
Bolk, Lia Cornelisse & Hans van der Horden, Ada & Ruud Ditmarsch, Anneke & Berry Kuijper, Jan 
Peter van Seters, André Smit en Ger van Velzen). 
Ook is er bericht ontvangen van de kascontrole commissie, dat komt ter sprake bij punt 4. 
  
3. Notulen ALV 26-03-03 en 10-04-03 
Erik vraagt of er op- of aanmerkingen zijn m.b.t. de notulen van de jaarvergadering van maart 
2003. Behalve een enkele typefout (blz. 3 punt 8: Statuten en Huishoudelijk reglement) heeft 
niemand opmerkingen of vragen; de Notulen worden goedgekeurd met dank aan de secretaris.  
Ook de Notulen van de extra vergadering van 10 april (wedstrijdprotocol) worden zonder 
opmerkingen goedgekeurd met dank aan de notulist (Ineke).   
 
4. Verslag van de kascontrolecommissie 
De commissie, bestaande uit Arend Reinink en Martin Scholten, heeft ook dit jaar weer ruim voor 
de vergadering kopieën ontvangen van alle relevante stukken en deze grondig kunnen 
bestuderen. Arend maakt de penningmeester een compliment, de stukken waren goed 
gesorteerd en alles was zeer duidelijk. Het (bij ingekomen stuken genoemde) voorstel om het 
bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid wordt met luid applaus goedgekeurd.   
 
5. Financieel jaaroverzicht 2003 en begroting 2004 
Erik geeft het woord aan de penningmeester. Deze meldt dat wederom de post wedstrijden was 
overschre-den; nu werd dat voornamelijk veroorzaakt doordat bij het indienen van de 
budgetaanvraag nog niet bekend was dat er vrij veel wedstrijden in het weekeind gespeeld 
zouden worden. Bij de budgetaanvraag voor 2004 was het wedstrijdprogramma al bekend, en we 
rekenen er op dat we dit jaar binnen de begroting zullen blijven. Wat verder opvalt aan de 
budgetaanvraag  (die weer stilzwijgend is goedgekeurd door het ASV) is de toename in de post 
bondskosten. Dat komt omdat daarin de afdracht is opgenomen die we per lid aan de NGF 



moeten doen: 18,00 € per jaar. Het ASV int dit bedrag nu samen met de contributie, maar om 
het wel zichtbaar te maken is het opgenomen in de budgetaanvraag. Leden met een andere 
home course krijgen deze 18 € overigens teruggestort.  
Voorzitter vestigt de aandacht op het feit dat ons wedstrijdbudget in 2001 24.000 gulden 
bedroeg, tegen 22.00 euro nu. Inclusief de huur van Waterland is ons totale budget gestegen tot 
38.000 €. Dat is een forse toename, waardoor de balans tussen de bijdrage van de sponsor en 
de  contributie inkomsten verstoord is. Het ASV zou daarom de contributie kunnen verhogen, 
vermoedelijk met 10%. Volgens de regels moet dat voorgesteld worden op de ALV van het ASV, 
en dan het volgende jaar ingaan.  
Meer mededelingen zijn er niet, en er zijn ook geen vragen, dus we gaan verder met het 
volgende agendapunt.  

 
6. Website 
Voorzitter meldt trots “We zijn in de lucht, heeft U dat al gemerkt?” Hij doelt hierbij op de eigen 
AGV website. Piet Slaman schets de ontwikkelingen even, hoe we vanwege de associatie met de 
NGF verplicht werden een plek te hebben, voor iedereen toegankelijk, waar ieders actuele 
handicap te vinden zou zijn. Dit was de voornaamste aanleiding een eigen website te gaan 
bouwen, die inmiddels operationeel is. Piet roept de aanwezigen op toch vooral actief mee te 
werken aan de vormgeving en inhoud van de site, het is “onze” site, dus opmerkingen, 
suggesties, vragen zijn welkom bij de webmasters (piet en Peter), als we iets missen, geef het 
door. Erik vult aan dat het ook ons gemeenschappelijke AGV golf-geheugen zal worden; de 
overzichten (Pin High klassement e.d.) zullen er bewaard blijven. Verder komt er nog een soort 
prikbord waar mededelingen die aan alle leden gestuurd worden nog een poosje zullen blijven 
“hangen”, mocht iemand zo’n bericht dus per ongeluk kwijt raken kan hij of zij het daar altijd 
weer terugvinden.  
 
7. Pauze. 
Wachten we nog even mee, het is pas 19.30 uur, en we gaan verder met punt  
 
8. Jaarverslagen en plannen van de commissies 
a) Wedstrijdcommissie 
Chris Whincup, de plaatsvervangend wedstrijdcommissaris wil niet te veel zeggen over het 
afgelopen jaar, dat is uitgebreid beschreven in het jaarverslag in Tee Time 118. Hij kijkt liever 
vooruit naar het komende seizoen. Het Pin High programma omvat weer 9 wedstrijden, verdeeld 
over werk- en weekeind-dagen. Om logistieke redenen en met het oog op de kostenbeheersing is 
besloten het maximum aantal deelnemers te beperken tot 60 per wedstrijd. Hij wil graag de 
mening van de aanwezigen horen over het indelen van het deelnemersveld op handicap, wat 
vorig jaar diverse malen is gebeurd. Dat bleek in de praktijk moeilijker te zijn dan verwacht. 
Ineke zegt dat ze het toch wel prettig zou vinden als er bij 1 of 2 wedstrijden op handicap zou 
worden ingedeeld. Martin vraagt de aanwezigen of ze daar allemaal mee in kunnen stemmen, het 
moet niet de wens van slechts een enkeling zijn. De vergadering keurt het voorstel van 1 of 2 
wed-strijden op handicap goed; de wedstrijdcommissie zal een geschikt “format” zoeken voor de 
uitvoering.   
Wat betreft de ZAC zijn er geen wijzigingen, 1½ uur starttijd op de wedstrijdbaan en de 
Slochterbaan, vanaf 16.30 uur. Het programma zal weer de bekende elementen bevatten; voor 
de leden die uitgeschakeld zijn voor de matchplay competitie zullen andere spelvormen worden 
georganiseerd, niet elke keer verplicht een rondje eclectic.   
Over de bekers valt ook nog wat te vertellen. Er is besloten de “Ryder Cup” om te dopen in “Dirk 
Pultrum Trofee”. De formule blijft wel hetzelfde, maar er komt een nieuwe trofee die door Willem 
Vermeij gemaakt zal worden. Verder komt er een “Jelle Kars trofee” ter vervanging van de Lout 
Pouw trofee (beste bruto score op de slotwedstrijd). Deze beker wordt door Hans Visser 
geschonken.  



Verder is de wedstrijdcommissie bezig met het bekijken van de mogelijkheden om ook in 2004 
een golf-weekeindje weg te organiseren.    
Vervolgens neemt de wedstrijdcommissie afscheid van 2 leden van het eerste uur: Jaap Bakkum 
en Duco Bodt. Chris bedankt beide heren hartelijk voor hun inzet gedurende al die jaren, en 
overhandigt hen als blijk van waardering een zeer toepasselijk cadeau: een super-golfbal met 
inhoud – nee, niet vloeibaar, een golf-horloge. Willem Vermeij en Ger van Velzen nemen de 
vacante plaatsen in.  
Tot slot wenst Chris alle leden namens de wedstrijdcommissie een fijn en sportief golfjaar toe.  
Het wedstrijdreglement is nog niet aan de orde, maar er ontstaat discussie over de criteria die de 
W-cie zal hanteren om vast te stellen wanneer de 60e  aanmelding voor een wedstrijd ontvangen 
is, of  “in volgorde van binnenkomst” wel de juiste methode is. Sommige leden bekijken hun e-
mail niet dagelijks, en zijn bang dat ze hierdoor buiten de boot zullen vallen. In principe stuurt de 
W-cie de uitnodiging voor een wedstrijd 4 weken van tevoren, het programma is gepubliceerd 
dus iedereen weet wanneer er een uitnodiging verwacht kan worden. Er worden nog wat andere 
ideeën geopperd, het is inmiddels 20.00 uur, en de voor-zitter last een korte koffie-pauze in 
zodat er informeel nog verder van gedachten gewisseld kan worden. 
 
Na de ingelaste koffie-pauze wordt de vergadering om 20.15 uur hervat. 
 
b) Handicap- en Regelscommissie 
De voorzitter van de Hcp & regelscommissie (Jan, gearriveerd tijdens de behandeling van de 
ingekomen stukken) geeft een uittreksel uit het in Tee Time 118 gepubliceerde jaarverslag; de 
club telt 67 markers, 46 handicappers, dat betekent dus nog 21 potentiële handicappers en de 
H&R-cie verwacht die toch wel binnen een maandje na aanvang van het seizoen …. deze 
opmerking levert wat schampere lachjes op. De H&R-cie houdt rekening met ca. 50 handicappers 
voor wie het komende seizoen de administratie bijgehouden moet worden. Jan benadrukt 
nogmaals dat sinds de herziening van de EGA-reglementen Q-kaarten van vorig seizoen met 
minder dan 36 stableford punten ook nog geldig zijn; wie die nog heeft moet ze dus zuinig 
bewaren. Verder richt hij enige ernstige woorden tot die leden die al een mooie score hebben 
maar nog geen officiële handicap.  
Komend seizoen zal de Q-bus voor het inleveren van Q-kaarten bij elke Pin High wedstrijd 
aanwezig zijn, en ook ‘s woensdags op Waterland. Wie toch niet in de buurt van die bus komt 
moet z’n kaarten insturen naar het secretariaat.  
Jan meldt enthousiast dat de regelavond van 6 april a.s. totaal anders zal zijn dan we gewend 
waren en roept iedereen op toch vooral te komen. Er zal veel aandacht zijn voor de wijzigingen 
in de regels. Jan heeft tijdens de cursus voor club-referee diverse andere referees gesproken, 
waaronder die van Prise d’Eau, en op de regelavond zal hij ons ook enige tips geven over de 
nogal speciale “local rules” van die baan, waar we bij de wedstrijd van 8 april a.s ons voordeel 
mee zullen kunnen doen.  
Tot slot geeft Jan op verzoek nog enige uitleg over EGA handicap, Q-kaarten en qualifying 
wedstrijden.  
 
c) Trainigs- en Materiaalcommissie 
De voorzitter van de trainings- en materiaalcommissie, Piet Slaman, verwijst evenals de 
voorgaande sprekers naar de Tee Time voor het jaarverslag. Voor de regelavond zijn inmiddels 
30 aanmeldingen ontvangen. Hij heeft net vernomen dat er een probleem dreigt te ontstaan met 
de lessen, Vasco Tilon heeft laten weten niet langer op woensdag en donderdag op Waterland 
beschikbaar te zijn voor lessen, ondanks de reeds gemaakte afspraken voor de introductie-dag 
(21 april) en de eerste groepsles (aanvang 28 april). Hiervoor moet dus op korte termijn een 
oplossing gezocht worden. 
  
d) Ballotagecommissie  



Hans Visser vertelt dat deze commissie wederom een zwaar jaar achter de rug heeft. Er is heel 
wat gediscussieerd, zowel binnen de commissie als met het bestuur, maar het resultaat is dat er 
nu duidelijke richtlijnen  zijn voor het aanname beleid van introducé(e)-leden en Hans geeft een 
overzicht. Elk jaar zal de ballotage-cie de situatie van de introducé’s bekijken. Als een “hoofd”lid 
verdwijnt, kan ook het lidmaatschap van de aangebrachte introducé stopgezet worden. Pauline 
van Gaans vraagt of dat automatisch gebeurt, of dat er een toetsing zal plaatsvinden. Hans 
antwoord dat er getoetst wordt.  
   
e) Tee Time  
Julia heeft de Tee Time overgenomen na het overlijden van Dirk. Ze roept de leden op haar toch 
vooral te voorzien van gezellige en spannende stukken voor plaatsing in de Tee Time, want 
hiervoor geldt net als voor de website: het is “onze” Tee Time. Julia zal de ontvangen kopij in het 
Tee Time keurslijf gieten, maar niet “editen”. 
 
9. Wijzigingsvoorstellen Wedstrijd- en Handicap-Reglement  
Erik brengt eerst het gewijzigde handicapreglement in stemming. Niemand is tegen, niemand 
onthoudt zich van stemming, het voorstel wordt dus unaniem goedgekeurd.  
Vervolgens stelt hij dezelfde vragen m.b.t. het voorgestelde wedstrijdreglement, en ook dit wordt 
unaniem aangenomen.   
 
10. Bestuursverkiezing en samenstelling commissies 
Erik begint met de kascontrolecommissies.  
Arend Reinink is aan de beurt om af te treden. Hij ontvangt een fles wijn als dank. Martin 
Scholten blijft nog een jaar lid, Elly Vermeij was reserve dus komt nu in de commissie. We 
zoeken nu een nieuwe reserve: Nanne de Vries stelt zich beschikbaar. De vergadering betoont 
haar instemming met applaus.  
Wat betreft de overige commissies zijn er nog 2 aftreders, de al eerder genoemde Jaap en Duco. 
Ook zij ontvangen uit handen van de voorzitter nog een vloeibaar blijk van waardering voor hun 
wedstrijd-cie werk.   
De H&R-cie is door het overlijden van Dirk en Jelle zwaar getroffen, maar de aftredende 
penningmeester Peter Burgman heeft zich bereid verklaard deze commissie te komen versterken.  
De overige commissies blijven ongewijzigd.  
 
Bestuur: De penningmeester (Peter Burgman) heeft de wens te kennen gegeven tussentijds af 
te treden. Daarnaast zijn statutair aan de beurt om af te treden de voorzitter (Erik Trommelen), 
de wedstrijdcom-missaris (vacant) en de trainings&materiaal-commissaris (Piet Slaman). Erik en 
Piet stellen zich herkiesbaar. Chris Whincup, die de post van wedstrijdcommissaris heeft 
waargenomen na het overlijden van Dirk is kandidaat hiervoor. Roel van Iperen is voorgesteld als 
kandidaat voor de post van penningmeester. Er zijn geen andere kandidaten aangemeld dus deze 
vier heren worden herkozen, resp. gekozen.    
Als aftredend bestuurslid ontvangt ook Peter een fles wijn als dank voor zijn werk als 
penningmeester.     
 
11. 3e Lustrum (2005) 
Op 16 mei 2005 zal onze vereniging 15 jaar bestaan. Dat 3e lustrum willen we volgend jaar 
uiteraard op gepaste wijze vieren en er worden een paar vrijwilligers gevraagd om nu alvast 
zitting te nemen in de lustrum-commissie en na te gaan denken over een programma. Martin 
Scholten, Ria Kil en Wim Huysen stellen zich beschikbaar. Wim wordt benoemd tot voorzitter. 
T.z.t. zal er ook nog een bestuurslid aan de commissie worden toegevoegd.  
 
12. Rondvraag 
Martin Scholten vraagt of iedereen het nieuwe wedstrijdreglement goed gelezen heeft. Voor de 
zekerheid vestigt hij de aandacht op het feit dat er geen aparte ZAC-bijdrage meer betaald hoeft 



te worden. Dat was een overblijfsel uit de tijd dat leden zich nogal makkelijk aanmeldden en 
vervolgens niet kwamen opdagen. In feite werd de bijdrage gebruikt voor het bekostigen van de 
slotavond. Er zal dit jaar dus wel betaald moeten worden voor deelname aan de slotavond.  
Astrid Snoeks vraagt of het bij de wedstrijden wel de bedoeling is dat elke deelnemer blijft tot 
de prijs-uitreiking. Ja, dat staat ook genoemd in het reglement. Astrid bedoelde hiermee te 
zeggen dat het dus niet echt een probleem is als (bij flightindeling op handicap) partners nogal 
gespreid moeten starten; ze moeten hoe dan ook wachten. Maar dat gaat niet helemaal op, want 
ze moeten wel op tijd voor de eerststartende aanwezig zijn.  
Miriam Dries vraagt of ze zich niet nu mag aanmelden voor de Regelavond – Chris van Gaans 
regelt dat namens de trainigscie en vindt het goed.  
Roel van Iperen heeft geen vraag maar bedankt de aanwezigen vast voor het in hem gestelde 
vertrouwen.  
Anneke Schelvis wil weten of de AGV benaderd is voor de Olympische LabSpelen. Ja, dat zijn 
we, en we hadden met veel plezier een echte golfwedstrijd willen organiseren. Maar dat was niet 
de bedoeling; het moest een activiteit worden waaraan ook ongeoefende personen deel zouden 
kunnen nemen. Mede gezien de ervaringen op de ASV jubileumdag heeft het bestuur gemeend 
hiervoor te moeten bedanken.  
Paula van Schaik heeft ook geen vraag maar verzoekt iedereen om toch vooral wijzigingen in 
persoonlijke omstandigheden aan het secretariaat door te geven. Oók verandering in 
lidmaatschap van andere (home-course) golfclub(s), want dat moet door AGV ook aan de NGF 
doorgegeven worden, anders ontstaan er de gekste problemen. Het kan b.v. voorkomen dat je 
volledig uit het NGF bestand verdwijnt en dat het secretariaat erg veel moeite moet doen om dat 
gecorrigeerd te krijgen.  
 
13. Sluiting 
Erik bedankt de aanwezigen voor hun komst en wenst iedereen een fantastisch golfseizoen. Hij 
sluit de vergadering om 21.10 uur. 

 
Zeewolde, 28 maart 2004 

Paula van Schaik 
 

 
 


