
  

 

 

 

Verslag van de 71
ste

 Algemene Ledenvergadering van de Golf & 

Countryclub De Biltse Duinen 
 

Gehouden op maandag 23 oktober 2017 in het gebouw van het Golfpark De Biltse Duinen aan de Burg. 

Van der Borchlaan 6 te Bilthoven. 

 

Agenda: 

1. Opening. 

2. Vaststelling  agenda. 

3. Mededelingen.  

4. Vaststelling verslag 70
ste 

Algemene Ledenvergadering d.d. 24 april 2017. 

5.    Samenstelling Bestuur 

 De penningmeester Kees Gerritsen is bereid nog 1 jaar in functie te blijven, maar wil in de loop van dat    

       Jaar zijn taak overdragen aan zijn opvolger 

6.    Veilig Sportklimaat 

7.    Uitreiking Kleykamp-beker 

8.    Uitreiking Wil- Dan- beker 

       9.    Toekomst Duinpan 

 Toelichting voorzitter Peter van Bovene 

       10. Financiële zaken 

 a. Verwachte realisatie 2017 en voorlopige begroting 2018 

 b. Vaststellen contributie 2018 

       11.  Rondvraag 

12. Sluiting. 

 

1. Opening. 

De voorzitter  van de Golf & Country Club De Biltse Duinen, Peter van Bovene, opent om 20.00 uur de 

71
ste

 ALV, welke volgens de statuten, artikel 11, lid 7,  worden gehouden en verwelkomt namens het 

bestuur de  aanwezige leden. Speciaal welkom wordt geheten Herman Jonge Poerink als erelid en Peter 

Sakkers als lid van verdienste. 

 

2. Vaststellen definitieve agenda. 

Aan de agenda wordt als punt 9b toegevoegd: Het Golfpark. 

 

3. Mededelingen 

-     Berichten van verhindering zijn ontvangen van Beppie en IJp Verweij, Jettie Zijlstra, Martien van 

Leijenhorst, Helen van der Veldt-IJzerman, Wim Grimberg, Herman Schouten, Paula Vrakking, Wil 

Osterhaus. 

-     Er wordt door middel van enkele ogenblikken stilte stil gestaan bij het overlijden van Bart Overmars 

en Carla Mora. 

-     Peter van Bovene deelt mee dat er komende winter weer op 6  i.p.v. op 9 holes wordt gespeeld met 

grote cups, zodat er normaal uitgeholed kan worden. 

-     Er was veel belangstelling voor de wedstrijden, met name voor de bijzondere wedstrijden. Alle 

winnaars en winnaressen worden gefeliciteerd met het behaalde resultaat. 

-     Ook volgend jaar wordt er meegedaan aan de korte baan competitie van de NGF. Er volgen hierover 

meer mededelingen, waarna gegadigden zich kunnen aanmelden. Met name is er een tekort aan 

dames. 

-     De voorzitter vraagt aandacht voor de  Rabo-clubkasactie. Het is belangrijk om onze vereniging 

daarbij te steunen, zodat er een bijdrage kan volgen voor de jeugdleden. 

-     Het aantal  leden is stabiel en is iets stijgend. 
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4. Vaststelling verslag 70
ste

 Algemene Ledenvergadering. d.d.. 24-04-2017 

André Bongaards vraagt om correctie van een aantal namen genoemd in het verslag:  

Blz. 1 punt 3 Frieda Roodenburg,  Jules Roodenburg, blz. 2 punt 10: André Bongaards.  

Verder wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld. 

 

5. Samenstelling Bestuur 

Er wordt goedkeuring aan de vergadering gevraagd voor de verlenging van  de termijn van onze 

penningmeester Kees Gerritsen. Kees wil nog een jaar aanblijven en in dat jaar zijn opvolger inwerken. 

Allen gaan hiermee akkoord. 

De voorzitter doet een oproep voor een opvolger voor Kees en hoopt dat zich iemand aanmeldt. 

Ook Bert van Klingeren stopt volgend jaar met zijn bestuursfunctie en ook hij moet worden opgevolgd. 

Alice Sala- van Delft  blijft na haar 1
ste

 termijn van 3 jaar in ieder geval nog een half jaar, zodat er niet 3 

bestuursleden tegelijk vertrekken. 

 

6. Veilig Sportklimaat 

De vergadering gaat ermee akkoord dat G & C.C. “de Biltse Duinen” zich conformeert aan de regeling 

Veilig Sportklimaat van de N.G.F.. In dit kader zijn Cathy Kwant en Jonneke Gerritsen aangesteld als 

vertrouwens- contactpersonen. 

 

7. Uitreiking Kleijkamp-beker 

Deze beker wordt uitgereikt aan degene die zich speciaal 

heeft ingezet voor de vereniging. 

Er is gekozen voor William Punt, die zich al meer dan 2 jaar 

inzet voor de wedstrijdcommissie. Hij heeft een aantal 

nieuwe wedstrijden toegevoegd en heeft in die periode ook de 

Regelcursus gevolgd en afgesloten met het diploma. 

De beker wordt uitgereikt door Gradus Jacobs, die de beker 

vorig jaar heeft gekregen. 

 

8. Uitreiking Wil-Dan-beker 

De voorzitter van de Wedstrijdcommissie Bert van Klingeren 

licht toe dat de winnaars van de koppelcompetitie  de 

Wil/Dan-beker krijgen uitgereikt. Dit jaar  hebben er 21 

koppels aan de wedstrijden deelgenomen , verdeeld over 4 

poules. Het bleef spannend tot de laatste wedstrijd, maar de 

winnaars zijn Jettie Zijlstra en Maria de Jong. 

Maria de Jong dankt de organisatie voor de leuke 

wedstrijden. 

 

9. Toekomst Duinpan 

Gevraagde versterking van de redactie bleef uit en daarom is besloten aan het eind van dit jaar  te stoppen 

met de papieren Duinpan.. Maria de Jong wordt bedankt voor haar inzet voor de Duinpan in de afgelopen 

jaren en krijgt  uit handen van de voorzitter Peter van Bovene  een cadeaubon .. Ook Remko Prins wordt 

door de voorzitter bedankt en krijgt voor zijn inzet de afgelopen 2 jaar een feestelijke fles. 

Er komt een digitale nieuwsbrief die regelmatig zal uitgaan. In welke vorm is nog niet bekend en hier zal 

de komende tijd een beslissing over worden genomen. Er wordt een oproep gedaan aan de leden die over 

de nieuwsbrief ideeën hebben. 

Het Jaarboek blijft wel in de huidige vorm bestaan. 

 

9b.      Het Golfpark 

           Peter van  Bovene geeft de volgende toelichting:  

“Waar rook is is vuur. 

Al enige maanden gonst het van de geruchten. Ik ga niet in op wat ik allemaal gehoord heb, 

want dat zijn de wildste verhalen. 

Ik wil u daarentegen vertellen wat zich werkelijk afspeelt en hoe het verder gaat. 

 



Afgelopen voorjaar heeft Jeroen de Jong de keuze gemaakt om het pachtcontract, wat rust op 

het Golfpark, met de Gemeente te beëindigen,  dit is behalve om persoonlijke redenen ook 

ingegeven door de sterk verhoogde pachtsom. 

Dat impliceert dat er een nieuwe exploitant gevonden dient te worden. 

Wij  - bestuur, medewerkers, Jeroen de Jong  en de Gemeente – hadden de hoop dat er op 

deze vergadering volledige duidelijkheid over de toekomst van het golfpark gegeven had  
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kunnen worden. Dat is door de gecompliceerde afwikkeling van het inmiddels volledig 

gedateerde contract uit 1986 echter nog niet het geval. 

Maar over een aantal zaken is wel duidelijkheid. 

Het Bestuur heeft op uitnodiging van de Gemeente een gesprek gehad. Een gesprek wat niet 

over de afhandeling van de zaken met Jeroen de Jong is gegaan, maar over de toekomst van 

het Golfpark. 

Ons is de zekerheid verschaft dat het Golfpark gewoon blijft bestaan, maar dan met een 

nieuwe exploitant. Daar bestaat geen enkele onduidelijkheid over. 

Wij hebben als vereniging aangegeven dat wij niet zitten te wachten op een mogelijke 

gegadigde die er met gestrekt been in gaat en vervolgens na een jaar achter komt dat het toch 

anders is dan gedacht. Hier heeft de Gemeente volledig begrip voor. 

En zij zijn bereid om met onze belangen rekening te houden. 

Er hebben zich inmiddels twee partijen gemeld. 

Hierover kunnen wij echter nog geen mededelingen doen. 

Die onderhandelingen lopen bij de Gemeente en we gaan dat niet verstoren door vroegtijdig 

of onjuiste informatie de ether in te slingeren. 

 

Behalve onze inbreng bij de Gemeente is het ook zo dat wij met het Golfpark cq Jeroen de 

Jong een overeenkomst hebben over financiële zaken en het gebruik van de baan. 

 

Wat betreft de nieuwe exploitant zullen wij in de gelegenheid zijn om wederom een             

overeenkomst te sluiten over de financiële zaken, gebruik van de baan en in tegenstelling tot 

de huidige situatie zullen wij ook trachten over de kwaliteit, mate en regelmaat van het 

onderhoud van de baan invloed uit te oefenen.   Het is ook zo dat de huidige exploitatie 

gegarandeerd is totdat er een nieuwe exploitant is en het geheel rimpelloos over kan gaan in 

nieuwe handen met betere afspraken. 

 

Kort samengevat:  

Jeroen de Jong stopt ermee. 

Het Golfpark blijft gegarandeerd bestaan. 

 

Er wordt een nieuwe overeenkomst gemaakt met de komende exploitant over financiën, 

gebruik en onderhoud van de baan. 

 

Wij hopen dat we met deze toelichting een hoop onrust bij onze leden, personeel en alle 

berokkenen heb ben kunnen wegnemen. 

Wij als Bestuur zien in ieder geval de toekomst met veel vertrouwen tegemoet”. 

 

De voorzitter vraagt aan de vergadering om eventuele vragen te stellen bij agendapunt  11. Rondvraag 

 

10. Financiële zaken 

Kees Gerritsen dankt voor het vertrouwen in de afgelopen jaren. 

Hij licht de verwachte uitkomst van 2017 en de begroting van 2018 toe. 

Er zijn momenteel  ruim 1000 leden. Het aantal baanleden is echter beperkt en zal liggen rond 250. 

De contributie in 2018 zal hetzelfde niveau hebben als in 2017. Sommige leden willen in termijnen 

betalen. Die mogelijkheid wordt geboden. 

Desgevraagd licht Kees toe dat de kosten van Egolf4u vallen onder de kosten van  leden- en 

handicapadministratie. 

De begroting voor 2018 wordt vervolgens vastgesteld en de contributie voor 2018 wordt tevens 

vastgesteld. 
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11. Rondvraag 

- André Bongaards vraagt  n.a.v. de notulen van de  70
ste

  ALV op 24 april 2017 of de borden in de serre 

zijn bijgewerkt. 

Dit blijkt niet het geval te zijn en toegezegd wordt dat dit  in de volgende periode in orde wordt 

gemaakt. 

- André Bongaards vraagt aan Remko of er al verder gedacht is over een te vormen baancommissie, een  

samenwerking tussen het golfpark en de vereniging. De voorzitter antwoordt dat dit punt zeker 

terugkomt 

- Jeanette Snijders vraagt om een actielijst aan het eind van het verslag van de ALV. Dit wordt uitgevoerd 

met ingang van dit verslag. 

- Herman Jonge Poerink merkt op dat de holes 5 en 6 heel slecht zijn en weinig verbeterd zijn t.o.v. vorig 

jaar.. De voorzitter beaamt dit en licht toe dat er veel heeft tegen gezeten,, o.a. het droge voorjaar  en 

hij hoopt dat e.e.a. zich volgend jaar herstelt. 

- Johan IJtsma merkt op dat Joop Faber  dank verschuldigd is voor zijn werk als webmaster. De 

vergadering stemt hiermee in d.m.v. een applaus. 

- Bert van Klingeren wijst op de wildwedstrijd op 4 november a.s. en roept een ieder op om zich hiervoor 

in te schrijven. 

- Gradus Jacobs geeft in overweging om de opzegtermijn op te schorten van 1 november naar 15 

november  i.v.m. de op handen zijnde veranderingen in het Golfpark. De voorzitter antwoordt dat hij 

overtuigd is van een goede uitkomst en dat in bepaalde gevallen .er altijd soepel wordt omgesprongen 

met de opzegtermijn. 

- Er wordt door het bestuur aan alle lede. een email gestuurd om hen op de hoogte te brengen van hetgeen 

vanavond besproken is over het Golfpark. 

- Ferdinand Sala vraagt of  de gelden van  speelrecht worden overgedragen aan de nieuwe exploitant. 

De voorzitter antwoordt dat dit inderdaad het geval  is  

- Else Schouten  dankt het bestuur voor de bemoeienissen en inspanningen  rond de ontwikkelingen van 

het Golfpark. Peter van  Bovene  reageert met de opmerking dat het bestuur er vertrouwen in heeft dat 

er een goede nieuwe exploitant wordt gevonden en dat alles goed komt. 

 

 

12. Sluiting 
De voorzitter dankt allen voor hun komst en inbreng in de vergadering en nodigt een ieder uit voor een 

drankje. Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Aktielijst 

 

1. Er wordt met ingang van dit verslag een actielijst toegevoegd aan het verslag 

2. De vergadering gaat ermee akkoord dat Kees Gerritsen  nog 1 jaar  penningmeester blijft en in dat jaar 

zijn mogelijke opvolger inwerkt. 

3. De vergadering conformeert zich aan de regeling Veilig Sportklimaat NGF.. In dit kader zijn aangesteld 

als vertrouwens-contactpersonen Cathy Kwant en Jonneke Gerritsen. 

4. Er wordt een oproep gedaan aan leden die zich willen gaan bezighouden met de opstelling van de digitale 

nieuwsbrief die volgend jaar de pappieren Duinpan gaat vervangen. 

5. De begroting voor 2018 en de contributie voor 2018 worden vastgesteld. 

6. Het punt “ Te vormen baancommissie” zal de komende periode terugkomen 

7. De borden in de serre zullen de komende periode worden bijgewerkt. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


