
 
 

Agenda Algemene Ledenvergadering 15-02-2019, Golfclub Tee&O 
 

1. Opening 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Verslag ALV 2018 

4. Terugblik 2018 

• Algemeen 

• Wedstrijden 

• Prijsuitreiking  

5. Financiën 

• Financieel verslag 2018 

• Verslag kascommissie en decharge financieel beheer  

• Verkiezing nieuwe leden kascommissie 

6. Bestuursaangelegenheden  

• Ereleden 

• Verkiezing nieuwe bestuursleden  

• Begroting 2019 

7. Wedstrijdagenda 2019 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 

Ten aanzien van agendapunt 6, bestuursaangelegenheden het volgende: 

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 leden, waarvan het bestuurslid Carine van Bentum, dit jaar aftredend 

is. Gerhard Reeling Brouwer heeft aangegeven haar functie van secretaris te willen overnemen. Rob Lucas 

heeft zich kandidaat gesteld als algemeen lid van het bestuur. Conform de statuten (art. 9 sub 2) kunnen, 

op voorstel van tenminste vijf leden, ook nog andere kandidaat-leden, die lid zijn van Golfclub Tee & O, als 

actieve TNO-medewerker of TNO-gepensioneerden, aan de ALV worden voorgedragen. 



Golfclub Tee&O 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting aftreedrooster bestuursleden 
 
  
Volgens de statuten dient per jaar één bestuurslid af te treden:Artikel 9 sub 6: “Jaarlijks treden bestuurders af 
volgens een door het bestuur op te maken rooster”. Alleen de voorzitter wordt in functie gekozen. Aftredende 
bestuurder is terstond herkiesbaar. Artikel 9 sub 2: “De bestuurders worden op voorstel van het bestuur, of op 
voorstel van tenminste vijf leden, door de algemene vergadering uit de leden der vereniging benoemd”. 
 
 
Aftreedrooster bestuursleden 2019  
  
Bestuurders Functie In functie  Herbenoemd Uit functie 
     
Michel Rademaker Voorzitter 01-04-05  13-02-13 
Perry Verzaal Penningmeester 01-04-05  20-04-09 
Paul Vierveijzer Secretaris 01-04-05  24-02-10 
Hans Beijersbergen vH Secretaris 24-02-10  13-02-13 
Boy Kodde Voorzitter 13-02-13 25-02-15 23-02-18 
Henk van Es Penningmeester 24-02-10 26-02-14 17-02-17 
Dory van de Meent Secretariaat 13-02-13  17-02-17 
Marian Nieuwenhout Wedstrijdcom. 13-02-13 17-02-17 23-02-18 
Carine van Bentum PR-sponsering 13-02-13 17-02-17  - 
Carine van Bentum Secretaris 17-02-17  15-02-19 
Jos de Mooij PR-sponsering 17-02-17  - 
Jos de Mooij Voorzitter 23-02-18   
Peter vd Wolk Penningmeester 17-02-17   
Martin Snoodijk Wedstrijdcom. 23-02-18   
Gerhard Reeling Brouwer Algemeen lid 23-02-18   
Gerhard Reeling Brouwer Secretaris 15-02-19   
Rob Lucas Algemeen lid 15-02-19   
 

 
Aftreedrooster kascommissie 2019 

 
 Functie In functie Herbenoemd Uit functie 
Paul Vierveijzer  25-02-15 - 17-02-17 
Martin Snoodijk  17-02-16 17-02-17 23-02-18 
Benno vd Meent senior lid 17-02-17 23-02-18 15-02-19 
Marco Schuringa junior lid 15-02-18 15-02-19  
 
  

 



 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering, Golfclub Tee&O 
 
 

Datum:  23 februari 2018 
Locatie: Turfvaert, Rijsbergen 
Aanwezig: Peter van der Wolk, Janneke Kodde, Benno van de Meent, Judith Tesser, Alex 

Nieuwenhout, Theo Cieremans, Dory van de Meent, Gerhard Reeling Brouwer, 
Marian Nieuwenhout, Martin Snoodijk, Marco Schuringa, Marijke Mandjes, Frank vd 
Boogaart, Carine van Bentum, Boy Kodde, Frank van Vugt, Gea Cieremans, Jos de 
Mooij, Edith de Mooij.  

 
 

1. Opening 
 

De ALV wordt gehouden voor het diner, aangezien de toekomstig voorzitter naar een concert 
moet.  
 
De agenda ALV 2018 wordt zonder aanpassingen goedgekeurd. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 

• Geen 
 
3. Verslag ALV 2017 
 

Pagina 1: ok  
Pagina 2: ok 
Pagina 3: ok 
Pagina 4: ok 
 
Acties: 
• KvK inschrijvingen zijn uitgevoerd. Afvoeren. 
• Aangaande de aansprakelijkheidsverzekering heeft het bestuur besloten dat de kosten voor 

de verzekering niet opwegen tegen het risico. Geen verdere actie nodig.  
 
Met dank aan de secretaris. 
 

4. Terugblik 2017 
 

Algemeen 
Martin heeft meegelopen als junior wedstrijdcommissaris en gaat dit jaar senior 
wedstrijdsecretaris worden. Alles loopt op rolletjes, er zijn daarom maar 2 
bestuursvergaderingen geweest. We hebben goede herinneringen aan de mooie dag op 
Delfland. Het was weer druk bezocht en zeer gezellig. Dit spreekt duidelijk veel leden aan. 
Verder weinig bijzonderheden te melden.  
 
 



Wedstrijden 
Er zijn 6 reguliere wedstrijden geweest en 2 par 3 avondwedstrijden. Ockenburgh wordt altijd 
goed bezocht (20-25 deelnemers). Gemiddeld aantal deelnemers van de wedstrijden was 17 
of 18. Ietsje meer als de jaren ervoor. We hebben ook wat meer leden (66 op dit moment). 
Martin gaat het stokje overnemen en die gaat wat vertellen over nieuwe seizoen bij 
agendapunt 7. 
 
Prijsuitreiking 
Longest drive koninginnen: Dory en Carine 
Longest drive koning: Alex 
Neary: niet gevallen  
Jaarprijs: Marian, ze krijgt echter geen beker overhandigd, maar wel het naamplaatje. 
Marijke, de vorige winnaar en in het bezit van de beker, is niet aanwezig omdat er geen 
buggy’s in de baan mogen. Marian krijgt wel een groen jasje, wat Boy heeft laten maken. Het 
staat Marian prachtig. Het bestuur zorgt dat de beker zo snel mogelijk naar Marian toekomt. 
We hebben nog een neary uit 2016 voor Michiel Ringers, maar die is vanwege een ongeluk 
op skivakantie niet aanwezig.  
 

5. Financiën 
 

Peter heeft een half jaar geleden pas het stokje overgenomen. Henk heeft het eerste half jaar 
nog gedaan (waarvoor applaus). Dit had te maken met de vertraagde inschrijving bij KvK en 
met name de overschrijving bij de bank.  
 
Ons ledenaantal is in 2017 van 50 gestegen naar 63. En dit jaar hebben we al weer 3 nieuwe 
leden erbij, dus we hebben nu 66 leden. Onze club wordt gewaardeerd en er is dus behoefte 
om dit voort te zetten. De penningmeester is tevreden. De PR-commissaris ook. We hebben 
ons stinkende best gedaan, maar dat heeft dus resultaat opgeleverd.  
 
Het resultaat is 809 EUR negatief. Dit komt door sponsoring van de club voor de 
Delflanddag. Wij hadden wat veel reserve en er mocht wat uitgegeven worden. Door de 
nieuwe leden, 26 EUR sponsoring van Henk en een post die is vrijgevallen is het eigen 
vermogen echter ongeveer gelijk gebleven. Ook dit jaar moeten we als bestuur kijken hoe we 
ons eigen vermogen weer wat laten dalen. Ideeën zijn welkom via de mail. Het doel is 
ongeveer een daling van 1000 EUR. We moeten ongeveer 2500 EUR in kas houden, zodat 
we 1 wedstrijd kunnen betalen mocht die onverhoopt niet doorgaan en we toch moeten 
betalen. En er zit een reservering in voor het jubileum.  
 
Het bestuur wenst de jaarlijkse contributie van 12 EUR te handhaven. Minimaal 80% van de 
aanwezigen is het hier mee eens; daarmee is het voorstel aangenomen door de ALV. 
 
Vragen/opmerkingen naar aanleiding van de financiën: 
1. (Alex) De datum op papier klopt niet: moet zijn vanaf ALV (17 feb 2017) 
2. (Alex) De kosten voor de prijzen staan niet overzicht. Dat klopt, die zitten in de post 

lasten. We zullen dit bij het komende overzicht (volgend jaar) verduidelijken.  
 
Kascommissie: Het junior kascommissielid neemt het woord, dat is ongebruikelijk. Er is door 
de kascommissie een fout geconstateerd. Het eigen vermogen van vorig jaar lijkt niet te 
kloppen. En die vrijgevallen post is niet duidelijk. Martin, het seniorlid dat vorig jaar ook lid 
was, probeert uitleg te geven. Er zaten vorig jaar wat posten in (contributies die voor 
jaareinde binnen waren) en de winst. Dat verklaart het verschil. In de geldstromen zijn geen 
onregelmatigheden aangetroffen. De kascommissie is tevreden met de uitleg. De huidige 
wijze van presenteren is iedereen duidelijk. De ALV verleent decharge.  
 
Nieuw kascommissielid: Marco Schuringa 



 
 
 
 

Wedstrijdcommissaris – terugblik 2018 
 
 
Er zijn in 2018 9 evenementen geweest, waaronder 2 avondwedstrijden, met een 
gemiddelde van 17 deelnemers. Dit is iets meer dan het jaar ervoor, toen we gemiddeld 
16 jaar deelnemers hadden.  
Opvallend is, dat waar de belangstelling voor de dagwedstrijden in 2018 sterk is 
toegenomen deze bij de avondwedstrijden (Bentwoud en Ockenburg) juist is afgenomen. 
Een tweede geplande avondwedstijd op Ockenburgh is daarbij vanwege gebrek aan 
belangstelling zelfs geannuleerd.  
Voor de dagwedstrijden kwamen we op een gemiddelde van 19 deelnemers, een mooie 
trendbreuk. Laten we hopen dat de groei in 2019 nog wat verder doorzet. 
Wat ook opvalt is dat de opkomst achterblijft als er op hetzelfde moment een NGF 
competitie loopt (Scherpenbergh). Goed om te zien dat we in de Tee&O populatie een 
aantal actieve NGF competitie deelnemers hebben en ook iets om in het schema voor 
de komende jaren rekening mee te houden. 
 
Wedstrijden waren op:  

• De Turfvaert: 18 deelnemers 
• Scherpenbergh: 12 deelnemers 
• Bentwoud: 11 deelnemers (avondwedstrijd) 
• Ockenburgh: 13 deelnemers (avondwedstrijd) 
• Het Woold: 18 deelnemers 
• Rhoon: 23 deelnemers 
• Delfland: 22 deelnemers 
• Haviksoord: 16 deelnemers 
• De Oosterhoutse: 21 deelnemers 

 
Afgelopen jaar was generiek een jaar met een mooie zomer, maar als Tee&O hebben 
we het met de keuze voor onze speeldata wel buitengewoon goed getroffen met zelfs 
tijdens de afsluitende wedstrijd bij de Oosterhoutse bijna korte mouwen weer. 
Op Delfland hebben we in 2018 weer een 27-holes evenement gehad, waarbij vanuit de 
reserves van Tee&O een bijdrage aan de kosten per deelnemer is opgevoerd. Ik ga er 
vanuit dat de Kascommissie en de penningmeester hier nog wat dieper op in zullen 
gaan. 

 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 



 
6. Bestuursaangelegenheden 

 
Verkiezing bestuursleden 
Marian draagt het wedstrijdcommissariaat over aan Martin Snoodijk. Hij wordt onder applaus 
benoemd. Gerhard Reeling Brouwer wordt benoemd als algemeen lid. Heel hartelijk welkom.  
  
Boy treedt af als voorzitter. Hij spreekt zijn dank uit voor het vertrouwen. Hij heeft het 
voorzitterschap met heel veel plezier gedaan, maar er valt wel een last van zijn schouders.  
 
Als nieuwe voorzitter wordt Jos de Mooij benoemd. Applaus. Jos hoopt met dezelfde 
strengheid de orde te handhaven als Boy heeft gedaan. Hij spreekt zijn dank uit voor de inzet 
van Boy voor de vereniging. Hij spreekt ook veel dank uit aan Marian. We kunnen terugkijken 
op fantastisch georganiseerde wedstrijden. Wij hebben de intentie als bestuur om dit zo voort 
te zetten. Zowel Boy als Marian krijgen een kleinigheid overhandigd. Daarnaast worden ze 
voor de volgende wedstrijd vrijgesteld van de greenfee voor al hun goede diensten. Boy 
hoopt de volgende keer op de Haagse of Kennemer te gaan spelen. Peter vd Wolk denkt aan 
Ockenburgh of Hitland.  
 
Aanpassing HR 
Bijvoegen in notulen. Aangenomen. Komt op website. 
 
Begroting 2018 
Er is begroot dat we 2018 met een positief saldo van 180 EUR eindigen, tenzij we via goede 
ideeën toch wat meer uitgeven.  
 
Vragen/opmerkingen tav begroting: 
1. (Gea) De baten van de contributie zijn substantieel gestegen, hoe komt dat? Dat komt 

omdat voorheen de contributies vaak aan het eind van het vorige boekjaar al 
binnenkwamen. Je ziet ook dat post contributies volgend jaar naar bijna nul is gegaan.  

2. (Boy) Kunnen we geen reservering opnemen voor komend lustrum in de begroting? Had 
gekund, maar daar hebben we als bestuur nog geen besluit over genomen. 

 
 

7. Wedstrijdagenda 2018 
 

TNO heeft internationale groeiambities, wij niet. Wij blijven gewoon in ons eigen land. De 
eerstvolgende wedstrijd is 20 april. Marian zal deze wedstrijd waarnemen (Scherpenbergh), 
omdat Martin dan competitie heeft. Het bestuur heeft besloten bij voorkeur wel op vrijdag te 
spelen, omdat dat meer deelnemers oplevert. Het voorlopige programma: 
 
20 april Scherpenbergh, 18 holes 
16 mei avondwedstrijd, Bentwoud, 9 holes grote baan.  
5 juni avondwedstrijd, Ockenburgh, 9 holes (samen met Michiel) 
22 juni, Het Woold ten oosten van Eindhoven. Voor 100 EUR arrangement, lijkt duur, maar 
alles is inclusief, ook drank. En het is een mooie baan.  
20 juli, Oude Maas, 18 holes 
17 aug, Delfland, 18 holes 
5 oktober, Haviksoord, 18 holes 
23 november (Texas Scramble), Oosterhoutse,  18 holes 
 
Tot nu toe is er steeds voor 21-28 deelnemers begroot. Martin weet niet hoe vaak de nieuwe 
leden gaan spelen, dus bij de banen wat flexibiliteit gevraagd. Dit is mogelijk.  
Meer avondwedstrijden lijkt het bestuur niet zinvol. ALV is het eens om het hierbij te laten.   

 



8. Rondvraag 
 

Boy wenst nieuwe bestuur veel succes. Hoopt dat de groei continueert. 
 

9. Sluiting 
 

De voorzitter sluit om 17.50u de vergadering.  
 
Tot ziens op 20 april op de Scherpenbergh! 

 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 






