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In deze nieuwsbrief:
• gevolgen nieuwe corona maatregelen
• winterregels
• kort verslag van de besluitvorming tijdens de
ALV.

ALV najaar 2020
Op dinsdag 27 oktober 2020 heeft de Algemene
Ledenvergadering plaatsgevonden. De vergaderstukken zijn vooraf gedistribueerd en alle
leden hebben elektronisch kunnen stemmen
over de geagendeerde onderwerpen. De Kas
Controle Commissie heeft toezicht gehouden op
de elektronische stemprocedure.

Nieuwe corona-maatregelen
De nieuwe corona-maatregelen hebben gevolgen
voor de golfsport. Golfen blijft mogelijk, maar wel
met meer beperkingen.
De bepaling, dat een groep buiten niet groter
mag zijn dan 2 personen, betekent dat het spelen
van golf uitsluitend in een flight van 2 personen is
toegestaan. De flights starten vanaf nu om de 6
minuten.
Wedstrijden gaan voorlopig niet door. De
wekelijkse wedstrijden en eclectic wedstrijden
worden dus niet gespeeld, maar ook het
clubkampioenschap strokeplay voor senioren
gaat dit jaar, tot onze spijt, niet door.
De beperkingen blijven tot nader order van
kracht.

Er zijn 41 stemmen uitgebracht, waarvan er 2
afgekeurd zijn. De stemming is geldig bevonden
en de volgende beslissingen zijn daarmee
genomen:
1. Het financiële verslag betreffende 2019 is
goedgekeurd.
2. Aan het Bestuur is decharge verleend voor
het gevoerde financiële beleid over 2019.
3. Van het financiële resultaat over 2019 wordt
€ 5000 toegevoegd aan de reservering voor
de komende lustrum-viering.
4. Wil Huijben is herkozen als voorzitter van de
vereniging voor een tweede termijn tot 2024.
5. Désirée Akkermans is benoemd als lid van het
Bestuur en volgt Ben Geuvers op als
voorzitter van de Communicatie Commissie.
6. Walther van Gool is afgetreden als voorzitter
van de Jeugdcommissie.
7. De begroting voor 2021 is goedgekeurd.
8. De verenigingscontributie voor 2021 is
vastgesteld op €100 voor volwassenen en
€50 voor jeugd- en bijzondere leden.
9. Door het wegvallen van activiteiten in 2020
in verband met het corona-virus wordt een
ruim positief resultaat verwacht. Dit resultaat
wordt aangewend om alle leden een
éénmalige korting op de contributie voor
2021 te geven van €20 voor volwassenen en
€10 voor jeugd- en bijzondere leden.

Winterregels
Omdat de omstandigheden in de baan steeds
minder worden en het winterseizoen nadert,
heeft de H&R commissie besloten om met ingang
van direct de winterregels weer van kracht te
verklaren. Schoonmaken en plaatsen van de bal
is nu toegestaan.
De winterregels zijn opgenomen op de website.
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