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Algemene Ledenvergadering NGF
30 november 2019

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
KONINKLIJKE NEDERLANDSE GOLF FEDERATIE
25 MEI 2019, DEWEERELT VAN SPORT
De diapresentatie is onderdeel van deze verslaglegging.
1. OPENING
President Willem Zelsmann opent de Algemene Ledenvergadering. Hij heet alle
aanwezigen hartelijk welkom en in het bijzonder de Ereleden Annelies Eschauzier en Rolf
Olland en de Leden van Verdienste Henk Heyster en Marieke van Rhijn. Hij verwelkomt
tevens de gasten Annick Schreuder, Vereniging van Golfclub Managers, Hans van Weezel,
Samenwerkende Golfclubs West Nederland en Jeroen Boesmans en Marnix Bügel van
MIsportscompany.
Er wordt een moment stilte in acht genomen voor Els Arendsen de Wolff-Exalto, draagster
van de gouden NGF-speld, die op 10 februari jl. op 100-jarige leeftijd overleden is.
2. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 1 DECEMBER 2018
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 1 december 2018 worden onveranderd
en met algemene stemmen goedgekeurd, met dank aan de notulist.
3. MEDEDELINGEN
(sheets 4 t/m 15)
Richard Kooloos geeft de stand van de Green Deal weer. Er is vijf jaar verlenging van de
Green Deal gerealiseerd, maar het eindpunt blijft hetzelfde, namelijk 0,0 gebruik. Doordat
er zoveel banen gecertificeerd en oncourse zijn en door de goede respons op de monitoring,
is de Golfalliantie een betrouwbare gesprekspartner voor de overheid. De NGF staat sterk
dankzij de inzet van de commissies en bestuurders van de clubs en banen, de Werkgroep
Public Affairs onder leiding van Tjeerd de Zwaan en Margot Vliegenthart en het NGF-bureau
met Jeroen Stevens en Niels Dokkuma.
De steun van de banen is belangrijk, omdat de transitie van het oude systeem met gebruik
van herbiciden en pesticiden naar een systeem van 0,0 gebruik, waarbij de speelkwaliteit
overeind blijft, vijf tot acht jaar duurt. 2025 is dan heel dichtbij. Het vraagt een enorm
commitment van de clubs en hun bestuurders om die transitie in te zetten. Er moet stevig
doorgepakt worden om met behoud van speelkwaliteit en binnen de commerciële grenzen
de 0,0 te halen. Gelukkig is er ook een handreiking vanuit het Rijk: er gaan middelen ter
beschikking komen om onderzoek te stimuleren en wellicht ook hulpmiddelen voor
onderhoud. Dit is echter niet de oplossing voor de transitie. Het wordt een uitdagende route
om een gezonde golfsport te borgen in een setting waarin we geen gebruik kunnen maken
van de middelen waar we nu zo bekend mee zijn.
Dricus Prins meldt dat er op topgolfgebied prachtige resultaten geboekt zijn in het eerste
kwartaal. Het is mooi om te zien dat de inzet van deze spelers, maar ook de investering die
daarvoor gedaan is door de clubs die hen ondersteund hebben deze resultaten hebben
opgeleverd.
De NGF stimuleert graag dat elke club aandacht heeft voor de beginnende golfer en dan
vooral jeugd. De spoeling in jeugd is erg dun en dit heeft straks zijn weerslag op topgolf. De
NGF gaat de komende tijd nadrukkelijk een impuls geven aan jeugdgolf en een plan
daarvoor maken. In de volgende Algemene Ledenvergadering wordt daarop teruggekomen.
Er zijn gesprekken met diverse clubs om een traject in te zetten, dit vergt langetermijncommitment over en weer. Prise d’Eau is de eerste club die ervoor getekend heeft.
De NGF wil ook op het gebied van sportief beleid clubs intensief begeleiden. Ook hierover
zijn gesprekken met diverse clubs gaande. Dit heeft een impact op jeugd, maar ook op
generaties daarboven, zodanig dat er een sportcultuur ontstaat op de club die stimulerend
is, waardoor mensen vaker terugkomen. We geloven dat dit de basis is voor toekomstige
successen.
Willem Zelsmann meldt dat het huidige beleidsplan in 2020 ten einde loopt. Een nieuwe
visie (2024) moet worden geschreven. De eerste aanzet om hierover van gedachten te
wisselen zal plaatsvinden tijdens het KLM Open.
Het 100ste KLM Open vindt plaats van 12 t/m 15 september op The International.
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Jeroen Stevens informeert de vergadering over de voortgang van de digitale NGF-pas en
de NGF-database. De nieuwe database wordt dit jaar in gebruik genomen.
Vanaf 2020 kunnen clubs ervoor kiezen alleen gebruik te maken van de digitale pas. Van
leden die niet betaald hebben, kan de club de digitale pas ‘achterhouden’. De club moet dan
in de software bij deze personen ‘niet betaald’ aanzetten en dit uitwisselen met de NGF, dan
is er geen digitale pas in de app GOLF.NL te zien.
Het starttijdenplatform had rond deze tijd gelanceerd moeten zijn. Dit is nog niet klaar,
omdat het landschap van softwareleveranciers erg complex is. Er is meer tijd nodig om
iedereen aan te sluiten, maar dit loopt nu goed en de verwachting is dat eind 2019 of begin
2020 het platform gelanceerd kan worden. Dit heeft als voordeel dat er in een wat rustigere
periode getest kan worden, wat zeker nodig zal zijn.
De film Golfstart wordt getoond.
Na de zomer zal Golfstart operationeel zijn en de komende maanden ontvangen de clubs
hierover bericht met de vraag of men wil deelnemen. Het zal een goede stimulans zijn voor
mensen die niet meer actief zijn of helemaal nog niet gegolfd hebben een goede introductie
in golf te geven.
RONDVRAAG
Frits Schutte, GC De Lage Mors, meldt dat er binnen zijn club weinig animo is voor een
werkgroep starttijden. Als dezelfde werkgroep ‘werkgroep doorstroming’ genoemd wordt, is
er voldoende animo. Hij geeft dit als suggestie mee.
Willem Zelsmann bedankt hem hiervoor.
PRESENTATIERONDES
De twee presentatierondes ‘Voorstel onderzoek naar productdifferentiatie in de golfsport’
door MIcompany (zie presentatie) en Alfred Levi en ‘Presentatie Jaarcijfers’ (zie Financieel
Verslag 2019) door Caroline Huyskes en Jeroen Stevens vinden plaats.
TERUGKOPPELING UIT PRESENTATIERONDES
In beide rondes werd gevraagd of de wijziging van accountant een bestuurs- of ALV-besluit
is geweest. Dit besluit is medegedeeld in de Algemene Ledenvergadering, maar er is geen
toestemming voor gevraagd, wat volgens de NGF-statuten ook niet vereist is. De
samenwerking met de nieuwe accountants was zeer goed en heeft geleid tot ongeveer
€ 10.000 lagere kosten. Doordat deze accountant gewend is om met kleinere organisaties
te werken, is de controle sneller geweest. Er werden ook veel meer vragen gesteld,
waardoor de controle grondiger is geweest. Er is een aantal kleine adviezen gegeven die de
NGF zal implementeren.
Rolf Olland vraagt of de NGF risico loopt ten aanzien van het KLM Open.
Jeroen Stevens antwoordt dat de European Tour en TIG Sports het risico dragen, negatief
en positief. De NGF-organisatie is niet in staat om een toernooi van deze omvang te dragen
(€ 5 miljoen) en te organiseren. De NGF heeft een overeenkomst met TIG Sports, het
organisatiebureau, voor het gebruik van de naam Dutch International Open. In ruil daarvoor
krijgt de NGF toegangskaarten en ruimte voor bijeenkomsten. De NGF doet de organisatie
van en draagt de kosten voor de vrijwilligers, De Golf Academie en GOLF RAAK! tijdens het
Open (ongeveer € 150.000).
Hij meldt dat ook het risico dat de NGF loopt als er een sponsor wegvalt nul is.
Desgevraagd antwoordt Jeroen Stevens dat er geen sprake is van dubbele
contributiebetaling. Een golfer betaalt in 2019 € 18 voor de club die de homecourse is en
€ 6 voor de andere club(s). Het laten vervallen van de € 6 staat niet in de plannen.
De voorgestelde contributieverhoging van 2,8% betekent niet dat er niet meer kritisch naar
de kosten van de NGF gekeken wordt.
4a. JAARVERSLAG 2018 - ALGEMEEN DEEL
Het jaarverslag wordt geheel in eigen huis door de eigen medewerkers gemaakt en Willem
Zelsmann dankt de medewerkers voor hun inzet.
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4b. JAARVERSLAG 2018 - FINANCIEEL DEEL
Zie de sheets 22 t/m 27 voor de samenvatting van het resultaat van het afgelopen jaar, de
ontwikkeling van de totale baten en lasten en het verloop van de reserves.
Het bestuur wil het positieve enkelvoudige resultaat bestemmen en niet toevoegen aan de
reserves. Het huidige niveau van de reserves ligt namelijk boven de grens van 50% van het
budget voor 2019. Op dat budget is er een surplus van € 47.000.
Het NGF-bestuur vraagt de vergadering goedkeuring om het positieve enkelvoudige
resultaat 2018 van € 31.000 voor projectmanagement van IT-projecten in 2019 te
bestemmen.
Deze bestemming van het positieve enkelvoudige resultaat van € 31.000 wordt met
meerderheid van stemmen door de vergadering goedgekeurd.
4c. DECHARGE BESTUUR
Het jaarverslag wordt met meerderheid van stemmen door de vergadering goedgekeurd en
er wordt decharge aan het bestuur verleend over het gevoerde beleid van 2018.
5. VOORSTEL EN GOEDKEURING CONTRIBUTIE- EN BIJDRAGEREGLEMENT 2020
(sheets 31 en 32)
Caroline Huyskes meldt dat het verwachte resultaat 2019 door genomen maatregelen
neutraal zal zijn. Een en ander is wel afhankelijk van het aantal bij de clubs aangesloten
golfers. Rekening houdend met de inflatie en de CAO Sport verwacht het bestuur dat als
alles gelijk gehouden wordt, de kosten van de NGF tussen de 2 en 3% zullen stijgen.
Het NGF-bestuur stelt voor om de bijdrage in 2020 per golfer met € 0,50 (2,8%) te
verhogen naar € 18,50.
Deze verhoging en het Contributie- en bijdragereglement 2020 worden door de vergadering
goedgekeurd.
6. INTRODUCTIE WORLD HANDICAP SYSTEM (WHS) IN 2020-2021
(sheets 34 t/m 38)
Jan Ede Kuipers vertelt dat de R&A zich in het verleden nooit bemoeid heeft met de
handicaps en dat het lastig was om tot een vergelijk te komen, want in de EGA zijn ruim 40
landen vertegenwoordigd. Juni a.s. zal het mogelijke verdrag getekend worden op Schiphol.
Nederland is in de EGA heel goed vertegenwoordigd: Caroline Huyskes is bestuurslid, Jan
Visser, voorzitter NGF Handicap- en Regelcommissie, is lid van de handicapcommissie en
hijzelf zit in de wedstrijdcommissie. Dat is best ongebruikelijk en geïnitieerd door Willem
Zelsmann, waarvoor Jan Ede Kuipers hem complimenteert. Bij de overgang naar een nieuw
handicapsysteem is de invloed die de NGF gehad heeft in Europa daardoor groot geweest.
De EGA heeft het eigenaarschap van het handicapsysteem overgedragen aan de R&A en de
USGA, maar wel invloed bedongen.
De directe link van de handicapwijziging met het aantal Stablefordpunten na het spelen van
een ronde komt te vervallen, omdat het nieuwe systeem uitgaat van een gemiddelde van de
beste 8 scores van de laatste 20. Het wordt dus voor een speler lastig om te berekenen of
de handicap wijzigt na een ronde. De handicap zal meer fluctueren dan nu. Als mensen hun
handicap een aantal rondes niet spelen, zal deze ook harder omhoog gaan dan ze gewend
zijn. Men krijgt een soort dagscore. De score wordt ingevoerd en de computer rekent aan
het eind van de dag uit wat de nieuwe handicap gaat worden.
Het WHS wordt ingevoerd in 2020, maar Nederland en een paar andere landen in centraal
Europa voeren het in 2021 in. De NGF wil het systeem goed testen, de kinderziektes eruit
halen en alle commissies en golfers goed informeren.
RONDVRAAG
Jan Ede Kuipers stelt naar aanleiding van een opmerking in de zaal dat er leden zijn die
nooit kaarten inleveren, dat het de vraag is wie in Nederland een juiste handicap heeft. In
het nieuwe systeem wordt de handicap herrekend op de laatste 20 scores. Als deze niet
beschikbaar zijn, dan wordt er gekeken naar de scores die wel beschikbaar zijn. Als er geen
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scores zijn, dan blijft de handicap hetzelfde of je zou kunnen zeggen dat je geen handicap
meer hebt, maar dat is niet besloten.
Jeroen Stevens voegt hieraan toe dat de NGF ervoor gekozen heeft om op een positieve
manier mensen ertoe te bewegen om meer kaarten te spelen. Tevens probeert de NGF
iedere keer weer handicapcommissies te overtuigen dat het aan hen is om de handicaps aan
te passen. Dat is vaak ingewikkeld, maar wel het systeem waarin wij opereren.
Jan Ede Kuipers vult aan dat in het WHS de mogelijkheid er is te stimuleren dat mensen
meer qualifying kaarten inleveren door meer spelsoorten toe te voegen. In Spanje willen ze
Four Ball-Better Ball als qualifying toevoegen. Het is tevens van belang beginnende golfers
te stimuleren om veel kaarten in te leveren.
Twee vragen over Par-3 banen (niet verstaanbaar want geen microfoon gebruikt)
Jan Ede Kuipers antwoordt dat Robert Hage en Walter Haandrikman, lid NGF Handicap- en
Regelcommissie, intensief bezig zijn om te kijken hoe de discrepantie in handicaps op Par-3
banen en lange banen zo goed mogelijk opgelost kan worden. Het is ingewikkeld, maar de
NGF vindt de Par-3 banen en de scores daarop heel belangrijk. We hebben ons ingezet om
al deze banen een course rating te geven en ervoor te zorgen dat er een uitwisseling tussen
een handicap op een Par-3 baan en een gewone baan kan zijn.
Huib van den Berg, Noord-Brabantse GC Toxandria vraagt of het in het WHS om de
bruto score gaat of om de Stablefordscore.
Jan Ede Kuipers antwoordt dat het geen Stablefordscore is, maar het systeem toch bijna
hetzelfde blijft. Als iemand met 18 handicapslagen een baan speelt en op hole 1/Par-4 een
5 maakt, dan krijgt hij 2 punten, want hij krijgt 1 handicapslag. Bij een 6 krijgt hij 1 punt.
Als je in het nieuwe systeem een score maakt die hoger is dan de netto dubbel bogey, dan
rekent het systeem automatisch de netto dubbel bogey uit. Met andere woorden, dan wordt
er eigenlijk een 7 genoteerd. Als je in een strokeplaywedstrijd een 10 maakt of je pakt je
bal op, maakt dat niet uit, want voor de handicapregistratie wordt de 7 genoteerd.
Vraag: moet de beginnende golfer, handicap 54, zonder kaarthistorie, eerst acht rondes
spelen voordat hij resultaat ziet?
Jan Ede Kuipers antwoordt dat daar een ander systeem voor gevonden is, waardoor de
speler snel een handicap krijgt.
Willem Zelsmann voegt toe dat daar waar men op hole 14 of 15 weet dat er absoluut
geen kans meer is om in de bufferzone te spelen en de handicap naar boven gaat in het
huidige systeem, het met het nieuwe systeem wel zinvol is om de laatste holes zo goed
mogelijk te blijven spelen. Een extra motivatie om niet de moed op te geven op hole 14.
7.

VOORSTEL VERVROEGD AFTREDEN WILLEM ZELSMANN EN VOORSTEL
CAROLINE HUYSKES ALS OPVOLGSTER IN NOVEMBER 2019
Willem Zelsmann refereert aan de brief die hij mede namens de overige bestuursleden
gestuurd heeft (bijlage 3). Over de beleidsvisie die vastgesteld is bij zijn aantreden als
president kan hij aan het eind van het jaar verantwoording afleggen. Er moet een nieuwe
strategie worden geschreven die gedragen moet worden en waarvan de
eindverantwoordelijkheid uiteindelijk bij zijn opvolger of opvolgster ligt. Het bestuur heeft
met elkaar van gedachten gewisseld en kwam tot de conclusie dat het beter zou zijn als hij
een jaar eerder zou stoppen. Dat was even slikken, omdat hij het een eer vindt om de
functie van NGF-president te vervullen en het met heel veel plezier doet. De reden waarom
hij vindt dat hij dit moet doen is omdat het het beste is voor de federatie. De nieuwe
voorzitter kan zo gedurende vier jaar of langer de verantwoordelijkheid dragen voor een
nieuwe strategie. Door het NGF-bestuur zal dan als opvolgster Caroline Huyskes voorgesteld
worden. Zij is zeer goed ingevoerd in de golfwereld, heeft twee jaar in het bestuur gezeten
en zal de strategie voor de komende vier jaar medebepalen. Het NGF-bestuur wil dan ook in
november aan de Algemene Ledenvergadering voorstellen akkoord te gaan met het feit dat
Willem Zelsmann terugtreedt en Caroline Huyskes als zijn opvolgster voorstellen. Formeel
dus pas in november, maar om duidelijkheid te geven, wilde het NGF-bestuur de
vergadering nu al op de hoogste stellen van het voornemen. Willem Zelsmann spreekt de
hoop uit dat de vergadering hier in november mee akkoord zal kunnen gaan.
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Er volgt applaus vanuit de vergadering.
8. VASTSTELLEN DATUM VOLGENDE VERGADERING
De volgende Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op zaterdag 30 november
2019 in DeWeerelt van Sport te Utrecht.
9. RONDVRAAG
Vanuit de vergadering komt de vraag hoeveel clubs hier aangegeven hebben dat zij mee
willen doen met het onderzoek productdifferentiatie.
Willem Zelsmann antwoordt met instemming van Alfred Levi dat op deze vergadering
rond de 40 clubs dat aangegeven hebben.
Dylan Weggeman, GolfClub Nederland, mede namens Hans Bijlsma, GolfVereniging
Nederland, vindt het onderzoek op zich heel goed, maar hij is van mening dat er nog een
aantal zaken ontbreekt. Hij biedt aan om met de NGF te overleggen, en de haast er iets af
te halen, om te kijken hoe in dat onderzoek met de juiste vragen ook de grote groep golfers
die niet lid van een club met één baan zijn erbij betrokken kunnen worden. Op deze manier
wordt er nog meer data verkregen van een grote groep golfers die ook heel erg belangrijk
is. Hij wil daarbij ook proberen de ANWB Golf te betrekken.
Jeroen Stevens neemt het aanbod van harte aan. Hij zal vanavond Dylan een mail sturen
met wat data voor een afspraak op hele korte termijn, zodat we snel verder kunnen.
Hennie Beelen, Engelenburg G&CC, meldt dat zij een kleine vereniging zijn en dat de
leden speelrecht kopen bij de baaneigenaar. Het is als vereniging niet zinvol om aan het
onderzoek mee te doen. Zij vraagt of de vraag ook uitgezet is bij de banen en de NVG.
Jeroen Stevens antwoordt dat dat een goede vraag is, want dat had gemeld moeten
worden. De NVG denkt namelijk mee, is betrokken bij dit project, ondersteunt het en zal
het onder haar leden ook uitzetten.
Jan van Zuuren, Koninklijke Haagsche G&CC, complimenteert het NGF-bestuur en
Jeroen Stevens met het beleid van 2018 en met de wijze waarop daar verslag van gedaan
is. Hij feliciteert hen met de verleende goedkeurig en decharge.
Als nieuwe voorzitter, sinds november 2018, zijn zijn ervaringen met de NGF de eerste zes
maanden buitengewoon positief. Wat de NGF tezamen met de Golfalliantie tot stand heeft
gebracht, verlenging van de Green Deal, is van heel groot belang. Veel dank daarvoor. De
voortrekkersfunctie die de NGF vervult bij de nieuwe aanpak van het GEO-portal is heel
belangrijk. Hij zegt een hele blije penningmeester terug hebben zien komen van de
bijeenkomst over btw. En zo is er volgens hem nog veel meer.
Er is echter ook een puntje van kritiek te vinden, namelijk de wijziging van de
competitiewebsite. De oude site was fantastisch en gebruikersvriendelijk, maar aan de
nieuwe website was het even wennen. Dat is gelukt en de eerste klachten zijn wel
weggeëbd. Echter bij het gebruik van de website op de mobiel, wordt altijd ‘t Jagerspaadje
als eerste club getoond. Er is helemaal niets tegen ’t Jagerspaadje, integendeel, maar
wellicht is het mogelijk om na één keer inloggen automatisch bij de eigen club terecht te
komen. Hij heeft het ’t Jagerspaadje gegoogeld en het is een prachtige 9-holesbaan in
Hilversum en het eerste mixed team in de C-competitie is gisteren gepromoveerd. Dat lijkt
hem een applaus waard, wat volgt.
Hij spreekt nogmaals heel veel dank uit aan het bestuur en het bureau van de NGF.
10. BENOEMING ERELEDEN/LEDEN VAN VERDIENSTE
Willem Zelsmann meldt dat het bestuur vandaag niemand heeft om voor te dragen als
Erelid of Lid van Verdienste.
11. SLUITING
Willem Zelsmann sluit de vergadering, bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid
en bijdrage en nodigt alle aanwezigen uit voor de lunch.
De volledige presentaties en de films van de Algemene Ledenvergadering kunt u vinden op
het NGF Informatieplein (project ‘Algemene Ledenvergadering’).
Voor vragen en toegangscodes: 030 242 63 70 of golf@ngf.nl.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 25 MEI 2019
CLUB

AFGEVAARDIGDE 1

Golf Club Almkreek
Golfvereniging Ameland
Utrechtse Amelisweerd
Amsterdamse Golf Club
Golfclub Anderstein
Golfclub Landgoed Bergvliet
Golfclub De Breuninkhof
Golfclub Brunssummerheide
Golfclub Capelle
DSV Concordia Golf
Golf & Countryclub Crossmoor
Domburgsche Golfclub
Golfclub De Dommel
Golfclub De Dorpswaard
Golfclub Golfresidentie Dronten
Edese GC Papendal
Engelenburg Golf & Country Club
Stichting Golfpark Exloo
Golfclub Flevoland
Shortgolf Vereniging Flevoland
GolfClub Nederland
Golfvereniging Golfhorst
Gooise Golfclub
Goyer GolfClub
Leeuwarder Golfclub De Groene Ster
Haagsche Countryclub Groen-Geel
GolfVereniging Nederland
Koninklijke Haagsche Golf & Country Club
Haarlemmermeersche Golfclub
Golfclub De Haenen
Golfclub Harderwold
Hattemse Golf & Country Club
Leender Golfclub Haviksoord
Golf- & Countryclub Heiloo
Helmondse Golfclub Overbrug
Golf & Country Club de Herkenbosche
Hilversumsche Golf Club
Golfclub De Hoge Kleij
Stichting Holland Golft
Golfclub Holthuizen
Hooge Graven Golf & Country Club
Golfclub De Hooge Rotterdamsche
Golfclub Kagerzoom
Kennemer Golf & Country Club

Dick de Ruijter
Dirk-Jan Bender
Karel Baas
Renée Hopster
Nel Zuur
Jan Zandberg
Jeanne Dikkers
Henry Albertz
André Korenhof
Rinus Kroon
Ruud Noten
Rik Alkemade
Kees Lekkerkerker
Tom den Ouden
Paul van der Hulst
Bert van den Akker
Hennie Beelen
Jaap Schrik
Peter Millecam
Jan
Dylan Weggeman
Jan Buskes
Gert van Bers
Jan
Frank Verhees
Lisa van de Graaf
Hans Bijlsma
Jan van Zuuren
Willem de Vries
Hans van der Wijk
Sjon Selles
Piet Winckelmolen
Alphons Roels
Weren de Vries
Willem van Zantvoort
Leo van den Born
Huib Klarenbeek
Pauline Lenters
Marcel Menger
Rieks Perdok
Jan Willem Schuit
Tjeerd Veenstra
Ton van Lierop
Enno Osinga
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AFGEVAARDIGDE 2
Hans Mars

John Peeters
Peter de Munnik
Suzanne Slieker
Joyce Gruijthuijsen
Jan van Opstal

Marie Thérèse Swart

Schellekens
Bas Op het Veld
Jonker
Jan Geertsma

Marko Sterkenburg
John van Grinsven

Magali van Maanen
Emma van der Wiel

Ajo Duymaer van Twist
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Golfclub De Koepel
Golfclub Kralingen
Golfclub de Lage Mors
Golfclub De Lingewaelsche
De Lochemse
Golfclub Mariënweide
Golfclub Het Rijk van Nijmegen
Noord-Nederlandse Golf & Country Club
De Nunspeetse
Golfclub Ockenburgh
Open Golfclub Olympus
Golfclub Ookmeer
Oosterhoutse Golfclub
Utrechtse Golfclub De Pan
Golfvereniging De Peelse Golf
Golf Pro-Motion BV
De Purmer
Golfvereniging Regthuys
Golfkring Het Rijk
Rijswijkse Golfclub
Golfclub Rosmalen
Wassenaarse Golfclub Rozenstein
Golfclub De Schoot
AGV S.H.E.L.L.
Golfclub Son
Golfclub Ter Specke
Noord-Brabantsche Golfclub Toxandria
Twentsche Golfclub
Golfvereniging Uithoorn
Valkenswaardse Golfclub
Golfclub Veldzijde
Vlietrand Golf Rijswijk
Voorschotense Golfclub
Wageningse Golfclub
Golfclub Welschap
Westfriese Golfclub
Golf & Country Club Winterswijk
Golfclub 't Zelle
Golfclub Zwolle

Anno Hart
Ben Hoek
Frits Schutte
Jacques van der Velden
Marian van Goor
Mans Terwindt-Lamers
Mieke Albers
Michiel van Haastert
Jaap van Petegem
Loes Pors
Berend Plant
Henk Waling
Paul van Logtestijn
Eric van de Pavoordt
Peter Lommen
Gert-Jan de Wit
Suzanne Rozema
Hans Brussaard
Marie-José Mooren
Folkert Wijnstra
Peter de Kubber
Ernst Cysouw
Peter Seegers
Annemarie Balk
Kaj den Daas
Harry Woerde
Huib van den Berg
Gert Boers
Erik Luttenberg
Louis Verlinden
Herpert Trouw
Arthur Bartels
Hans van Polanen
Pieter Oosterveld
Lia van Haaren-Nuyens
Klaas Boon
Bart Labrie
Paul Baumann
Walter Jansen

Joop Vermeulen
Els Geluk-van der Valk
Cor ce Beijer

Han Verheijden

Yvonne Boonacker

Janny den Bakker
Richard Rensen

Willem Lely

Bob Knaap
Tineke van Rijn

Bestuur

Willem Zelsmann
Richard Kooloos
Alfred Levi

Caroline Huyskes
Jan Ede Kuipers
Dricus Prins

Ereleden

Annelies Eschauzier

Rolf Olland

Leden van Verdienste

Henk Heyster

Marieke van Rhijn
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NGF Commissie Duurzaam!Golf
Commissie Competitie

Tjeerd de Zwaan
Evelyne van Ewijk

Vereniging van Golfclub Managers
SGWN

Annick Schreuder
Hans van Weezel

MIsportscompany

Jeroen Boesmans

Marnix Bügel

NGF-bureau

Jeroen Stevens
Chris Veldkamp
Femke Broest
Alexander Renders
Floris van Imhoff
Myrte Eikenaar
Steven Vierhout
Anneke Janssen

Daniella Demont
Vicky Tsoutsanis
Niels Dokkuma
Jaco Schippers
Renate Baars
Marjolein Smook
Nelleke Hilligehekken

BERICHT VAN VERHINDERING
CLUBS
Golfvereniging Albatross
Golfclub Amsterdam Old Course
ANWB Golf
Golfclub Bentwoud
Golfclub Bois-le-Duc
Golfvereniging Het Caves
Golfclub De Compagnie
Golfclub Cromstrijen
Golfvereniging Dongen
Golfclub Driene
Stichting Golf Duinzicht
Golfclub Echt-Susteren
Golfclub Efteling
Golfclub Emmeloord
Golfvereniging Eyckenduyn
Stichting Golf4Holland
Golfclub De Gulbergen
Golf Club Havelte
Golfclub Heelsum
Golfclub Heidemeer
Golfclub Hitland
Golf- en Countryclub Hoenshuis
Hooge Graven Golf & Country Club
Keppelse Golfclub
GC De Koggen
Golf & Country Club ’t Kruisselt
Golfsociëteit De Lage Vuursche
Golf & Country Club Lauswolt

Golfclub Almeerderhout
Amsterdamse Golf Club
Golfvereniging De Batouwe
Golfvereniging De Berckt
Golfclub Broekpolder
Golf Stichting De Club
Vereniging Golfpark Crimpenerhout
Golfclub Dirkshorn
Doornse Golf Club
Stichting Openbare Golfclub Dronten
Golfclub Duurswold
Vereniging Countrygolf Ees
Eindhovensche Golf
European Golfclub
Golfclub Gaasterland
Golfclub Grevelingenhout
Hattemse Golf & Country Club
Golfclub De Haverleij
Heemskerkse Golfclub
Golfclub De Hildenberg
Stichting Hoenderdaal Sport
Golfclub Hoog Vaals
Golfclub Kavel II Beemster
Golfclub De Kieviten
Golfclub Kromme Rijn
Golfclub De Kurenpolder
Haaksbergse Golfclub Het Langeloo
Haagse Golfvereniging Leeuwenbergh
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Golfclub Liemeer
Stichting Golf Maasduinen
Golfclub De Vijf Margen
Golfclub Martensplek
Golfclub De Merwelanden
Golfclub Midden-Brabant
Marine Golf Club Nieuwediep
Golfclub Landgoed Nieuwkerk
de Noordhollandse Golfclub
Golfclub Old Course Loenen
Golfclub Overloon
Golfclub Princenbosch
Golfclub Prinses Wilhelmina
Rosendaelsche Golfclub
Golfparc Sandur
Golfclub Slottermolen
Golfclub Spandersbosch
Golfvereniging De Swinkelsche
Golfclub Land van Thorn
Golfclub Veldzijde
Golfclub Vught
We are Golf BV
Golfclub Welderen
Golfvereniging Het Woold
Zaanse Golf Club
Golfclub Zeegersloot
Golfclub Zuid-Drenthe

Stichting Golf Liemeer De Bovenlanden
Golfclub Maastricht
Golfclub Het Rijk van Margraten
Golfclub Meerssen
Golf Stichting MGV
Golfbaan Molenslag
Nieuwegeinse Golf Club
Stichting Golfclub Noordeloos
Oegstgeester golfclub
Golfclub Oude Maas
Stichting P&P Golf - Fitting 'N Fun
Golfvereniging Prins Hendrik
Stichting Registratie Golf
Golfclub Roxenisse
Golfclub De Scherpenbergh
Golfclub Spaarnwoude
Nederlandse Studenten Golf Vereniging
Golf & Country Club 't Sybrook
Stichting Top-Club
Stichting Golfbaan De Vlietlanden
Waterlandse Golfclub
Golfclub Weilenseind
Golfvereniging De Woeste Kop
Golfclub Wouwse Plantage
Golfclub De Zandvoortse
Golfclub Zeewolde
De Zuid Limburgse Golf- en Countryclub Wittem

Ereleden

Lout Mangelaar Meertens

Jan Kees van Soest

Leden van Verdienste

Henriette Boreel
Bart Nolte
Fernand Schul
Robbie van Erven Dorens

Joyce Heyster
Robert Jan Derksen
Ronald Pfeiffer

Commissie Erfgoed
Commissie van Beroep
Wedstrijdcommissie
Commissie Course Rating

Michiel Eijkman
Marie-Louise van Emden
Erik van Mieghem
Christian Fung-A-You

NVG

Dirk-Jan Vink

Lodewijk Klootwijk

NGF-bureau

Pieter Bijnen
Rebecca Maas
Judith Jongerius
Yvonne Godwaldt
Evelien Heyster
Edwin Alblas

Eefje Kievits
Maarten Voermans
Janke van der Werf
Robert Hage
Abe Jan ter Beek
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Bijlage 2
Agendapunt 7
Voorstel herbenoeming bestuurslid Marketing & Communicatie

Algemene Ledenvergadering NGF
30 november 2019

VOORSTEL HERBENOEMING BESTUURSLID MARKETING & COMMUNICATIE
Volgens het rooster van aftreden is Alfred Levi aan de beurt van aftreden.
Hij stelt zich herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor om hem voor een tweede bestuursperiode van drie jaar te
herbenoemen.

Voorstel herbenoeming bestuurslid Marketing & Communicatie

Bijlage 3
Agendapunt 8
Voorstel benoeming bestuurslid Topgolf

Algemene Ledenvergadering NGF
30 november 2019

VOORSTEL BENOEMING BESTUURSLID TOPGOLF

Het bestuur stelt voor Judith Hermans–van Hagen als bestuurslid Topgolf te benoemen.
Judith is begonnen als docent lichamelijke oefening, waarna zij in 1997 haar diploma voor
golfprofessional heeft gehaald. Vanaf dat moment heeft ze ongelooflijk hard aan haar golf
gewerkt en heeft zij acht jaar lang op de Ladies European Tour gespeeld. Zij heeft meegedaan
aan vijf majors en haar beste prestatie op de Ladies European Tour was een vierde plaats in
het Frans Open.
Judith is een sportvrouw in hart en nieren. Haar interesse heeft altijd in de sport gelegen en ze
heeft van jongs af aan haar beroep hiervan willen maken. Haar sterke kant is beslist haar
doorzettingsvermogen.
Vanaf 2005 tot 2015 heeft zij vele talenten gecoacht, waaronder vier jaar lang als NGF-coach.
Tevens heeft Judith op diverse golfclubs gewerkt als golfprofessional. Sinds vijf jaar werkt zij
in het bedrijf van haar man en haarzelf en vervult zij diverse managementtaken. Tevens is zij
moeder van twee dochters, waarvan er één getalenteerd amazone is.
Met al deze bagage als topsporter, coach en moeder van een getalenteerd kind is Judith een
ideale kandidaat om samen met het NGF-coaching team het Nederlandse topgolf naar de
volgende stap te brengen.

Voorstel benoeming bestuurslid Topgolf

Bijlage 4
Agendapunt 9
Voorstel benoeming Penningmeester

Algemene Ledenvergadering NGF
30 november 2019

VOORSTEL BENOEMING PENNINGMEESTER

Het bestuur stelt voor Marise Blom als penningmeester te benoemen.
Marise is opgeleid als econoom aan de Universiteit van Groningen en heeft een schat aan
(leidinggevende) ervaring, zowel op financieel als op meer algemeen gebied. Op dit moment
werkt zij bij SCOPEinsight als general manager waar zij haar kennis en kunde inzet om in o.a.
Afrika het ondernemersklimaat voor de landbouw te verbeteren.
Marise is een echte teamspeler die gelooft in de kracht van mensen. Zij is een empathisch
persoon en een perfecte aanvulling op het NGF-bestuur. Marise heeft als hobby’s reizen en
sport met als hoofdsporten tennis, zeilen en golf.
De afgelopen 10 jaar heeft Marise weinig gegolft, maar golf zit wel in haar hart. Marise golft al
43 jaar(!), is lid van de Koninklijke Haagsche en heeft handicap 23. Met deze benoeming hoopt
ze ook weer wat meer te gaan golfen.

Voorstel benoeming Penningmeester

Bijlage 5
Agendapunt 10
Voorstel benoeming President

Algemene Ledenvergadering NGF
30 november 2019

VOORSTEL BENOEMING PRESIDENT

Het bestuur stelt voor Caroline Huyskes als President te benoemen.
Caroline, 52 jaar, heeft bedrijfseconomie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Groningen
waar zij in 1991 is afgestudeerd. Na haar studie heeft ze gedurende twaalf jaar investment
banking activiteiten verricht bij onder meer MeesPierson en Van Lanschot Bankiers. Vanaf
2003 tot en met 2016 was zij partner bij investeringsmaatschappij Egeria in Amsterdam.
Momenteel vervult Caroline een aantal advies- en raad van commissarissen-posities bij
(familie)ondernemingen.
Caroline is met golf opgegroeid. Zowel op het prestatieve als het organisatorische vlak. Ze
heeft in haar jonge jaren in meerdere NGF-selecties bij de meisjes en dames plaatsgenomen
en Nederland een aantal keer mogen vertegenwoordigen. Afgelopen jaren vervulde Caroline de
rol van non-playing captain van het dames seniorenteam. Haar huidige handicap is 6.6.
Op bestuurlijk gebied heeft Caroline brede ervaring in de golfwereld. Zo is zij onder meer
bestuurslid geweest bij de Hilversumsche Golf Club, was ze voorzitster van de Commissie Open
en was ze in de periode 2002-2008 als NGF-bestuurslid verantwoordelijk voor de portefeuille
Topgolf. In november 2017 werd Caroline benoemd als Penningmeester van de NGF.
Sinds november 2016 is Caroline de Honorary Treasurer van de EGA (European Golf
Association). Middels deze positie is zij in staat om de NGF op de hoogte te houden van de
laatste (golf)ontwikkelingen op Europees gebied.
Caroline woont met haar man Eric in Hilversum en heeft drie - deels studerende - kinderen.

Voorstel benoeming President

