
 

Een terugblik naar….. 
 de Algemene Ledenvergadering van  GCC De Tongelreep 

van maandag 25 oktober 2021 

 

We zaten allemaal, Corona gescreend, knus in onze eigen Clubhuis. 

Een gezelschap van zo’n 90 man. 

Kopje koffie, koekje en effe bijpraten. Hoe relaxed kan een mens het hebben?  

  

Na anderhalf jaar geleefd te hebben in een ongekend Corona isolement van Mondkapjes, regelmatig 

handen wassen en een constante ontsmetting van aanraakdingetjes om ons heen… eindelijk weer een                      

                                                  LIVE   Algemene Ledenvergadering. 

Hoe gezellig en fijn is dat…? 

De sfeer van de avond was bruisend en verwachtingsvol. De vrijwilligers bij entree van het clubhuis waren 

gastvrij maar zeer gedecideerd in hun coronacheck. 

De horeca ontvangst was warm en zeer geduldig.   Voilà …het familie onderonsje kon beginnen. 



Om klokslag 20.00 uur nam Peter van den Berg als voorzitter het woord 

 

 

In rap tempo vlogen de  ‘Ingekomen stukken en mededelingen’ en vervolgens de “Notulen van de 

Algemene Ledenvergadering van 20 oktober 2020”, alsmede ook de diverse verslagen onder de hamer als  

zijnde geaccepteerd en gepasseerd. Het ledenbestand is beklemmend. We zitten echt compleet vol. 

Het beleid van aanname is zorgvuldig en beschermend naar het bestaande ledenbestand. 

 

 

 



Interessant bij punt 5 van de agenda : Financiën. 

  

 

Hoe gelukkig mogen wij ons prijzen met een op financieel gebied zo’n deskundig bestuurslid als Wim Huijs 

De financiën, het exploitatieoverzicht 2020 en onze balans staan als een dijk. 



De Kascommissie kon dan ook alleen maar met een gerust hart het geheel van uitgaven en inkomsten 

goedkeuren..! 

 

 

Daarna gingen we dieper in op zaken als Statuten en huishoudelijk reglement en Beleidsplan 2021 – 2024. 

  

 



Een duidelijk toekomstbeeld hebben en dat ook uitzetten en je daaraan houden, dat was de boodschap. 

Leer van je golfomgeving en groei mee. 

Dat de contributie ook meedanst met de veranderingen in de golfwereld is gewoon begrijpelijk. 

Maar hoe gaan we eigenlijk verder met de faciliteiten van ons Golf onderkomen..? 

Ja daar hebben we natuurlijk ook nog onze wensen en noodzakelijke aanpassingen. 

 
In een helder betoog legde Joost Buijs (onze architect) uit hoe moeilijk het traject te gaan is. 

 Mede door de stroperigheid van ambtenaren in de politiek ondervindt hij hinderlijke vertragingen om 

goedkeuring te krijgen voor de noodzakelijke aanpassingen in en rond ons clubhuis. 

Deze aanpassingen hebben betrekking op :  

 Lockerruimtes 

 Fietsenstalling 

 Caddymaster ruimtes 

 Parkeerfacilteiten  

 Groenvoorziening binnen de wens van de Genneperparken. 

Kortom wij zijn klaar voor een dynamische aanpak. Nu de goedkeuringen nog. 

 



 

De metamorfose van het gebouw en alles erom heen zal verbluffend zijn en een luid applaus werd zijn 

deel. 

Toen werd het tijd voor een inhaalslag naar zaken die zijn blijven liggen als het gaat om het uitspreken van 

waardering naar vrijwilligers van onze club. 

Natuurlijk weet iedereen binnen onze vereniging dat vrijwilligers het cement zijn tussen de bouwstenen van 

de vereniging. 

Een paar van hen kwamen die avond toch even in ‘the spotlights’ 

Twintig jaar lang hebben Frans Bax en Jos Gijsbers de ontwikkeling en controle van de handicaps van 

onze leden als Handicap Commissie gestructureerd en in beeld gebracht. 

De theoretische Golfvaardigheidseisen gedoceerd en geëxamineerd. 

Ook zelfs leden van clubs van buitenaf, die in hun beginfase van golfontwikkeling waren, werden door hen 

begeleid en geëxamineerd. Hcps van eigen leden werden bijgehouden en gecontroleerd.  

Het vinden van een juiste afstemming met de Pro (in die tijd) om toch naar een Golfvaardigheidsbewijs  

over te stappen bij elk aspirant golfer, vroeg om een intensieve administratie.  

Door de veranderingen binnen de NGF en de WHS systematiek werd het functioneren van een 

Handicapcommissie overbodig. 

En dat leidde ertoe dat deze kanjers van onze club de zin van hun functie langzaam zagen verdampen.   

Nu ligt de handicapverantwoordelijkheid bij de speler (ster) zelf.  

 



 
Jos en Frans , dank voor jullie vele werk! 

 

Een ander vrijwilliger, die vindt dat zijn bijdrage de normaalste zaak van de wereld is, heet  

Roel de Ruiter. Een man met een eigen zienswijze maar zo straight als het gaat om regels en  

de uitvoering ervan. 

Hij is onze webmaster, PC deskundige en daarnaast ook Marshal. En dat alles met liefde voor de club. 

Terecht dat hij in de Coranatijd werd benoemd tot Tongelreeper van het jaar 2020. 

Dat werd nu in deze live bijeenkomst nog even gememoreerd. 

Roel en zijn echtgenote werden die avond feestelijk in de bloemen gezet. 

 

 



 

En dan komen we aan op een gedenkwaardige moment in de geschiedenis van GCC De Tongelreep. 

De bestuurswisseling en het afscheid van Peter. 

 

 

Het bestuur stelt voor om Desiree Driessen te benoemen als voorzitster van Gcc De Tongelreep als 

opvolgster van aftredend voorzitter Peter van den Berg. 

Na Jos van Rooy, Ted Maassen, Henk Boogers, Harry Simkens  en Peter van den Berg, nu voor het eerst 

een vrouw aan het roer van onze vereniging.  

Onder een daverend applaus werd haar benoeming  bekrachtigd door de Algemene Leden Vergadering. 

 

Maar voordat haar de voorzittershamer werd overgedragen, nam Peter nog even het woord. 



 

 

 

Zichtbaar geëmotioneerd sprak hij zijn dank uit aan zijn bestuursleden, commissieleden en 

alle vrijwilligers  en leden voor het vertrouwen in hem als mens en in zijn functie als voorzitter . 



  

Beste Tongelreepers  

Ik was aarzelend in het begin van mijn aantreden. Werd zekerder naarmate ik de mensen van de club beter 

leerde kennen. Werd enthousiaster door de ‘heart beat ‘ van de leden en dit moment van terugtreden is 

voor mij statutair weliswaar noodzakelijk, maar het voelt als….. ‘Partir, c’est mourir un peu ‘ 

Maar ik blijf Tongelreeper!   Ik wil mijn opvolgster alle succes toewensen in haar verantwoordelijkheid  

als voorzitster van deze fijne vereniging. 

En haar Jan wil ik dank zeggen om zijn altruïstische opstelling om haar aan onze vereniging af te staan en 

hem daarvoor belonen met deze  kleine verrassing : Sigaartjes, die hij soms zo waardeert. 

 



 
Toen pas werd de voorzittershamer aan Desiree overgedragen en met elan nam zij meteen het voortouw. 

 

 
Voor heel de vergadering sprak zij lovende woorden uit over haar voorganger als voorzitter. 

Zijn inzet voor de vereniging, dat kennelijk wel meer was dan twee dagdelen. De verbeteringen in de baan,  

de samenwerking met de horeca, de Pro’s, de commissies maar meer nog de contacten naar 

Gemeentelijke instanties en bedrijven. 

 

 



 
Peter, dank voor je inzet voor GCC De Tongelreep! 

 
Maar ook dank aan de stille kracht achter dit alles…. Joke! 

 
Beste Tongelreepers……….tot in de baan! 



 
Ik ben me bewust van de verantwoordelijkheid van deze functie , ik heb er zin in en zal met heel veel 

plezier hieraan invulling geven. 

Ik ben trots dat ik jullie vertrouwen heb gekregen om dit te mogen doen. 

Daarna volgde de rondvraag met hilarische momentjes en dat is goed zo. 

Er werd nog lang na gepraat en geborreld en dat is geen onbekend verschijnsel in onze club. 

 


