
Verslag  Algemene ledenvergadering Golfclub Landgoed Nieuwkerk                 
29 november 2017 om 20.00 uur,   clubhuis GC Landgoed Nieuwkerk 

Aanwezig namens het bestuur: Paul Ritzen  (voorzitter), Wil Staffhorst, 
(penningmeester), Huub de Pont, Jean Willems  en Ineke Claassen ( secretaris) 

Notulist: Ineke Claassen                                                                          
___________________________________________________________________________ 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter, Paul Ritzen, heet alle aanwezigen van harte welkom en opent de 
vergadering. Er zijn 50 leden aanwezig en 25 berichten van verhindering. 

Mededelingen 
De in de vorige ALV goedgekeurde concept-statuten zijn inmiddels gepasseerd bij de 
notaris.  

Rob van den Heuvel heeft gevraagd het zit met de toekenning van de  jachtrechten 
voor onze baan aan jagers van belendende jachtterreinen in verband met het 
toenemend risico van schade aan onze baan door wilde varkens. Het jachtrecht voor 
onze baan is verleend aan een jager die een vergunning heeft voor het gehele 
Landgoed Nieuwkerk. Dit werkt preventief, wilde varkens mogen zonder 
beperkende voorwaarden worden afgeschoten. Verdergaande preventieve 
maatregelen zoals een afrastering zijn wel overwogen  maar zijn zeer kostbaar en de 
kosten wegen vooralsnog niet op tegen het risico. 

Het aantal deelnemers aan het nieuwe winterprogramma bedraagt ruim 180.  

2.  Vaststelling verslag ALV d.d. 26 april 2017 

Het verslag wordt tekstueel ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het 
verslag worden geen opmerkingen gemaakt. 

3.  Stand van zaken 

a. Baan 
Onlangs hebben de provincie Noord Brabant en de Gemeente Goirle een aantal 
belanghebbenden in het gebied De Fokmast,  Landgoed Nieuwkerk en Regte Heide, 
waaronder onze vereniging benaderd voor deelname aan een project in het kader 
van de nieuwe Omgevingswet, de zogeheten “proeftuin Goirle”. In dit gebied is in 
het verleden tot nu toe vergeefs getracht tot oplossingen te komen voor de inrichting 
en ontwikkeling van dit gebied. Het betreft dan o.a. de verplaatsing van de manege, 
het terrein van de firma Paulissen, de plannen van Brabants landschap en de 
waterschappen voor het verbeteren van de hydrologische condities in dit gebied en 
daarmee samenhangend de positie van de golfbaan. De “proeftuin” zou meer 
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mogelijkheden bieden om in onderlinge samenhang tot oplossingen te komen. Medio 
volgend jaar zou er dergelijk samenhangend plan er moeten liggen. Daarmee zou 
definitieve duidelijkheid ontstaan over de toekomst van de golfbaan op deze locatie. 
In de gesprekken die daarop zijn gevolgd hebben wij als bestuur  aangegeven weinig 
behoefte te hebben aan deelname aan een traject waarvan de uitkomst al op 
voorhand vast staat, nu de Provincie voornemens is het conceptbeheerplan het eerste 
kwartaal van 2018 – in het kader van Natura 2000 - vast te stellen en te publiceren. 

 Om tot een open gedachtewisseling te kunnen komen zou ons inziens de vaststelling 
van het conceptbeheerplan voor dit gebied moeten worden opgeschort totdat het 
proeftuinproject is afgerond. Op dit conceptplan is twee jaar geleden door ons een 
zienswijze ingediend, waarin o.a. werd aangegeven dat de omvang van een 
eventuele drainerende werking van de golfbaan  niet of onvoldoende was 
onderzocht en derhalve de conclusie dat die moest worden verminderd of 
opgeheven, zo nodig door verplaatsing, voorbarig was.  In het kader van het 
proeftuinproject zou het effect van de hydrologische maatregelen verder kunnen 
worden onderzocht en oplossingen tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Op de 
dag van deze vergadering, derhalve 29 november 2017,  heeft de Provincie laten 
weten dat het verbeteren van de hydrologische condities in dit gebied, waaronder 
het opheffen van de drainerende werking van de golfbaan,  uitgangspunt is, maar 
dat zij bereid en voornemens is om in het kader van de proeftuin expliciet scenario’s 
te onderzoeken waarbij de golfbaan op de huidige locatie kan blijven. De 
maatregelen die nodig zijn voor het herstel van de Regte Heide, het beekherstel van 
de Poppelse Leij en de grondwateronttrekking door Brabant Water worden daarbij in 
samenhang bezien.  Het bestuur zal zich de komende dagen beraden op een 
inhoudelijke reactie. We zullen daarbij een afweging maken tussen de voordelen en 
nadelen van dit traject. In overleg met de baron wordt nu de strategie bepaald. Wel 
mag duidelijk zijn dat weer gesproken wordt over verplaatsing van de baan. Het 
bestuur zal zich tot het uiterste inspannen om dit te voorkomen, met name omdat de 
drainerende werking van de golfbaan geenszins is vastgesteld en het uiteindelijk te 
bereiken en beoogde  doel: de vernatting van de Regte Hei en het meanderen van de 
Leij, door verplaatsing van de golfbaan  geenszins vast komt te staan. Uit onderzoek 
is gebleken dat verplaatsing van de baan (c.q. opheffing van de drainerende werking 
van de golfbaan) weinig effect heeft op de vernatting van de Regte Hei. Daarbij komt 
dat Brabant Water voornemens zou zijn om meer water te gaan onttrekken aan het 
gebied voor de drinkwatervoorziening. 
 
Voortgang verlenging pachtovereenkomst  
De besprekingen hierover verlopen uiterst traag. Bij de baron is aangedrongen op 
versnelling. De baron zegt tijdens de vergadering toe in 2017over dit onderwerp nog 
in 2017 in overleg te treden. 
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b. Herinrichting clubhuis.  
Zoals al eerder gemeld is er een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van het 
clubhuis. Passend in dit plan zijn inmiddels de stoelen in het clubhuis vervangen. De 
kosten voor realisatie van de rest van het plan zijn geraamd op circa € 60.000. Het 
heeft de voorkeur om dit plan in een keer te realiseren, gefaseerde uitvoering is lastig 
en waarschijnlijk ook duurder. Maximaal € 30.000,--  kan verantwoord worden 
gefinancierd uit de huidige middelen. Voor het overige moet aanvullende 
financiering worden gevonden. We gaan verder met het ontwikkelen van het plan en 
zijn voornemens om  een aparte bijeenkomst hierover voor de leden te beleggen. De 
realisatie wordt in de tweede helft van 2018 gepland,  ervan uitgaande dat de 
financiering rond komt. De kosten voor de herinrichting  (financiering) hebben pas in 
2019  gevolgen voor de begroting. 

c. Overige Zaken.  

Ledenwerving 
Het ledental aan het einde van dit jaar is weer op het niveau van eind vorig jaar. De 
jeugdcommissie heeft een aantal goede initiatieven genomen waardoor het aantal 
jeugdleden is gegroeid. Toch is het nodig om ons nadrukkelijker te gaan 
bezighouden met werving en promotie. Niet alleen van leden maar ook van 
gastspelers. Onze baan kan veel intensiever worden benut dan nu het geval is. Ons 
aanbod moet beter worden  afgestemd op de behoeften van de huidige en de 
potentiële golfers. De promotie daarvan via allerlei media moet worden versterkt. 
Een kleine groep, bestaande uit een enkele leden (Mari Berkers, Wil Spapens) , onze 
pro en bestuursleden is gestart met het opstellen van een activiteitenplan dat op 
korte termijn moet uitmonden in een aantal voorstellen en maatregelen die onze 
wervingskracht gaan vergroten. Bij de promotie van de baan zullen ook bedrijven 
worden betrokken. De sponsorcommissie is er al met succes in geslaagd bedrijven 
aan te trekken en gaat daarmee verder, mede om ook jeugdigere leden te kunnen 
werven. 

Wedstrijdprogramma 
Er wordt opnieuw gekeken naar de verdeling vrije tijd versus wedstrijdtijd. De 
wedstrijdcommissie neemt het programma  voor volgend jaar daarom kritisch onder 
de loupe. Tevens zal bezien worden hoe we op een evenwichtige manier de 
mogelijkheden voor groepen gastspelers kunnen verruimen, rekening houdend met 
de speelmogelijkheden van onze leden. 

4.  Verslag financiële situatie BV en vereniging 

a. Begroting 2018 en verwachting 2017 vereniging en bv 
De begroting voor 2018 en de verwachting voor  de dichtraming van 2017 worden 
door de penningmeester toegelicht. Er valt voor 2017  niet te ontkomen aan een 
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beperkt verlies. Dat wordt veroorzaakt door niet-begrote kosten, zoals de 
onafhankelijke controle op de Enk, waar het onderhoud van de baan is uitbesteed.  
 
b.  Contributievoorstel 2018 
Om de begroting voor 2018 sluitend te maken is een verhoging van de contributie 
met 4,5% noodzakelijk. De aanwezigen stemmen in met het contributievoorstel. 
De algemene ledenvergadering stemt in met de begroting 2018. 
 
5. Benoeming lid van de Raad van Toezicht 

Het  bestuur stelt voor Peter Schalk te herbenoemen als lid van de Raad van Toezicht 
van de vereniging. Er zijn geen tegenkandidaten voorgedragen door de leden.  De 
voorzitter wenst Peter Schalk succes met de 2e termijn. De vergadering stemt onder 
applaus in met de herbenoeming.  

6. Bestuurszaken 

a.  Vacature directeur BV 
De huidige directeur Operationele zaken van de BV, Hans Boender neemt per 1 
januari afscheid. Hans Boender heeft ervoor gekozen lid te worden bij een vereniging 
die dichter bij huis is.  De voorzitter respecteert uiteraard het  besluit, dat de 
vereniging ten zeerste betreurt. Voor het vele goede werk dat Hans heeft verricht,  
zijn gestructureerde aanpak en de plezierige manier waarop hij opereerde  zijn wij  
Hans veel dank en respect verschuldigd.  Het vinden van een goede opvolger valt 
niet mee maar het bestuur en de Raad van Toezicht is daar druk doende mee. Als 
dank voor zijn  inzet wordt Hans een kleine attentie aangeboden.  

b.  Vacatures in commissies en bestuur 

Bij diverse commissies bestaat behoefte aan versterking. Onze vereniging is sterk 
afhankelijk van de inzet van vrijwilligers.  De voorzitter dringt er bij de leden op aan 
zich bij het bestuur  of bij de commissies te melden als de leden een bijdrage te 
kunnen leveren. De grootste knelpunten zijn de marshalls en de baancommissie.  De 
voorzitter verzoekt de leden niet te snel nee te zeggen als er een beroep op hen wordt 
gedaan.  

Voor bestuursfuncties zullen in de loop van het volgend jaar vacatures ontstaan. In 
verband met de afronding van een aantal lopende zaken heeft het bestuur een beroep 
gedaan op Wil Staffhorst om zijn functie als penningmeester te continueren tot april 
volgend jaar. Aan het eind van het volgend jaar zullen secretaris  Ineke Claassen en 
voorzitter Paul Ritzen niet meer herbenoembaar zijn en afscheid nemen als 
bestuurder. Gezien dit verloop en het daarmee gepaard gaande verlies aan kennis en 
ervaring in het bestuur en het nieuw geopende dossier over de toekomst van de baan 
is uit oogpunt van bestuurlijke continuïteit gekozen voor een opvolger van onze 
penningmeester die niet alleen veel kennis heeft van de financiën van onze 
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vereniging maar ook op een aantal andere terreinen, zoals de baanverplaatsing  en de 
BV. Voormalig penningmeester en directeur van de BV, Ries van der Linden, heeft 
onlangs aangegeven vanaf volgend jaar weer beschikbaar te zijn en hij zal in de ALV 
van april 2018 als opvolger van Wil Staffhorst worden voorgedragen.  

7. Voordracht tot benoeming Ed Ghering als erelid 

In de statuten is voorzien in de mogelijkheid tot benoeming van een erelid. Omdat 
dit gezien moet worden als een uitzonderlijk eerbetoon is het van belang dat er 
duidelijkheid is over de wijze waarop de voordracht tot stand komt en de criteria die 
daarbij worden gehanteerd. In de voordracht die de leden hebben ontvangen bij de 
uitnodiging voor deze vergadering worden deze criteria genoemd. Het moet gaan 
om een lid van de vereniging, iemand die op meerdere terreinen een langdurige, 
substantiële en significante bijdrage heeft geleverd aan het verenigingsleven en een 
symbool en voorbeeldfunctie heeft.  

Ed Ghering is naar de mening van het bestuur iemand die in alle opzichten aan deze 
criteria voldoet.  Ed heeft gedurende een lange reeks van jaren een grote 
verscheidenheid van werkzaamheden verricht en stond altijd klaar  als er een beroep 
op hem werd gedaan. Het bestuur draagt uit volle overtuiging  voor Ed Ghering te 
benoemen als erelid van de vereniging Golfclub Landgoed Nieuwkerk. Vanwege een 
opname in het ziekenhuis kan Ed Ghering niet aanwezig zijn op de vergadering. Ed 
valt een welgemeend en langdurig applaus ten deel van alle aanwezigen, die 
instemmen met de voordracht. Ed wordt na afloop van de vergadering door de 
voorzitter gebeld.   

8.  Rondvraag 

Sako (de horeca-ondernemer) heeft de leden bericht dat de keuken ’s avonds gesloten 
zal zijn tot 1 maart 2018. Mari Berkers vraagt het bestuur – mede namens een aantal 
andere leden – of dit zomaar kan. Is dit een eenzijdig besluit of is dit genomen in 
overleg met het bestuur? De voorzitter licht toe dat volgens contract de horeca 
verplicht is het clubhuis (en de keuken)  open te houden tot een uur na 
zonsondergang. Met de horeca-ondernemer is overleg geweest over de situatie dat 
geen leden aanwezig zijn in clubhuis, baan of drivingrange. Afgesproken is dat het 
toegestaan is het clubhuis in dat geval te sluiten. Wel moeten de leden daarover 
vooraf geïnformeerd worden.   

De voorzitter heeft begrip voor de onvrede, die bij sommige leden leeft en stelt voor 
om in overleg te treden met Sako.  Enerzijds mag er van de ondernemer initiatief 
worden verwacht, anderzijds wordt er bij tijd en wijle weinig tot geen gebruik 
gemaakt van de keukenopenstelling. 

Er zal een overleggroepje worden gevormd met afgevaardigden uit bestuur, horeca 
en de vraagstellers om tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen. In 
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dat overleg wordt de openstelling van het clubhuis tijdens trainingen in de 
avonduren meegenomen.  

Het kampioenenbord, dat is bijgewerkt tot en met 2015, blijft een punt van aandacht. 
De voorzitter mee dat de herinrichtingscommissie onder leiding van Jacq van Aarle 
wacht op de wensen voor de indeling van de wedstrijdcommissie. De commissie  zal 
de uitbreiding  in het kader  van de herinrichtingsplannen uit (laten) voeren. 

Niets meer aan de orde zijn sluit de voorzitter onder dankzegging aan de 
aanwezigen voor hun inbreng  de vergadering en biedt de voorzitter alle aanwezigen 
een consumptie aan vanwege het erelidmaatschap van Ed Ghering.  


