
 

 

 
 
 
 
UITNODIGING  en verslag 
ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2020. 
 
Het bestuur van Golfvereniging De Swinkelsche nodigt u hierbij uit voor het bijwonen 
van de Algemene Leden Vergadering zoals bedoeld in artikel 13 lid 1 van onze statuten. 
 
De Algemene Leden Vergadering zal worden gehouden op dinsdag 3 maart 2020,  
aanvang 20.00 uur. 
Locatie clubhuis Golfbaan de Swinkelsche, Maarheezerdijk 10, 5712 PC Someren. 
 
AGENDA: 

1) Opening en mededelingen door de voorzitter. 
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
De vergadering zal bestaan uit een formeel gedeelte met het jaarverslag. En een 
informeel gedeelte na de pauze. 
De voorzitter meldt dat het agendapunt van de bestuursverkiezing komt te vervallen. 
Sanne Gijsbers heeft aangegeven dat ze nu niet in de omstandigheid verkeert om zich 
als bestuurslid verkiesbaar te stellen. 
 

2) Verslag van ALV 21februari 2019.   
Verslag wordt goedgekeurd. 

3) Jaarverslag 2019  (secretaris en commissieleden). 
Secretaris meldt dat het bestuur afgelopen jaar 8 keer bij elkaar is geweest. Bedankt 
Wilhelmien Regtien voor het versturen van kaartjes en/of bloemetjes bij Lief en Leed 
bij de leden van de vereniging. 
Wedstrijdcommissie (Jo Kanters) 
Vragen: 
- Rianne wil weten wanneer de donderdagavond Ambiance begint. 18.30 uur als de 

klok is verzet. 
- Wilbert vraagt wanneer de uitwisseling is met de Golfhorst? Zaterdag 2 mei? 

Nakijken welke datum precies. 
NGF competitie (Walter van Erven) 
En voorstel Samen trainen:  
- Voor competitiespelers 
- Voor alle andere leden. 
Vereniging biedt in samenwerking met de Pro’s trainingen aan. De gegadigden 
worden op sterkte ingedeeld. Je geeft je op voor minimaal 4 trainingen via E-golf. 
 
Tim geeft aan dat mensen die geïnteresseerd zijn om NGF competitie te gaan spelen, 
om te komen kijken bij de thuiswedstrijden. 
 

4) Financieel verslag (ligt voorafgaand aan de vergadering ter inzage). 
Jan doet eerst verslag van de commissie Nieuwe Leden. Mariëlle Hoogers heeft 
tijdens de ledenbijeenkomst uitgebreid verslag gedaan van de activiteiten. Daar heeft 
Jan niets meer aan toe te voegen.  
Wel wordt Golfmaatjes genoemd. Waarbij leden kunnen aangeven of ze samen met 
een ander (nieuw) lid de grote baan willen lopen.  



 

 

Joop stopt met het voorzitterschap van de commissie. Er wordt een oproep gedaan aan 
degenen die belangstelling hebben om de commissie te komen versterken. Dit graag 
aangeven bij Jan of Mariëlle. 
 
 
 
 

5) Begroting 2020 en vaststellen contributie. 
Jan licht de financiële gegevens van afgelopen jaar toe. En is tevreden over afgelopen 
jaar.  
Voorgesteld wordt om de contributie van € 50,00 te handhaven. 
 

6) Verslag kascontrole commissie 2019. 
De commissie bestaat uit Ton Leenen en Aris de Bruin. Jan en zijn voorganger krijgen 
de complimenten van Aris voor hun uitstekend werk. De administratie is correct en de 
onderlinge gegevens en controles zijn juist. 
De kascontrole commissie heeft besloten om akkoord te verlenen. 
 

7) Benoeming leden kascontrole commissie 2020. 
Ton Leenen treedt af en Mats Kreemers volgt hem op in de kascontrole commissie. 
Ton en Aris worden hartelijk bedankt door Jan. 
 

8) Bestuursverkiezing:  
Volgens het rooster van aftreden zijn aftredend en herkiesbaar:  

Jan Vinkenvleugel 
Jo Kanters 
Per acclamatie worden Jan en Jo herbenoemd. 

 
Het Bestuur wil graag een zo goed mogelijke afspiegeling zijn van onze leden. Daarnaast 
vindt het Bestuur het belangrijk om goed in te spelen op (nieuwe) ontwikkelingen binnen 
de golfwereld. Daarom stelt het Bestuur voor een extra, nieuw bestuurslid te benoemen, 
met als portefeuille: Nieuwe Ontwikkelingen. De voorgedragen nieuwe bestuurder is 
Sanne Gijsbers. 
 
De voorzitter heeft bij de opening van de vergadering aangegeven dat Sanne zich nog niet 
verkiesbaar wil stellen. Daarom komt dit agendapunt te vervallen. 

 
 
8) Nieuwe website 

Marcel praat de vergadering bij over de vernieuwde website. De drie poten zijn: 
• De BV onder leiding van Susan 
• E-golf 
• De vereniging onder leiding van Marcel 

 
Op de site een link naar het boeken van een starttijd en overzicht van de wedstrijden. 
Onder het kopje van de vereniging zitten 8 hoofdstukken. 

 Inloggen E-golf via de website gaat in een keer. 
 

Gerard bedankt Marcel hartelijk voor zijn inspanningen. En krijgt een enthousiast 
applaus. 
 

9) Rondvraag en sluiting. 



 

 

a. Rein: Vraag over mogelijkheden van registratieleden. Ze kunnen wel 
inschrijven voor de wedstrijden, geen starttijden boeken. 

b. Marcel: Vraagt of de handicap in de winter kan doorlopen en na de winter 
weer kan worden teruggeplaatst?  
Op het Woold wordt de handicap bevroren.  
Jo antwoordt dat onze baan het hele jaar qualfying is. De genoemde opties 
zijn niet van toepassing. 

c. Wilbert vraagt of zijn competitieteam een keer op zondag ochtend 
gezamenlijk de grote baan kan lopen. En daarvoor als team een starttijd kan 
regelen. 
Gerard antwoordt dat we dit in de vergadering met de BV zullen 
bespreken. 

d. Aris vraagt naar speelrechtleden. Waarom kiezen mensen hiervoor? Willen 
vrij zijn is het antwoord. 
De BV verkoopt aan registratieleden 2 greenfees met de verwachting dat ze 
volledig lid worden. 

e. Rein meldt nog dat op zaterdag altijd een leuke groep mensen meedoet. Is 
het de bedoeling dat er 150 leden mee gaan spelen? 
Gerard zegt dat het altijd wel meer mag. Echter de starttijden die we 
hebben zijn beperkt. Dus het is dubbel antwoord. 
Verder vraagt Rein wat gebeurt met de ideeën die zijn aangedragen tijdens 
de vorige vergadering en ideeënboekje? 
Wordt in de komende bestuursvergadering besproken. 
 

10) Interactief programma en drankje. 
 

Gerard sluit om 21.00 uur de vergadering en biedt een drankje aan. 
 
Het verslag van de ALV (21-02-2019) kunt u vinden op de website van Golfvereniging 
De Swinkelsche.  
 
Someren, 1 februari 2020. 
 

Het bestuur     
Golfvereniging  De Swinkelsche 
T: 06-40984394 
Maarheezerdijk 10   E: info@golfverenigingdeswinkelsche.nl 
5712 PC Someren   I:  www.golfverenigingdeswinkelsche.nl 

     

 


