
 
Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen 

Vergadering van deelnemers 
9 mei 2022



1. Opening  
2. Vaststelling van de agenda  
3. Verslag van de vergadering van deelnemers van 6 december 2021 
4. Samenstelling van het bestuur 
5. Update van de werkzaamheden van de stichting voor 2022 
6. Jaarverslag 2021  
7. Rondvraag 
8. Sluiting

Agenda



Voorstel tot het goedkeuren van de notulen van de vergadering van 
deelnemers van 6 december 2021 (bijlage 1) 

Verslag van de online meeting van 06-12-2021



Kort na de meeting bleek de positie van secretaris onverwacht vacant 

Voor de opvulling van de vacature is er eind januari 2022 een online 
stemming geweest: 
• Eens met de procedure om online een vacature op te vullen: 

• Ja: 285 
• Neen: 3 

• Eens met de benoeming van Jacqi de Booij als lid van het bestuur 
• Ja: 285 
• Neen: 3 

De uitslag zou vandaag getoetst worden ……  

Verslag van de online meeting van 06-12-2021



1. Opening  
2. Vaststelling van de agenda  
3. Verslag van de vergadering van deelnemers van 6 december 2021 
4. Samenstelling van het bestuur 
5. Update van de werkzaamheden van de stichting voor 2022 
6. Jaarverslag 2021  
7. Rondvraag 
8. Sluiting

Agenda



Samenstelling van het bestuur
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. 6 december 2021 voor om het 
mandaat van Pieter van Hoogstraten te verlengen tot medio 2025. 
Pieter is al vele jaren actief lid van De Woeste Kop en bekleedt de functie van voorzitter in het 
bestuur van de stichting 
  

Voorstel tot het verlengen van het mandaat van Pieter van Hoogstraten 
als lid van het bestuur van de stichting tot medio 2025 

 



Samenstelling van het bestuur
De statuten van de stichting bepalen dat het bestuur bestaat uit 7 personen 
Met het terugtreden van Adrie Pieters en Jacqi de Booij zijn er twee vacatures ontstaan: 
• We hebben een nieuw aandachtspunt in portefeuille: veiligheid van de gehele 

accommodatie. De onderwerpen worden onderzocht door een commissie Veiligheid die de 
beide besturen gaat adviseren 

• Gert Post neemt de komende 3 jaar de taken van de baancommissaris voor zijn rekening 
• Hanneke Berbée – van Koningsbruggen en Pieter van Hoogstraten bundelen hun expertise 

om de financiële zaken naar behoren uit te voeren 

• We hebben twee vacatures, waaronder die van penningmeester 

 



1. Opening  
2. Vaststelling van de agenda  
3. Verslag van de vergadering van deelnemers van 6 december 2021 
4. Samenstelling van het bestuur 
5. Update van de werkzaamheden van de stichting voor 2022 
6. Jaarverslag 2021  
7. Rondvraag 
8. Sluiting

Agenda



1. Opening  
2. Vaststelling van de agenda  
3. Verslag van de vergadering van deelnemers van 6 december 2021 
4. Samenstelling van het bestuur 
5. Update van de werkzaamheden van de stichting voor 2022: het gras 
6. Jaarverslag 2021  
7. Rondvraag 
8. Sluiting

Agenda



De Baancommissie: Agenda 2022

1. Afronden renovatie hole 15 en 16 
2. Heideaanplant hole 8 
3. GEO-hercertificering 2023 
4. Update investeringsplan voor de baan



De Baancommissie: Hole 15 en 16



De Baancommissie: Hole 15 en 16

• Zaterdag 7 mei: inzaaien klaar 

• Maandag 9 mei: sluiten van hole 15 (niet betreden van de ingezaaide GUR) 

• Wachten op groeizaam weer 

• Opening van gerenoveerde holes in augustus/september



De Baancommissie: Hole 8

Nu: 
Ingezaaid in voorjaar 2021 en beregend 
met relatief zout beregeningswater

Zo moet het worden: 
Opnieuw inzaaien in najaar 2022 en 
bewateren met regen



De Baancommissie: GEO

• Certificaat: mei 2020 

• Hercertificering: 2023 

• Daarna iedere 5 jaar



De Baancommissie: Investeringsplan

• Aanpak natte gebieden in de baan: holes 2, 5, 12, 13 en 18 

• Vervanging van PVC in de hoofdberegeningsleiding door PE 
• Hole 1 en een deel van hole 15 en 16 zijn afgerond  

• Renovatie van meerdere bunkers



1. Opening  
2. Vaststelling van de agenda  
3. Verslag van de vergadering van deelnemers van 6 december 2021 
4. Samenstelling van het bestuur 
5. Update van de werkzaamheden van de stichting voor 2022: de stenen 
6. Jaarverslag 2021  
7. Rondvraag 
8. Sluiting

Agenda



De Bouwcommissie: driving range

• Het eerdere plan bleek financieel niet haalbaar  

• Het plan is grondig aangepast  

• De juridische procedures zijn gestart 

• Bestek is opgesteld en er zijn offertes ontvangen 

• Er is budget beschikbaar gesteld: we gaan budget en plannen afstemmen



• 210 meter vanaf de pro-
studio’s 

• 185-190 meter vanaf de 
matten 



De Bouwcommissie: Bestek



De Bouwcommissie: Vanaf hole 9



De Bouwcommissie: Vanaf het clubhuis



1. Opening  
2. Vaststelling van de agenda  
3. Verslag van de vergadering van deelnemers van 6 december 2021 
4. Samenstelling van het bestuur 
5. Update van de werkzaamheden van de stichting voor 2022 
6. Jaarverslag 2021  
7. Rondvraag 
8. Sluiting

Agenda



Jaarrekening 2021: Resultaat



Jaarrekening 2021: Balans - activa

31-12-2021              31-12-2020 

€ 1.239.705  € 1.225.912 
   
€       72.378  €     113.615 
€     442.300   €     219.924 
€ 1.754.383  € 1.559.451

Vaste activa 
Vlottende activa 
       Vorderingen 
       Liquide middelen 
Totaal



Jaarrekening 2021: Balans - passiva

31-12-2021              31-12-2020 

€    550.277  €     415.113 
€ 1.112.910  € 1.076.850 
€       91.196   €       67.488 

€ 1.754.383  € 1.559.451

Stichtingsvermogen 
Langlopende schulden 
Kortlopende schulden 

Totaal



Jaarrekening 2021: Samenvatting

• Positief resultaat 
• Liquide middelen voor de grote projecten beschikbaar 
• Zorgen: 

• De snel stijgende kosten van het baanonderhoud 
(brandstof, kunstmest, arbeidskracht) en van 
bouwmaterialen  

• De subsidieregeling BTW vervalt op 01-01-2024 
  



Jaarrekening 2021

• Kennisname van het positieve advies van de kascommissie 
• De kascommissie geeft het bestuur decharge voor 

het gevoerde beleid 
• Op 2 mei heeft het bestuur, conform de statuten, de 

jaarrekening vastgesteld 
• Het bestuur hecht aan de instemming van de 

vergadering voor het verlenen van decharge voor 
het gevoerde beleid 

  



Rondvraag 



Sluiting 

Hartelijk dank voor uw deelname 

De Algemene Ledenvergadering van De Woeste Kop: 20:30 uur 


