
 
 

Agenda Algemene Ledenvergadering 28-02-2020, Golfclub Tee&O 
 

1. Opening 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Verslag ALV 2019 

4. Terugblik 2019 

• Algemeen 

• Wedstrijden 

• Prijsuitreiking  

5. Financiën 

• Financieel verslag 2019 

• Verslag kascommissie en decharge financieel beheer  

• Verkiezing nieuwe leden kascommissie 

6. Bestuursaangelegenheden  

• Ereleden 

• Website 

• AVG/Privacy 

• Begroting 2020 

7. Wedstrijdagenda 2020 (incl 3de Lustrum) 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 

 



Golfclub Tee&O 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aftreed-/aantreedrooster kascommissie 2020 

 
 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  17-02-17 23-02-18 15-02-19 
Paul Vierveijzer senior lid 01-01-19 15-02-19 28-02-20 
Marco Schuringa junior lid 15-02-19 28-02-20  
 Junior lid 28-02-20   
In blauw voorstel bestuur 
  

 



 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering, Golfclub Tee&O 
 
 

Datum:  15 februari 2019 
Locatie: Golfbaan Prise d’Eau 
Aanwezig: Theo van der Bie, Benno van der Meent, Gerhard Reeling Brouwer, Alex 

Nieuwenhout, Martin Snoodijk, Dory van der Meent, Judith Tesser, Frank van Vugt, 
Michiel Ringers, Janneke Kodde, Marco Schuringa, Paul Vierveijzer, Peter van der 
Wolk, Frank van den Bogaart, Laurens Zonneveldt, Marijke Mandjes, Marian 
Nieuwenhout, Jos Hoogstraten, Theo Cieremans, Ellen Snoodijk, Gea Cieremans, 
Rob Lucas, Ton Verhoeven 
 

 
 

1. Opening & mededelingen 
 

Opening Jos 17:10 
Jos spreekt woorden ter herdenking Boy Kodde. Blij dat Janneke aanwezig is op deze mooie 
golfdag.  

 
De agenda ALV 2019 wordt zonder aanpassingen goedgekeurd. 
 

2. Mededelingen en Ingekomen Stukken 
 

• Geen ingekomen stukken. 
 
3. Verslag ALV 2018 
 

De notulen van ALV 2018 worden zonder wijzigingen goedgekeurd.  
Met dank aan secretaris. 
 

4. Terugblik 2018 
 
 
Wedstrijdcommissaris 
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 dag wedstrijden 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 dag wedstrijden 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 (was een vrijdag in wedstrijdseizoen, wat toch onhandig 

is). 
• 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. 
 
Prijsuitreiking 
Golfer van het jaar: Marian Nieuwenhout 
Longest drive heren (2x longest drive): Marco  
Longest drive dames (2x longest drive): Marian & Judith 
Neary over 2017&2018: Martin 
 

 
5. Financiën 
 

Financieel verslag 2018 
 
De penning meester memoreert de Delfland dag waarbij vanuit de clubmiddelen een 
geplande bijdrage is geleverd. Hiermee is de Delfland dag op -508 euro geëindigd, terwijl de 
overige wedstrijden op nul zijn gekomen (zie ook bijgeleverd financieel jaarverslag 2018). 
 
Resultaat vorig jaar -108 euro. 
 
Eigen vermogen is afgenomen met 908 euro. Dit komt door verkeerde boeking die scherp 
was waargenomen door de kascommissie 2018. Na veel plussen en minnen kan gezegd 
worden dat we eigenlijk effectief gelijk zijn gebleven in eigen vermogen. 
 
Alex maakt opmerking dat hij blij is met de waargenomen trend dat verliezen op wedstrijden 
(meer kosten dan gepland) duidelijk is teruggelopen en dat de acties hieromtrent door de 
penningmeester duidelijk vruchten hebben afgeworpen. 
 
Kascontrole heeft plaatsgevonden door Benno met ad-hoc kascommissie lid Paul Vierveijzer 
die zich zeer secuur van zijn taak heeft gekweten. Door omstandigheden was oorspronkelijk 
aangewezen kascommissie lid Marco niet beschikbaar voor deze taak. 
 
Voorstel penningmeester de contributie voor 2019 weer gelijk te houden.  
Voorstel penningmeester om ook in 2019 weer een speciale Delfland dag te houden 
gefaciliteerd door de club. 



 
 
 
 

Wedstrijdcommissaris – terugblik 2019 
 
 
Er zijn in 2019 9 evenementen geweest. Een texas scramble fun wedstrijd om het 
seizoen te openen, een texas scramble funwedstrijd om het seizoen af te sluiten, een 
avondwedstrijd en 6 dagwedstrijden, meetellend voor de jaarprijs.  
 
De tendens van 2018 met een achterblijvend aantal deelnemers op de avondwedstrijd 
heeft zich in 2019 doorgezet. Op de avondwedstrijd waren 14 deelnemers en het 
gemiddelde bij de dagwedstrijden lag op 18 met dank aan de uitschieter bij Prise d’Eau. 
In 2018 lag het gemiddelde bij de dagwedstrijden op 19 deelnemers. Een lichte 
achteruitgang dus. Dit ondanks het feit dat we bij het opstellen van het speelschema net 
als in 2018 rekening hebben gehouden met de NGF-competitie. 
 
Nu is een gemiddeld aantal van 18 deelnemers op zich mooi, maar we moeten proberen 
een verdere teruggang in het aantal deelnemers te voorkomen. 
 
Wedstrijden waren op:  

• Prise d’eau: 23 deelnemers 
• Delfland: 17 deelnemers 
• Ockenburgh: 14 deelnemers (avondwedstrijd) 
• De Maastrichtsche: 17 deelnemers 
• De Hoge Dijk: 17 deelnemers 
• De Prins van Vianen: 18 deelnemers 
• De Batouwse: 17 deelnemers 
• Cromstrijen: 15 deelnemers 
• Bergvliet: 17 deelnemers 

 
Over het wedstrijdklimaat hadden we in 2018 al niet te klagen, maar 2019 sloeg werkelijk 
alles. Voor het tweede jaar op rij hadden de mooiweergolfers een enorm voordeel tov 
degenen, die het van stoempen (een wielerterm) in storm en regen moeten hebben.  
 
Jaargang 2020 begint, helaas voor diezelfde mooiweergolfers, een beetje anders. Er zijn 
wolken voorspeld voor deze eerste wedstrijddag (ik schrijf dit stukje ruim van tevoren, 
dus het is een beetje een inschatting). 
 
 

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 



 



Opbrengst wedstrijden 

Prise dEau 	-28 
Ockenburgh 	0 
Delfland 	 0 
Maastrischts 	15 
De Hoge Dij' 	-8 
Kroonprins 	 93 
Batouwe 	 3 
Cromstrijen 	-43 
Lg Bergvliet 	-4 

Resultaat 	28 

ALV op : 	28-2-2020 

BATEN  
1 Contributies 
2 Wedstrijden & Clinics 

2a Prise dEau 
2b Ockenburgh 
2c Delfland 
2d Maastrischtsche 
2e De Hoge Dijk 
2f Kroonprins 
2g Batouwe 
2h Cromstrijen 
2i Lg Bergvliet 

3 Rente 
4 Overige baten 
5 Contributies 2020 
6 Rente Spaarsaldo 

Totaal baten 	 € 11.395 	€ 13.186 

€ 650 
€ 10.700 

€ 5 
€ 0  

€ 40 
€ 0  

€ 698 
€ 12.488 

€ 1.806 
€ 596 

€ 1.442 
€ 1.620 
€ 1.520 
€ 1.599 
€ 1.526 
€ 1.095 
€ 1.285 

€ 0 
€ 0 
€ 0 
€ 0  

LASTEN  
6 Wedstrijden & Clinics 

6a Prise dEau 
6b Ockenburgh 
6c Delfland 
6d Maastrischtsche 
6e De Hoge Dijk 
6f Kroonprins 
6g Batouwe 
6h Cromstrijen 
6i Lg Bergvliet 

7 Bancaire kosten 
8 Website 
9 Overig (incl. KvK en schulden) 

10 Prijzen 
Totaal lasten 

€ 11.000 

€ 150 
€ 60 
€ 50 

€ 275 

€ 12.460 
€ 1.833 

€ 596 
€ 1.442 
€ 1.605 
€ 1.528 
€ 1.507 
€ 1.523 
€ 1.138 
€ 1.290 

€ 243 
€ 27 

€ 0  
€ 384 

€ 11.535 	€ 13.114 

€ 107,15 

Verschil 

€ -23.00 

rente 

BALANS per 31 dec 2018 
(gerealiseerd) 
Activa 	Passiva 

€ 0,00 
€ 792,10 

€ 4.004,56 
€ 181.00 

€ 4.820.66 
€ 157.00 

€ 0.00 
€ 0.00 

€ 4.977,66 € 4.977.66 

BALANS per 31 dec 2019 
(gerealiseerd) 
Activa 	Passiva 

€ 0.00 
€ 864,87 

€ 4.005,64 
€ 0,00 

€ 4.797.66 
€ 0.00 

€ 72.85 
€ 0.00 

€ 4.870,51 	€ 4.870,51 

0 
73 

1 
-181 

Golfclub Tee&O 
Financieel verslag 2019 

Penningmeester: P.J. van der Wolk 
Begroting 	Realisatie 

2019 	2019 

RESULTAAT (BATEN -1- LASTEN) 
	

€ 73 

Balansoverzicht 

Vorderingen en vooruitbetaalde posten 
Zakelijke Rekening 
Zakelijke Spaarrekening 
Onverdeeld negatief resultaat boekjaar 

Eigen vermogen 
Schulden en vooruitontvangen posten 
Onverdeeld positief resultaat boekjaar 
Reservering openstaande rekeningen 

Totaal 

controle 
	

€ 0.00 
	

€ 0,00 

Ontvangen Rente: 	1 Euro + 8 cent 



9.035 	10.665 10.450 	11.949 	11.535 	13.114 

Per 31 dec 2017 	Per 31 dec 2018 	Per 31 dec 2019 
(gerealiseerd) 	 (gerealiseerd) 	 (gerealiseerd) 
Activa 	Passiva 	Activa 	Passiva 	Activa 	Passiva 

	

0 	 0 	 0 

	

4.978 	 4.797 	 4.870 

	

809 	 181 

5.737 4.821 	 4.797 
50 	 157 

73 

4.978 	4.978 	 4.870 	4.870 

12.680 	13.530 

90 	00!) 	180 	101 	 140 	73 	 20 	 -870 RESULTAAT 75 	323 

12-2-2020 
Begroting 

2016 

Balansoverzicht 

1 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 
2 Rekening-Courant + Spaartegoed 
3 Onverdeeld negatief resultaat boekjaar 

4 Eigen vermogen 
5 Schulden en vooruitontvangen posten 
6 Onverdeeld positief resultaat boekjaar 

Totaal 

Aantal leden 
Aantal wedstrijden 
Aantal clinics 

Per 31 dec 2016 
(gerealiseerd) 
Activa 	Passiva 

0 
5.787 

0 

5.008 
456 
323 

5.787 	5.787 

	

55 	57 

	

6 	7 

	

0 	0 

5.787 	5.787 

	

50 	63 	 65 	63 	 63 	58 	 55 

	

7 	8 	 9 	9 	 9 	9 	 9 

	

0 	0 	 0 	0 	 0 	0 	 0 

Meerjaren begroting Golfclub Teen() 	 19-2-2020 

Begroting 

2017 	 2018 	 2019 	 2020 	 2020 

	

Begroting Realisatie 	Begroting Realisatie 	Begroting 	Realisatie 	Begroting 	incl event 

	

200 	280 	780 	625 	 650 	698 	 660 	 660 

	

8.500 	9.515 	9.800 	10.981 	10.700 	12.488 	12.000 	12.000 

	

25 	10 	 10 	5 	 5 	0 	 0 	 0 

	

0 	 0 	157 	 0 	0 	 0 11110  

	

400 	50 	 40 	0 	 40 	0 	 0 
0  	1 

	

9.125 	9.856 	10.630 	11.768 	1t395 	13.187 	12.660 	12.660 

	

Begroting 	 Begroting 	 Begroting 	 Begroting 

	

8.750 	10.346 	10.100 	11.403 	11.000 	12.460 	12.000 	12.000 

	

125 	135 	150 	152 	 150 	243 	 250 	 250 

	

60 	60 	 60 	60 	 60 	27 	 30 	 30 

	

100 	124 	140 	0 	 50 	0 	 0 	 850 

	

334 	 275 	384 	 400 	 400 

BATEN 
1 Contributies 
2 Wedstrijden & Clinics 
3 Rente 
4 Overige baten 
5 Donaties / Contributies volgend jaar 

Totaal baten 

LASTEN  
6 Wedstrijden & Clinics 
7 Bancaire kosten 
8 Website 
9 Overig (incl. Events) 

10 Prijzen 

Totaal lasten 

Begroting Realisatie 

	

200 	155 

	

10.000 	8.387 

	

0 	23 

	

100 	150 

	

500 	456 

10.800 	9.171 

	

10.500 	8.582 

	

125 	122 

	

50 	60 

	

50 	84 

10.725 	8.848 



Wedstrijdsecretaris geeft ook aan dat we in 2018 de opslag op prijzen in deelnamegelden 
laag hebben weten te houden. 
 
Alex stelt voor om nu alvast beginnen te sparen voor het volgende lustrum (2020). Wordt met 
instemming beantwoord. 
 
 
Verslag kascommissie en decharge financieel beheer 
Benno neemt woord: 
- Bijdrage van Paul heeft geholpen bij balans beoordelen 
- Baten en lasten gecontroleerd, maar prima in orde 
- Balans: eigenlijk is 2017 niet goed gedaan, waardoor nu correctie moest plaatsvinden 
- Benno merkt nog wel op dat de post rente  (5 euro) niet volledig is verwerkt in de balans. 
- Kascommissie keurt kas goed 
 

De Kascommissie wordt bedankt. 
 
De ALV verleend unaniem decharge. 
 
Nieuw lid van de kascommissie: 
Eigenlijk zou Benno aftreden kascommissielid zijn en Marco zou dit van hem overnemen. 
Maar omdat Marco niet beschikbaar was voor 2019 stelt Paul Vierveijzer stelt zich 
beschikbaar als lid kascommissie 2019 en wordt Marco Schuringa worden benoemd als 
junior kascommissie lid 2019. 

 
 

6. Bestuursaangelegenheden 
- De voorzitter geeft aan dat we op dit moment 1 erelid hebben. Maar hierover is niks 

vastgelegd. Het bestuur gaat zich komend jaar inzetten om dit verder goed te regelen. 
- Carine van Bentum zal aftreden als secretaris. Zij kon helaas niet aanwezig zijn bij de 

ALV, maar het bestuur zal zorgdragen voor passende dank voor verrichte 
werkzaamheden de afgelopen jaren. 

- Fritz van der Ham heeft jarenlang de website  gedaan en wordt bedankt namens de 
vereniging en zal nog fles wijn krijgen. 

 
 
Verkiezing bestuursleden 
Gerhard Reeling Brouwer (algemeen lid bestuur) heeft zich bereid gevonden Carine op te 
volgen als secretaris. Rob Lucas heeft zich bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor 
het bestuur als algemeen lid als opvolger van Gerhard. Beide heren worden onder applaus 
benoemd. 
 

Begroting 2019 
Er is begroot dat we 2019 met een negatief saldo van 140 EUR eindigen. Dit valt binnen het 
streven van de club een gezonde financiële situatie te hebben zonder al te grote reserves op 
te bouwen.  
 

 
ACTIES: 

• Bestuur gaat vaststellen en vastleggen hoe wij met onze ereleden omgaan. 
 

 



7. Wedstrijdagenda 2019 
April/mei  avondwedstrijd Ockenburgh 
24 mei Delfland 
21 juni (langste dag) Maastrichtse op uitnodiging Eugene (vz Maastrichtse) 
26 juli:  Hogedijk (Amsterdam) 
23 augustus  Kroonprins in Vianen 
20 september  Batauwe 
25 oktober  Cromstrijen 
?? November  texas scramble (Bergvliet, Turfvaart, … iets met zand). 

 
Naar aanleiding van het wedstrijdschema 2019 vraagt Michiel Ringers of er nog behoefte is aan 
meer avondwedstrijden? Hierop geeft de wedstrijdsecretaris aan dat er het afgelopen jaar 3 
avondwedstrijden waren georganiseerd waarbij de laatste is gecanceld wegens te weinig 
belangstelling. Hierom zal worden vastgehouden aan maximaal 2 wedstrijden avondwedstrijden per 
jaar. 

 
 

8. Rondvraag 
 

•  Benno stelt voor om de ALV te houden op de tweede vergadering van het jaar. Dit omdat 
voor de kascommissie het handig is om te weten wie in welke commissie zitten. Daarnaast 
ook onhandig omdat nog niet alle stukken beschikbaar zijn (pas in eerste maand van jaar). 

o Praktische oplossing is dat we ALV houden bij eerste wedstrijd als mogelijk, anders 
bij tweede wedstrijd. 

• Alex vraagt het woord. Ook namens Janneke. Hij spreekt zijn dank uit voor medeleven en 
steun die vanuit Tee&O is gegeven na het overlijden van Boy Kodde. 
 

9. Sluiting 
 

De voorzitter sluit om 17.55u de vergadering en nodigt alle leden uit aan tafel te gaan voor een 
lekker diner met een drankje.  

 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 


