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Verslag van de Algemene ledenvergadering Golfclub Holthuizen  
dd. 29 november 2022  
 
Aanwezig Bestuur: Bram Pruis, Harry Waninge, Willi Jansen, Joke Lich, Jannie de 
Groof 
Aanwezig aantal leden: 42 
Afwezig met kennisgeving: 38 
Verslag: Hetty Meijs  
 
 
1. Opening en vaststelling agenda 

a. De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. 
b. De NGF heeft een ALV gehouden. De NGF bijdrage voor leden van 

golfclubs gaat met 4 euro omhoog. 
c. Per 1 januari 2024 gaat de competitie veranderen, bijna alle 27 holes 

competities gaan terug naar 18 holes.  
d. NGF statuten worden herzien i.v.m. het WHS en de Wet Bestuur Toezicht 

en Rechtspersonen. Ook onze statuten worden hierop doorgelicht. 
 

2. Notulen ALV vergadering 29 juni 2022 
Er zijn geen tekstuele opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 
 

3. Mededelingen 
a. Nieuwe website. Douwe Fokkinga licht toe: de nieuwe website is bijna 

klaar en zal vanaf 12 of 13 december live gaan. Hier komen nog 
mededelingen over via de nieuwsbrief. Er moet nog een aantal zaken 
woorden aangepast door 3W media. De periode van 12 december tot 1 
januari wordt gezien als generale repetitie. Officiële start is dan 1-1-2023. 

b. Willi Jansen bespreekt de stand van zaken m.b.t. bedrijfsleden en 
businessclubleden. Er zijn momenteel 9 bedrijfsleden en 1 businessclublid. 
Ambitie is om dit uit te bouwen naar 15/20 bedrijfsleden. Begin 2023 
hebben we een regeling getroffen voor Donar businessclub leden om 
handicap 54 te halen. Holthuizen heeft volgend jaar 2 business seats bij 
Donar. Deze zijn beschikbaar voor bedrijfsleden.  

c. We krijgen regelmatig verzoek om contributie op te schorten ivm niet 
kunnen spelen. Als lid van Holthuizen kan je je voor € 3,67 per maand 
verzekeren via de NGF voor restitutie van maximaal een jaar contributie 
als het om gezondheidsredenen is. Het bestuur zal leden daarnaar 
verwijzen. Als het om andere redenen is, zal de club trachten een 
maatwerk-oplossing te bieden.  

d. Het contract met de Hopbel wordt met een jaar verlengd vanaf 2-1-2023. 
Een aantal dagen per week (4) zal de keuken open zijn voor diner. Graag 
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reserveren voor de golfronde. Aangepaste openingstijden 10.00-20.00 in 
de winter.  

e. Pro: het bestuur is momenteel in overleg met Isi. Op verzoek worden daar 
momenteel geen mededelingen over gedaan. Vóór 1 januari 2023 zal er 
duidelijkheid komen.  
 
 

4. Notitie toekomstgericht in balans 
De korte editie van dit koersdocument (beleidsnotitie) staat op de site. Dit is tot 
stand gekomen na overleg met de diverse commissies. Leden, communicatie 
en de baan staan centraal. Ook in de hal zal weer enige vorm van 
communicatie (scherm, of bord) komen om activiteiten aan te kondigen. De 
onderlinge structuur zal helderder worden neergezet door meer overleg tussen 
commissies onderling (zoals baancommissie met wedstrijdcommissie) en met 
het bestuur. Het bestuur zal meer met bestuurszaken (contracten) bezig zijn 
en dagelijkse zaken meer aan commissies over laten. Het secretariaat krijgt 
meer management-gerelateerde taken.  
Frits Herbschleb verwijst naar de ambitie om het aantal jeugdleden uit te 
breiden en suggereert zich niet te beperken tot Noordenveld, maar ook 
Westerkwartier etc. hierbij te betrekken.  
T.a.v. de suggestie om ruimte scheppen voor het bedrijfsleven op bv 
vrijdagmiddag: dit zou kunnen als herenmiddag eerder begint of soms op par 
3 baan speelt.  
Een substantieel deel van de inkomsten van onze golfclub komt uit greenfee’s. 
Mede op basis van een onderzoek bij golfclubs in de omgeving is 
geconcludeerd dat het in de rede ligt om de greenfee-tarieven iets te 
verhogen.  
Steef Stevens vraagt naar de achtergrond van de ambitie om het aantal G-
leden te verdubbelen. De drie huidige zijn binnengekomen als buren. De 
voorzitter verduidelijkt dat het ruimte bieden aan de G-golfers een 
maatschappelijk doel is. De Open Dag voor G golfers in oktober heeft nog 1 
ander potentieel G-lid opgeleverd. Het is niet de verwachting dat er snel nog 
meer G-golfers bij komen.  
T.a.v. student-leden is met Pitch overeengekomen dat er maximaal 2x 20 
studenten per jaar bij Holthuizen kunnen instromen. 
 

5. Starttijden 
Uit de enquête die een jaar geleden is gehouden, bleek het merendeel van de 
respondenten voorstander van het starttijdensysteem. Wel is besloten om op 
de par 3 de spiraal te handhaven.  
Barbara De Raedt voert aan dat dit systeem bij Holthuizen is ingevoerd  
vanwege de Corona Pandemie. Het zou logisch zijn geweest als na die 
periode eerst terug gegaan was naar de spiraal, alvorens een enquête te 
houden.  
Er wordt gediscussieerd over de voor- en nadelen van het huidige systeem. Bij 
een aantal leden is het gevoel dat de spontaniteit, het elkaar ontmoeten bij de 
eerste hole en wellicht samen spelen, minder is geworden. Het 
reserveringssysteem lijkt onpersoonlijker, maar greenfeespelers, werkenden 
en mensen die van verder weg komen vinden het prettiger. Het afmelden bij 
het niet-spelen verloopt echter niet goed en er worden door de leden 
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kunstgrepen bedacht om meer dan 2x per week te kunnen reserveren. Echter, 
de vrij hoge greenfee inkomsten zijn mede mogelijk vanwege het 
reserveringssysteem. 
Marc De Raedt zou graag een nieuwe, genuanceerder, enquête willen. 
Peter Jager stelt voor om een werkgroep in het leven te roepen, waarin een 
aantal commissies zitten (incl. horeca & marshalls).  Deze kunnen onderling 
alle voor- en nadelen doorlopen en vervolgens komen met een goed 
doordacht voorstel om de onvolkomenheden uit het systeem te halen. Dit 
voorstel wordt door het Bestuur overgenomen. 
 

6. Presentatie baancommissie 
Peter Jager schetst aan de hand van een presentatie de ontwikkelingen van 
het  afgelopen half jaar. Er is een meerjarenplan gemaakt waarin de grote 
lijnen zijn uitgestippeld voor alle delen van de baan. Belangrijkste prioriteiten: 
bomenplan (snoeien en kappen van zieke of dode bomen of wanneer ze het 
spel belemmeren of bomen die door schaduw of het onttrekken van water de 
ontwikkeling van de baan tegengaan) en een herstelplan voor de bunkers op 
korte en langere termijn, allereerst bij hole 5. Verder zullen in 2023 meerdere 
Tee boxen worden geëgaliseerd (te beginnen met de 1e negen). De oranje 
markers komen op 5 holes naast de rode teemarkers en vier andere holes 
krijgen een volwaardige oranje teebox. Verder zal de bewegwijzering in de 
baan verbeterd worden. Een aantal schuilhutten wordt gerenoveerd en de 
schuilhut bij hole drie wordt verplaatst. De green van hole 3 heeft een 
afwijkende grassoort en zal worden doorgezaaid. Op de par 3 zal gekeken 
worden naar de te stugge matten. Verder komt er een hoog hek tussen hole 
4/par3 en hole 2/hoofdbaan. Het plan voor een upgrade van de inmiddels 
gedraineerde driving range is nog niet rond.  
 
Het contract met Vos loopt eind 2023 af. In een nieuw contract met Vos zullen 
naast de werkzaamheden de kwaliteitseisen scherper worden vastgelegd.  
 
Holthuizen heeft meegedaan aan een proef, waarbij een drone de baan in 
kaart brengt met coördinaten, waarna een via GPS gestuurd karretje 
zelfstandig onkruid kan bestrijden. Dit scheelt ca 90% aan bestrijdings-
middelen en storingen in de baan.  

 
7. Presentatie Verenigingsleven na Corona 

Joke Lich: De laatste tijd (na Corona) is de deelname aan verenigingsleven en 
wedstrijden teruggelopen. Om deelname te bevorderen, en de gezelligheid 
terug te brengen, willen we activiteiten in een nieuwe vorm gaan aanbieden, 
met name voor de hoge handicappers. Voor hen lijkt de drempel vanuit de 
opstapwedstrijden naar andere wedstrijden te hoog. Daarnaast willen we 
starten met activiteiten in het kader van Sportief beleid (vanuit NGF), een 
initiatie om meer samen te gaan trainen. We gaan de hal weer gebruiken om 
meer informatie te geven, mogelijk via een digitaal bord.  
 

8. Financiën vaststellen contributie en begroting  
a. Harry verwijst naar stukken op de website. Ledenaantallen geven in alle 

groepen een lichte stijging te zien, behalve bedrijfsleden. Dit jaar bedraagt 
de opbrengst leden €420.000 (kleine groei). Overige inkomsten:  opbrengst 
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lockerruimte gegroeid t.o.v. 2021, inkomsten driving range minder dan 
2021. Kosten voor baan in lijn met begroting. Er is een lichte overschrijding 
personeelskosten ivm nieuwe CAO. Verlaging van rentekosten, omdat een 
deel van de leningen is afgelost. Resultaat is op begrotingsniveau. Stijging 
liquide middelen €12.000.  
JL: Jaarlijks beëindigen ca 25 mensen hun lidmaatschap, we hebben 
activiteiten om dit op te vangen door aanwas nieuwe (proef)leden. Hoge 
instroom afgelopen jaar had te maken met corona. BP: we gaan weer 
inzetten op binnenhalen van nieuwe (proef) leden. We willen ons 
ledenaantal behouden of liever nog een beetje te groeien.  

b. Harry alle plannen voor uitgaven voor volgend jaar inclusief 
baancommissie zijn meegenomen in begroting. Voorgesteld wordt een 
contributieverhoging van ca 1% van € 807 naar € 815 (+ een verhoging 
van NGF bijdrage naar €23). De andere lidmaatschapstarieven worden in 
verhouding verhoogd (behalve bedrijfsleden, die in 2022 een verhoging 
hadden. ). De aanwezige leden zijn hiermee akkoord. 

c. De contributiefactuur komt dit jaar digitaal (8 december). 
 

9. Bestuursverkiezingen 
 Het reguliere schema voor aan en aftreden van bestuursleden is als volgt: 

  
 
  
  
  
  
 
  
  
       
 

Bram Pruis is aftredend en opnieuw verkiesbaar. Hij hoopt iemand te vinden 
die hem kan opvolgen en gedurende enige tijd kan meelopen. Jack Hesseling 
wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid (portefeuille jeugd, maar hij is ook 
betrokken bij de bedrijfsleden). Hij wil zich blijven inzetten voor de vereniging. 
De aanwezige leden zijn akkoord met deze benoeming.   

 
10. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 

a. NGF start met een nieuwe mixed najaarscompetitie. Er komt binnenkort 
hierover meer informatie  

b. Peter Jager geeft aan verrast te zijn over nieuwe vorm voor de reguliere 
competitie (max. 18 holes) vanaf 2024. Bram licht toe dat deze wens 
vooral vanuit commerciële clubs kwam.  

c. Jan Dijkema vraagt of er laadpalen bij Holthuizen komen? De facilitaire 
commissie is hiermee bezig.  
 

11. Sluiting 
a. De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur. 

 

 

 Aftredend In het bestuur sinds 

Bram Pruis Vz ad interim 2022 2015 

Harry Waninge Penm. 2024  2021 

Secr. Vacature            

Joke Lich Lid 2023  2014 

Jannie de Groof Lid 2024 2018 

Willi Janssen Lid 2024 2021 


