LET OP!
De RIVM-maatregelen zijn nog van kracht. Dit betekent dat wij verplicht zijn om naar je gezondheid te
vragen voor aanvang van de bijeenkomst en we je vragen om bij klachten thuis te blijven!

Agenda ALV 9 juli 2020
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Opening en vaststelling presentie
Ingekomen stukken en mededelingen
Verslag Algemene Ledenvergadering van 21 november 2019 (bijlage 1)
De stand van zaken: een toelichting door de voorzitter
a. Lockers
b. Gevolgen coronacrisis
Financieel verslag en status 2020 (bijlage 2)
Behandeling advies kascommissie
Belangrijke data in 2020
a. Algemene Ledenvergadering najaar 2020. Donderdag 19 november: 20.00 uur
Rondvraag
a. Leden die voornemens zijn vragen te stellen worden vriendelijk verzocht dit van
tevoren te melden bij het secretariaat. U kunt bellen naar 013 – 462 8219 of mailen
naar secretariaat@golfclubprisedeau.nl
Sluiting van de vergadering

Geachte leden,
Hierbij nodig ik u uit voor een Algemene Ledenvergadering. Op de agenda staat onder andere de
stand van zaken plaatsing lockers en de gevolgen van de coronacrisis. De voorzitter zal dit uiteraard
nader toelichten.
Na het succesvol afgesloten lustrumjaar is het begin van dit golfseizoen natuurlijk door de corona
epidemie volstrekt anders verlopen dan normaal. Helaas zijn ons in deze coronatijd twee dierbare
leden, Joris Seebregts en Ari van Valen, ontvallen. Wij hebben ons medeleven en onze steun aan de
nabestaanden betuigd.
De gevolgen van deze pandemie zijn wereldwijd nog steeds niet echt overzienbaar. Gelukkig lijkt in
Nederland de besmetting onder controle en kunnen we mede dankzij de versoepelingen onze
ledenvergadering onder redelijk normale omstandigheden organiseren. Er kan sinds 11 mei ook weer
gespeeld worden en het is fijn om vast te stellen dat alle leden en bezoekers van de golfbaan de
RIVM-richtlijnen serieus opvolgen. Hierdoor hebben er geen incidenten plaatsgevonden en kunnen
we onze vrijetijdsbesteding met veel plezier voortzetten.
Tezamen met de BV is in de beginfase van deze crisis uw begrip gevraagd en is er een beroep gedaan
op ons aller loyaliteit. De financiële gevolgen van de lockdown zijn voor de organisatie die onze baan
onderhoudt, de gebouwen beheert en de faciliteiten verzorgt, erg groot. De penningmeester heeft
de als bijlage bijgevoegde beschrijving van de huidige stand van zaken gemaakt. Dit vraagt om
overleg en een nauwe samenwerking. Iets wat in ons meerjarenplan al uitvoerig is beschreven,
zonder dat daar overigens werd gedoeld op de extreme situatie waar we de afgelopen maanden in
zijn beland.
Tijdens de ALV zal meer in detail ingegaan worden op de wijze waarop deze samenwerking gestalte
werd en wordt gegeven.
Een van de consequenties van de lockdown is dat de ontwikkeling van het lockers-plan een lage
prioriteit heeft gekregen. We vragen daarvoor uw begrip. Er is wel veel gebeurd en financieel en
technisch in kaart gebracht, de voorzitter praat u hierover graag bij.
Overall kan gesteld worden dat het met de vereniging goed gaat. Er is een lichte toename van het
aantal leden en de door de vereniging georganiseerde activiteiten worden druk bezocht. Ook horen
we weer goede geluiden over de kwaliteit van de horeca, onze gastvrijheid en serviceverlening.
De nieuwe ledencommissie krijgt goede feedback op de extra aandacht die aan het “welkomst”traject van de nieuwe leden wordt geschonken. Er worden ook meer jeugdige leden op onze baan
gesignaleerd, wat het bestuur zeer hoopvol maakt over de toekomst van onze vereniging.
In samenwerking met de BV gaan we beoordelen of er voor onze vereniging voordeel valt behalen in
een differentiatie van de lidmaatschapsvormen, gericht op de individuele behoefte in
speelfrequentie en betrokkenheid bij de vereniging. De eerste resultaten van het NGF-onderzoek
naar alternatieve lidmaatschapsvormen worden in de loop van volgende maand verwacht.
De Golf Academie is begin dit jaar van start gegaan. Ook dat initiatief heeft het stevig te verduren
gekregen als gevolg van de coronacrisis. Toch werden er online acties uitgezet en heeft het Pro-team

direct na openstelling een aantal op specifieke ledengroepen gerichte lessen opgezet. Het bestuur
begrijpt dat daar in groeiende mate naar tevredenheid gebruik van wordt gemaakt.
Een grote groep competitiespelers is zeer teleurgesteld omdat de competitie niet door kon gaan. De
technische commissie zal de voorbereiding van de competitie 2021 sneller dan voorgaande jaren
aanvangen en ook meer onderlinge oefenwedstijden organiseren. Deels om de krachten onderling te
meten, maar ook om tegemoet te komen aan de behoefte bij een deel van onze leden aan meer
wedstrijden.
Laten we hopen dat de gevreesde tweede golf uitblijft, waardoor we onze eerste golf-behoefte de
komende tijd ongestoord en naar volle tevredenheid kunnen blijven invullen.
Ik wens u een vruchtbare en gezellige ALV.
Marc Punt
Secretaris

