
Een korte terugblik naar  

De Algemene Ledenvergadering van 11 april 2022 

 

  

  
                  Bestuur en leden in afwachting van de klokslag van 20.00 uur. 



 
“Beste leden,  

Ik open de vergadering.  

Voor mij met enige kriebels, maar samen komen we een eind….!” 

 

Desiree de eerste vrouwelijke voorzitter van GCC De Tongelreep begon met de vaststelling 

van de agenda, gevolgd door Ingekomen stukken en Mededelingen.  

Op de Notulen van de ALV van 25 oktober 2021 hadden de aanwezige Tongelreepers geen 

commentaar en werd ook dat punt afgehamerd. 

Ook de Bestuurs- en Commissie verslagen 2021 konden worden vastgesteld. 

Punt 5 van de agenda, Financiën blijft altijd wel interessant voor iedereen.

 
Op een rustige manier legde Wim Huijs (Penningmeester) de betekenis van het 



Exploitatieoverzicht en de Balans 2021 aan de hand van  overzichten via het scherm aan de 

vergadering uit. En vastgesteld kan worden dat het goed gaat met onze uitgaven en 

inkomsten binnen onze vereniging.  

 

Dit werd overigens ook door de Kascommissie onder leiding van Alex Benedict en Theo 

Sanders bevestigd en zij gaven vol overtuiging hun Decharge voor het gevoerde beleid aan 

het Bestuur. 

 

De nieuwe Kascommissie voor 2022 werd aansluitend benoemd en dat werden : 

Alex Benedict en Jan Peter Borst 

 
 

  



Onder Punt 6 werden diverse ontwikkelingen, die binnen onze vereniging om enige aandacht 

vragen, aan de orde gebracht: 

 Alliantie  

Vanwege Corona ook in 2021 nog geen representatief beeld van hoe Alliantie uitpakt. 

Daarom besluit over wel/niet doorgaan verplaatst naar Najaars-ALV. 

 

 Enquête Starttijden 

In het kader van transparantie gaf Bestuur tekst en uitleg hoe ze gekomen zijn tot het 

experiment van starttijden tot 15 uur. We zullen nooit 100% tevredenheid krijgen, 

maar het bestuur heeft de hoop dat dit de tevredenheid van 66% naar 80% 

verhoogt.  Na einde zomertijd volgt een evaluatie om te kijken of het gewenste effect 

is gehaald.  

 

  
 

 Etiquette 

Tegenwoordig heet dat Gedragsregels. 

Het onderling onheus met elkaar omgaan zorgt onnodig voor interne spanningen in 

en rond de golfbaan. En om dat te stoppen, moet iedereen zijn steentje bijdragen.  

 

 Nieuwbouw 

Ondervindt problemen in de kosten maar ook traagheid en onduidelijkheid bij de 

Gemeente. 

 

 Rookbeleid 

We houden ons aan het beleid dat geldt voor Sport- en Horeca accommodaties. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Toen werd het podium aan onze PRO’s  gegeven. In een wervelende uitleg over hun aanpak 

en beschikbare lespakketten voor zowel de beginnende als de al meer geroutineerdere 

golfer(ster), maakten zij een diepe  indruk op alle aanwezigen in het clubhuis. 

  

 

 



 

Bij punt 8 van de agenda werden de bestuurswisselingen aan de ALV voorgelegd ter 

bekrachtiging ervan. 

Penningmeester Wim Huijs is na het verstrijken van zijn eerste termijn aftredend, maar wel 

herkiesbaar. Onder luid applaus werd dat door de ALV onderstreept en dat ontlokte hem de 

opmerking: ‘Durven jullie het wel aan met mij?’ 

 

Ceciel van Bergeijk trad vanaf 1 januari op als secretaris ad interim. Nu is de benoeming tot 

secretaris officieel bekrachtigd door ALV. 

Ton Bonouvrié, bestuurslid Baanzaken, is na afloop 2e termijn conform statuten aftredend. 

 

Kim Egger, bestuurslid Golfzaken, is eveneens na afloop 2e termijn conform statuten 

aftredend.  

 

  

      Ton Bonouvrié in zijn afscheidsspeech.                                 Kim Egger in zijn afscheidsspeech  



 

Tongelreepers… Het gaat jullie goed. Tot in de baan! 

  

     Dennis de Poorter, opvolger van Ton Bonouvrié                       Luc Ruijs, opvolger van Kim Egger 

                                 Baanzaken                                                                        Golfzaken 

“Beste Tongelreepers, we hebben er zin in en gaan er alles aan doen om onze vereniging nog meer glans te 

geven. Dank voor jullie vertrouwen.” 

De rondvraag was het laatste onderdeel van de agenda en na de officiële sluiting werd  de 

bar door vele dorstige kelen enthousiast bestormd voor een welverdiend drankje.  

En het werd laat…! 

Alfons van Meer 


