Agenda Algemene Ledenvergadering 18-06-2021, Golfclub Tee&O
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag ALV 2020
4. Terugblik 2020
•

Algemeen

•

Wedstrijden

•

Prijsuitreiking

5. Financiën
•

Financieel verslag 2020

•

Verslag kascommissie en decharge financieel beheer

•

Verkiezing nieuwe leden kascommissie

6. Bestuursaangelegenheden
•

Website

•

AVG/Privacy

•

Relatie TNO en Tee&O

•

Begroting 2021

•

Samenstelling bestuur 2022

7.

Wedstrijdagenda 2021

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

Let op: de stukken voor de ALV zullen 1 week voorafgaand aan de ALV worden geplaatst
op de Tee&O Website.

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”.

Rooster bestuursleden 2021
Bestuurders

Functie

In functie

Herbenoemd

Michel Rademaker
Perry Verzaal
Paul Vierveijzer
Hans Beijersbergen vH
Boy Kodde
Henk van Es
Dory van de Meent
Marian Nieuwenhout
Carine van Bentum
Carine van Bentum
Jos de Mooij
Jos de Mooij
Peter vd Wolk
Martin Snoodijk
Gerhard Reeling Brouwer
Gerhard Reeling Brouwer
Rob Lucas

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Secretaris
Voorzitter
Penningmeester
Secretariaat
Wedstrijdcom.
PR-sponsering
Secretaris
PR-sponsering
Voorzitter
Penningmeester
Wedstrijdcom.
Algemeen lid
Secretaris
Algemeen lid

01-04-05
01-04-05
01-04-05
24-02-10
13-02-13
24-02-10
13-02-13
13-02-13
13-02-13
17-02-17
17-02-17
23-02-18
17-02-17
23-02-18
23-02-18
15-02-19
15-02-19

28-02-20
28-02-20
28-02-20
28-02-20
28-02-20

Uit functie
13-02-13
20-04-09
24-02-10
13-02-13
23-02-18
17-02-17
17-02-17
23-02-18
17-02-17
15-02-19
23-02-18
ALV-2022
ALV-2022
15-02-19

Aantreed-/aftreedrooster kascommissie 2021
Paul Vierveijzer
Martin Snoodijk
Benno vd Meent
Paul Vierveijzer
Marco Schuringa
Marian Nieuwenhout
Marijke Mandjes (ALV2020)
In blauw voorstel bestuur

Functie

senior lid
junior lid
Junior lid
Junior lid

In functie
25-02-15
17-02-16
17-02-17
01-01-19
15-02-19
28-02-20
18-06-21

Herbenoemd
17-02-17
23-02-18
15-02-19
28-02-20
18-06-21

Uit functie
17-02-17
23-02-18
15-02-19
28-02-20
18-06-21

Notulen Algemene Ledenvergadering, Golfclub Tee&O
Datum:
Locatie:
Aanwezig:

28 februari 2020
Golfbaan Prise d’Eau
Alex Nieuwenhout, Dory van de Meent, Edith de Mooij, Ellen Snoodijk, Frank van
den Bogaart, Frank van Vugt, Gea Cieremans, Gerhard Reeling Brouwer, Harry
Muhren, Janneke Kodde, Jos de Mooij, Jos Hoogstraaten, Judith Tesser, Marco
Schuringa, Marian Nieuwenhout, Marijke Mandjes, Martin Snoodijk, Michiel Ringers,
Paul Vierveijzer, Peter van der Wolk, Ria Rolvink, Rob Lucas, Theo Cieremans,
Willem Zelisse

1. Opening & mededelingen
Opening door de voorzitter Jos de Mooij om 17:40
Jos heet de aanwezigen welkom en is blij met grote opkomst ondanks het wat matige weer.
De agenda ALV 2020 wordt zonder aanpassingen goedgekeurd.
Jos brengt een actiepunt van ALV 2019 naar voren. Het betreft het feit dat we slechts 1 van de
TeenO oprichters (Michel Rademakers) erelid hebben gemaakt, maar de 2de oprichter Paul
Vierveijzer die op dit moment nog actief in de vereniging is hierbij vergeten zijn. Hierom stelt het
bestuur voor om ook Paul tot erelid benoemen. Dit wordt met algemene instemming van de ALV
aangenomen
Paul spreekt zijn dank uit voor het erelidmaatschap. Hij is blij de vereniging na 15 jaar nog
steeds bestaat.
Een tweede punt dat de voorzitter naar voren brengt is het feit dat een zeer actief TeenO lid en
oud voorzitter Boy Kodde ons vorig is ontvallen. In overleg met Janneke Kodde is besloten zijn
werk voor TeenO te herdenken in de vorm van het hernoemen van de “TeenO jaarprijs” naar de
“Boy Kodde jaarprijs”.
De voorzitter geeft aan dat hij afgelopen jaar de oud-secretaris Carine van Bentum heeft
bedankt voor haar werk voor de vereniging en Frits van der Ham voor zijn werk aan de website.
2. Mededelingen en Ingekomen Stukken
•

Geen ingekomen stukken.

3. Verslag ALV 2019
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Blz2 (Alex van Nieuwenhout) => resultaat vorig jaar -108 euro, maar dit bedrag wordt nergens
gevonden in het jaarverslag. De penningmeester geeft aan dat dit een schrijffout betreft en een
bedrag van -181 euro betreft (dit in overeenstemming met het financieel jaarverslag 2018).
De notulen van ALV 2019 worden zonder wijzigingen goedgekeurd.
Met dank aan secretaris.
4. Terugblik wedstrijden 2019
Wedstrijdcommissaris
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 mooiweer golfers een enorm voordeel tov degenen, die
het van stoempen (een wielerterm) in storm en regen moeten hebben.
Prijsuitreiking
Golfer van het jaar: Boy Kodde jaarprijs: Frank van den Bogaart
Longest drive heren (4x longest drive): Martin Snoodijk
Longest drive dames (1x longest drive): 4 verschillende winnaars met elk 1x => geen jaarprijs
Neary over 2019: Marian Nieuwenhout (2x)
5. Financiën
Financieel verslag 2019
De penningmeester geeft een korte toelichting bij verslag 2019.
Dit jaar ondanks negatieve begroting toch positief resultaat van Euro 73.
Aan de baten kant komt dit bedrag mede tot stand door 28 euro positief uit wedstrijden en
extra inkomsten contributie. Op dit moment bestaat de vereniging uit 48 leden.
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Aan de lasten kant zijn de bancaire kosten met 100 euro gestegen, wat een significante
hoeveelheid is. Ook prijzen zijn met 100 euro hoger uitgekomen dan begroot.
Gezien het voldoende eigen vermogen stelt de penningmeester voor de contributie van 12
euro wederom niet te verhogen.
Stemming: akkoord ALV met gelijk houden contributie van 12 euro.
Verslag kascommissie en decharge financieel beheer
De kascommissie 2019 bestond uit:
- Paul Vierveijzer
- Marco Schuringa (jr)
Paul neemt het woord:
- Marco en Paul zijn vorige week dinsdag op bezoek geweest bij de penningmeester voor
grondige controle van de kas.
- Interactie met wedstrijdcommissaris is goed zodat ook financiën goed worden
bijgehouden wat mede heeft bijgedragen aan positief resultaat
- Alles zag er goed uit vandaar voorstel van vz kascommissie om de penningmeester
decharge te verlenen voor rekening 2019.
De Kascommissie wordt bedankt.
De ALV verleend unaniem decharge.
Nieuw lid van de kascommissie:
Paul zal zich terugtrekken uit de kascommissie. De voorzitter vraagt wie zich beschikbaar wil
stellen als jr kascommissie lid. Marian Nieuwenhout stelt zich kandidaat. Marijke Mandjes
geeft zich ook op als kandidaat en zal 2021 jr lid worden van kascommissie.
6. Bestuursaangelegenheden
Lopende zaken
- De nieuwe website (waar Harry Muhren hard aan heeft gewerkt) wordt getoond. Hierbij
wordt ook aangegeven dat het huidige logo Tee&O enigszins gedateerd is en er een op
de nieuwe website ook gelijk een nieuw logo is geïntroduceerd
- Privacy: er is een privacy verklaring aan de website toegevoegd
- Afbeeldingen van de website: op dit moment staan achter een wachtwoord
(pics@tno.nl).
- Harry Muhren Wordt nogmaals bedankt met een fles wijn.
Verkiezing bestuursleden
Er vinden geen mutaties van het bestuur plaats, dus het bestuur van 2019 zal ook in 2020 in
functie zijn.
Begroting 2020
Voor 2020 zijn 2 begrotingen opgesteld:
- Met lustrum event
- Zonder lustrum event
Vanuit de penningmeester wordt voorgesteld om 850 euro vanuit de reserves te gebruiken
ikv een lustrum evenement tijdens de jubileum wedstrijd.
Begroting 2020 (met event) wordt aangenomen zonder tegenstemmen.
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ACTIES:
• ALV2020-01 Bestuur gaat vaststellen en vastleggen hoe wij met onze ereleden omgaan.
7. Wedstrijdagenda 2020
Komt ook op website
28 Februari 2020
29 April 2020
29 mei 2020
19 juni 2020
17 juli 2020
21 Augustus 2020
18 September 2020
23 oktober 2020
November 2020

Prise d’Eaux
Avondwedstrijd Ockenburg
Geulbergen (Lustrumwedstrijd, 27 holes met korting uit reserves)
Hoge Dijk (let op dit is met greenfee korting)
Leeuwenberg met greenfree arrangement (dankzij Marijke)
Best (met dank aan Jos Hoogstraten)
Maastricht (Eugene zal hierbij zijn)
Prinsenbosch
tbd, zandbaan (texas scramble)

8. Rondvraag
Alex vraagt hoe het staat met de Facebook pagina? Bestuur geeft aan dat dit door vorige
secretaris al is gestopt vanwege te weinig interesse.
Janneke wil al de aanwezigen nogmaals bedanken voor de steun van iedereen en is ervan
overtuigd dat Boy heel vereerd zou zijn met de jaarprijs vernoeming.
9. Sluiting
De voorzitter sluit om 18:22u de vergadering en nodigt alle leden uit aan tafel te gaan voor het
diner.

_______________________________________________________________________________
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