
Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen 
Vergadering van deelnemers

14 november 2022



1. Opening
2. Vaststelling van de agenda 
3. Verslag van de vergadering van deelnemers van 9 mei 2022 
4. Samenstelling van het bestuur
5. Verslag van werkzaamheden van de stichting
6. Begroting 2023
7. Sluiting

Agenda



In overeenstemming met artikel 6.1 van de statuten, stelt het bestuur van de stichting Golf 
Zeeuwsch-Vlaanderen aan de vergadering van deelnemers d.d. 14 november 2022 voor om 
Peter de Jonge opnieuw te benoemen tot lid van het stichtingsbestuur

Peter is al vele jaren actief lid van De Woeste Kop en als voorzitter van de clubhuiscommissie 
nauw betrokken bij het beheer van onze gebouwen en het functioneren van het restaurant 

Voorstel tot het verlengen van het mandaat van Peter de Jonge

Samenstelling van het bestuur
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Algemeen

1. Grote projecten om de baan en de infrastructuur aan te passen aan het 
stijgende aantal leden
1. De driving range
2. Het clubhuis

2. De stijgende energieprijzen nopen tot aanpassingen:
1. Zonnepanelen en batterijen
2. Reductie stroomverbruik door o.a. ledverlichting
3. Vernieuwing Cv-installatie met warmtepomp

3. Duurzaamheid
1. Effectiever waterbeheer
2. Meer laadpalen
3. Het GEO-certificaat



De baan

• Lopende projecten
• Renovatie van hole 15 en 15
• Schelpenpad hole 2
• Winterroute voor buggy’s
• Par-3

• Plannen voor de toekomst
• Vernieuwing hoofdleiding met 

sproeiers holes 3, 4 en 5
• Renovatie hole 2 en 11
• Aanleg wintertees
• GEO-certificering 2023



Lopende projecten: renovatie hole 15 en 16



Lopende projecten

• Begaanbaarheid:
• Schelpenpad hole 2 
• Winterroute buggy’s

• Wildschade en ongedierte-
bestrijding

• Staatsbosbeheer
• Herplantingsplicht 4.000m2

• Boomplantdag op 17 december

• Een par-3 in de 2de 9



Toekomstige projecten

• Aanplant bomen op hole 15 en 16
• Vernieuwing hoofdleiding en 

sproeiers op hole 3, 4 en 5
• Aanleg wintertees
• Aanpassen hole 2 en 11
• Watermanagement
• Onkruidbestrijding
• GEO-certificering 2023



De nieuwe driving range
72 meter breed
210 meter diep



De nieuwe driving range
2 ruime studio’s voor lessen
Ruimte voor o.a. de ballenautomaat
10 overdekte afslagplaatsen
6 open afslagplaatsen
Zonnepanelen op het hele dak













De nieuwe driving range

Begin van de werkzaamheden: half januari 2023
Afronding: begin april

Tijdens de bouw blijft de driving range open



Uitbreiding van het clubhuis

Een groot project is (te) kostbaar
We bekijken opties voor: 
• De vergroting van de capaciteit van het restaurant
• Een extra ruimte voor de vereniging
Nauw overleg met de vereniging 



Veiligheid op De Woeste Kop

Een veilige omgeving voor 
iedereen …
… door, preventief, onveilige 
situaties te voorkomen

Vanzelfsprekend een veilige 
omgeving

This Photo by Unknown Author is licensed under 
CC BY-NC-ND

http://mohurley.blogspot.com/2017/04/ferryland-iceberg.html


Veiligheid in ontwikkeling

De baan: Schuilhutten, paden en hekwerk
Facilitaire zaken:                 Keuringen en onderhoud
Algemene veiligheid:         Hulpmiddelen en bewijzering (borden)



Veiligheid in ontwikkeling

NGF, Arbowet, Zorgplicht en Verantwoordelijkheid
Vanzelfsprekend een veilig omgeving 
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