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Algemene Ledenvergadering

“De Woeste Kop”

Maandag, 9 Mei 2022
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Welkom
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1. Opening door de voorzitter 

2. Een minuut van stilte 

3. Goedkeuring van het verslag van de ALV van 6 December 2021 

4. Mededelingen van het bestuur 

5a.  Financieel verslag 2021

5b.  Verslag kascommissie

5c.  Decharge penningmeester over boekjaar 2021

6. Mededelingen commissies

7. Rondvraag

8. Sluiting 

Agenda
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Toon Baggen
Mike Fischer
Wim de Feijter
Piet Herrebout
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3. Goedkeuring van het verslag van de ALV 
van 6 December 2021
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4. Mededelingen van het bestuur 
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Mededelingen – club manager

Patty Smit
Bergen op Zoom
53 jaar

Werkervaring:
• Golfcentrum Roosendaal algemeen manager
• Prise d’eau commercieel manager
• NGF accountmanager
• Golfbaan Spaarnwoude Baanmanager

Hobbies: golfen, lezen, beeldhouwen, schilderen

Karakteristieken:
• Leeft golf en kent de golfwereld door en door
• Gedreven , powerhouse
• Staat sterk in haar schoenen
• Flexibel, weet heel goed dat het geen 9 tot 5 baan is. 

Wil er zijn wanneer het nodig is
• Is ons aanbevolen door Alexander Renders (NGF)
• Is geintersseerd in het totale pakket van 

verantwoordelijkheden.

Assessment:
Patty past prima in het gevraagde profiel. Haar kennis van 
de golfwereld en haar netwerk is een grote plus. Zij is 
enorm gedreven en zal “energie” in de vereniging brengen 
en de vereniging naar een nog hoger nivo brengen en hier 
en daar ook opschudden. Zij weet wat ze kan verwachten 
en wil graag naar de woeste kop komen.
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Mededelingen – upgrade website

➢ Informatie makkelijker te vinden.

➢ Nieuwe opzet nieuwspagina (nieuws archief).

➢ Mogelijkheid beschermde leden informatie (leden login).

➢ Meer mogelijkheden voor sponsor zichtbaarheid.

➢ Informatie op de website makkelijk aan te passen of te   

actualiseren (moderne opzet).

➢ Mogelijkheid tot makkelijk toevoegen foto’s (foto archief).

➢ Link naar social media.

➢ Gebruiksvriendelijk op smartphone en tablet.
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15 regels (veiligheid, etiquette en baangebruik)

1. Fore: roep altijd “fore” wanneer een bal afzwaait in de richting van andere 
mensen.

2. Afslag: Sla nooit af wanneer voorgaande flight binnen “schootsafstand” is, houd 
voldoende afstand.

3. Greenkeepers: Baan personeel heeft altijd voorrang, sla pas wanneer U een 
teken krijgt van de greenkeeper die aan het werk is.

4. Pitchmarks & divots: Leg uitgeslagen plaggen terug en repareer pitchmarks op 
de greens en oefengreens (ook die van anderen).

5. Bunker: Hark na betreden de bunker aan, hark alle voetstappen weg ook als die 
niet van U zijn.

6. Marshal: De marshal is er voor Uw veiligheid. Volg altijd de instructies van de 
marshal van dienst op.

7. Buggies & trollies: Het rijden met golfkar, buggy of scooter tussen greenside 
bunker en de green of het plaatsen van de golfkar, buggy of scooter vlak bij de 
green of afslagplaats is niet toegestaan. 

8. De baan: Start op tijdstip van boeking; niet eerder of later; ben 5 minuten voor 
starttijd aanwezig bij start tee. Het gebruik van driving range ballen in de baan is 
verboden.

9. Doorstroming: Zorg voor vlotte doorstroming op de baan, zoek niet te lang naar 
een verloren bal en let op de flight achter je, pas de principes van ready golf toe, 
zet je trolley in de richting van de volgende hole, vul je scorecard in bij de 
volgende hole.

10. Doorlaten: Laat snellere flights door wanneer aansluiting met de voorgaande 
flight verloren wordt.

11. Hole 10: Op hole 10 hebben spelers die van hole 9 komen voorrang, probeer 
indien mogelijk te ritsen.

12. Driving range: Alleen afslaan van de hiervoor bedoelde matten, niet afslaan van 
het gras. Het is verboden gebruik te maken van de driving range wanneer ballen 
geraapt worden.

13. Baanstatus: Kijk bij twijfel altijd naar de baanstatus op de website en houdt U 
aan opgelegde beperkingen.

14. Egolf4U: Boek flights altijd via Egolf4U, schrijf U altijd uit wanneer U niet komt 
spelen.

15. Bijboeken: Bijboeken in Egolf4U bij incomplete flights mag altijd, hiertegen kan 
niet gereclameerd worden.

Mededelingen – 15 regels
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• Uitbesteding (deel) schoonmaak aan Stoffels.

• Zeeuwse strokeplay kampioenschappen op 24 
September as. op De Woeste Kop.

• Service niveau receptie (weekend opening).

Mededelingen
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5a. Financieel verslag 2021
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Resultatenrekening 2021
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Balans Golfvereniging "De Woeste Kop" per 31 december 2021
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5b. Verslag kascommissie
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5c. Decharge penningmeester vereniging  
over boekjaar 2021
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6. Mededelingen commissies
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7. Rondvraag
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8. Sluiting



19

Sluiting


