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Cruquius, 16 november 2021 

 

 

 

Geacht clublid, 

 

Het bestuur van de Haarlemmermeersche Golfclub heeft u op 4 november 

jongstleden uitgenodigd voor de najaarsvergadering, die op maandag 29 

november aanstaande om 20.00 uur zou worden gehouden in het Claus Event 

Center te Hoofddorp. 

 

Als gevolg van de nieuwe corona-maatregelen kan deze vergadering niet in 

fysieke vorm op het geplande tijdstip plaatsvinden. Wij zijn daarom helaas 

genoodzaakt om de ALV wederom online te organiseren. 

 

Voor deelname aan deze online-bijeenkomst geldt het volgende: 

• Aanmelden is noodzakelijk en kan tot uiterlijk donderdag 25 november 

 aanstaande via het sturen van een email naar het verenigingssecretariaat 

 (secretariaat@haarlemmermeerschegolfclub.nl), onder vermelding van: 

o ALV 29 november 2021 

o Naam 

o E-mailadres 

o Mobiel telefoonnummer  

• U ontvangt na 25 november een link om in te kunnen loggen in de online-

 vergadering. 

 

De (ongewijzigde) agenda luidt als volgt:  

 

1. Opening door de voorzitter en mededelingen 

 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 29 juni 2021 

 

3. Status project baanbezetting 

 

4. Voorstellen bestuur: 

4.1 Project renovatie clubhuis (Bijlage A) 

4.2 Vervanging elektriciteitskabel (Bijlage B1/B2) 

 

5. Financiële Zaken: 

5.1 Toelichting (Bijlage B1) 

5.2 Vaststelling van de contributies en ledentarieven voor het jaar 2022 

 (Bijlage C) 

5.3 Vaststelling van het maximaal aantal speelgerechtigde leden en 

 jeugdleden voor het jaar 2022 (Bijlage D) 

5.4 Vaststelling van het maximale bedrag aan renteloze leningen dat in 2022 

 mag worden afgelost (Bijlage D) 

5.5 Goedkeuring van de begroting en investeringen voor het jaar 2022  

 (Bijlage B2) 

 Voor belangstellenden ligt op het secretariaat een uitgebreide en 

 gedetailleerde begroting ter inzage. Graag vooraf bellen voor het maken 

 van een afspraak met ons Hoofd Financiële Administratie Jan Weber, 

 telefoon 023-5589002.  

 

 

 

 

mailto:secretariaat@haarlemmermeerschegolfclub.nl


 

 
Haarlemmermeersche Golfclub 

Spieringweg 745 
2142 ED Cruquius 

 
Telefoon  023 558 90 00 

6. Oprichting Stichting Vrije Golfers (Bijlage E) 

 

7. Wijzigingen statuten (Bijlage F1/F2) 

 

8. Wijziging Huishoudelijk Reglement (Bijlage G) 

 

9. Mutaties leden bestuur en statutaire commissies: 

9.1 Bestuur: 

 Statutair treedt Willem de Vries, voorzitter, af. Willem stelt zich  

 beschikbaar voor een nieuwe periode van drie jaar. 

9.2  Kascommissie: 

 Statutair treden Frans Ingwersen en Peep Kokke af. Zij kunnen niet 

 worden herkozen.  

 Het bestuur stelt voor Richard Kuipers en Wouter Meeuwes te benoemen 

 tot lid van de Kascommissie. 

 

10. Rondvraag. 

 

11. Sluiting. 

 

De notulen van de vergadering van 29 juni jongstleden worden niet 

meegezonden. Deze staan op de HGC-website. Diegenen die niet over internet 

beschikken, kunnen een kopie verkrijgen op het clubsecretariaat.  

 

 

Hierbij nodigen wij u uit om tot uiterlijk 22 november aanstaande schriftelijk of 

via een email (bestuur@haarlemmermeerschegolfclub.nl) vragen te stellen over 

de bovengenoemde onderwerpen van de vergadering. Deze zullen voor zover 

mogelijk, al dan niet tezamen met andere vragen over hetzelfde onderwerp, 

tijdens de vergadering aan de orde komen. 

 

Tijdens de vergadering kunnen tevens langs elektronische weg vragen worden 

gesteld. De antwoorden worden kort na de Algemene Ledenvergadering online, 

achter de inlog, gepubliceerd. Ook stemmen vindt online plaats. 

Overeengekomen zal worden dat alleen de moderator (regisseur) ziet wie 

gestemd heeft en wat gestemd is. Het stemmen is dan ook voor de leden én het 

bestuur anoniem. Per emailadres kan slechts één stem worden uitgebracht. Als 

meerdere gezinsleden een stem willen uitbrengen, hebben zij ieder hun eigen 

emailadres nodig. Het is niet mogelijk om per volmacht te stemmen. 

 

Wij zien graag een goede elektronische opkomst bij onze vergadering! 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het bestuur, 

 
Emilie de Wolf 

Secretaris 
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