Notulen Pitch&Putt ledenvergadering 10 maart 2019
WTC leden
•

Wiebe de Boer		

Afwezig

•

Sjoerd de Boer		

Aanwezig

•

Jan Haanstra		

Afwezig

Aanwezige leden
Sierd de Boer, Marie Faber, Tjitske de Jong, Declan McCarron, Erwin Nauta, Henk Nauta, Bouke-Yke Peterson, Jakob Pool, Jan
Pool, Jesse Rinia van Nauta, Michiel Semplonius, Ypie Semplonius, Rein Smid, Tetty Smit, Wietske Smit, Joey Steenbakkers, Johan
van der Veen, Tineke Wijnja, Jantine ten Wolde.

1.

Opening

Sjoerd de Boer heet iedereen welkom bij de ledenvergadering van Pitch&Putt Koudum. Er is een presentatie gemaakt die op de
TV te zien was. In de presentatie was ook een koppeling te zien waarbij je via je mobiel vragen kon stellen. Deze vragen konden
dan vervolgens op het scherm weer worden gegeven. Echter werd deze optie, op één grappende vraag na, niet gebruikt tijdens de
vergadering.

2.

Vaststellen agenda

Er zijn verder geen wijzigingen in de agenda aangebracht.

3.

Mededelingen en ingekomen stukken

Er zijn geen punten ingebracht

4.

Verslag afgelopen jaar

Hier moet Sjoerd helaas aangeven dat er nog geen jaarverslag is gemaakt, dit zal hij met de WTC oppakken en verstrekken aan de
leden.

5.

Verslag kascommissie

Vlak voor de vergadering heeft de kascommissie, bestaande uit Tineke Wijnja en Erwin Nauta, de kas en de boekhouding
gecontroleerd. Nadat het geld is geteld en de papieren zijn bekeken hebben Tineke Wijnja en Erwin Nauta de kascontrole akkoord
bevonden. Tineke Wijnja geeft echter aan dat zij uit de kascommissie moet. Daarop stelt Ypie Semplonius zich kandidaat om de
vrijgekomen plek in de kascommissie op te vullen. De kascommissie bestaat voor het komende jaar dus uit Erwin Nauta en Ypie
Semplonius.

6.

Financiën

Sjoerd de Boer is blij dat hij door de kascontrole is gekomen en bedankt Tineke Wijnja en Erwin Nauta voor het controleren van
de kas. Er zijn iets meer inkomsten gegenereerd uit de competitie t.o.v. vorig jaar. Er is ook een stijging in de kosten, dit doordat we
twee investeringen hebben gedaan. Dit zijn het aanschaffen van een laptop en het maken van onze scorekaarten. Al met al is het
jaar goed afgesloten, waarbij we ook nog wat hebben overgehouden. Zie bijlage jaarverslag financiën 2018
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7.

Bestuursverkiezing

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende drie leden: Wiebe de Boer, Sjoerd de Boer en Jan Haanstra. Jan Haanstra heeft
aangegeven uit de WTC te stappen waardoor een vacature is ontstaan. Sjoerd de Boer heeft Jan Haanstra, ondanks zijn
afwezigheid, bedankt voor zijn inzet. Wiebe de Boer is een nieuwe uitdaging aangegaan een heeft destijds aangegeven volledig
beschikbaar te kunnen zijn voor de WTC en zijn functie als voorzitter over te dragen aan iemand anders.

8.

Bestuursverkiezing

Om de WTC weer compleet te maken hebben we destijds om versterking gevraagd. Hierbij hebben, in volgorde van aanmelding,
Jesse Rinia van Nauta, Jeroen Adema en Jos Bouma zich aangemeld. De huidige WTC heeft samen met de aanmelders om tafel
gezeten. Hieruit is het voorstel gekomen om de WTC vijfkoppig te laten zijn. De leden reageren hier erg positief op en gaan tevens
akkoord met het voorstel van de WTC. Sjoerd de Boer heet Jesse Rinia van Nauta, Jeroen Adema en Jos van harte welkom bij de
WTC en wenst hun veel succes.

9.

Visie & planning

Als eerste maakt Sjoerd de Boer bekend wat de rolverdeling is binnen de WTC.
Voorzitter:		

Jeroen Adema

Penningmeester:		

Sjoerd de Boer

Secretaris:		 Allen
Wedstrijdleiding:		

Sjoerd de Boer, Jesse Rinia van Nauta, Jos Bouma

Organisatie:		

Allen

Het doel van de WTC is het professionaliseren en vlot reageren op alle zaken m.b.t. wedstrijden en toernooien. Een aantal zaken
die we meteen al willen regelen zijn:
•

Hole in one verdelen onder degene die er eentje slaan in één ronde. Niet meer alleen de eerste, maar alle.

•

Hole in one binnen een maand ophalen, anders gaat hij de pot weer in.
Sjoerd neemt hem een maand lang mee naar de competitie

•

Birdie bingo met leuke prijzen (leden geven aan dit wellicht ook bij bogey’s te doen).
Wie het eerst op alle holes een birdie heeft wint een leuke prijs

Bij de professionalisering van de WTC is heldere communicatie een belangrijk onderdeel. Daarom heeft de WTC de volgende
zaken in gang gezet.
•

Nieuwe website: wtc.koudum.nl met nieuws, regels, toernooi-info, kalender, standen en meer

•

Nieuwe contactgegevens: wtc@koudum.nl voor aanmeldingen toernooien/competities en WTC zaken

•

Enquête: De WTC zal binnenkort een enquête de deur uit doen waarin naar de mening en ideeën van de leden wordt gevraagd

•

WTC komt maandelijks bij elkaar. Hierin bespreken we de zaken die wij via de e-mail binnenkrijgen, maar natuurlijk ook de
WTC zaken zoals het organiseren van toernooien en competities

•

De WTC regelt alles rondom competities en toernooien. Het organiseren van de competitie of toernooien komt volledig in
handen te liggen van de WTC, dat wil overigens niet zeggen dat de WTC ook alles doet. Tetty Smit geeft bijvoorbeeld aan een
toernooi te willen laten organiseren door de WTC, daar zal zij zelf dan ook actief aan mee moeten helpen.
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10.

NK Clubteam & Raidercup

Sjoerd de Boer legt uit wat er allemaal gaat gebeuren op dit gebied. Er wordt een teamcaptain gekozen welke een team gaat
samenstellen. Hoe die procedure verloopt is Sjoerd de Boer verschuldigd aan de leden. Dit is inmiddels duidelijk: de teamcaptain
stelt het team samen o.b.v. handicap, vorm en speelstijl. De Raidercup bestaat net als zijn grote broer de Rydercup uit verschillende
spelvormen en daarom wordt er naast handicap ook gekeken naar de vorm en specifieke vaardigheden van spelers.
Daarnaast wil de WTC gaan proberen om een echt Koudumer team te maken voor het NK Clubteams. Met als standpunt dat we
als Koudum uit moeten komen en dat andere Pitch&Putters meteen zien dat wij het zijn. Dit gaat gepaard met het dragen van
clubshirts. Dit is vergelijkbaar met hoe vorig jaar team Fryslân naar Oostwold is afgereisd met allemaal een lichtblauw shirt aan
en Friese pet op. Daar heeft Koudum samen met Leeuwarden veel indruk gemaakt op de Groningers. Echter om clubshirts te
hebben, moet er wellicht gedacht worden aan sponsoring. Dit kan door ondernemers gedaan worden, maar wellicht willen leden
ook wel een bijdrage doen. Ook hier geldt dat de WTC dit nog verder uit moet zoeken. Ideeën m.b.t. bovenstaande zaken kunnen
gemeld worden via wtc@koudum.nl.

11.

PPBN

De Pitch & Putt Bond Nederland is bezig om zich te herstellen als serieuze Pitch & Putt bond, en wij willen in het kader van de
professionalisering van de sport daar graag weer onderdeel van worden. De WTC heeft samen met Titia Fopma aan tafel gezeten
en een eventuele toetreding tot de bond besproken. De WTC en Titia zijn hier positief over en doen hun best om dit voor elkaar te
krijgen. Voor de WTC een unieke kans om het NRT in Koudum te krijgen en iedere Koudumer Pitch&Putter de kans te geven mee
te kunnen doen aan een dergelijk toernooi.

12.

Toernooiagenda

De WTC gaat een toernooiagenda beschikbaar stellen op de website wtc.koudum.nl. Hierin zijn alle toernooien opgenomen
die de WTC organiseert. Al snel komt de vraag of er ook toernooien, anders dan die georganiseerd worden in Koudum, op de
toernooiagenda komen. Sjoerd de Boer zal dit bespreekbaar maken in de WTC en terugkoppelen aan de leden. De WTC zal
proberen alle relevante toernooien hier op te zetten. Mocht iemand een toernooi missen, dan kan je de info hiervan (plaats, datum,
tijd, etc.) mailen naar wtc@koudum.nl. Met deze agenda kan iedereen zien wat wanneer is. Tevens wil de WTC het faciliteren dat
de aanmelding via de website wordt verricht en dat men zich het hele jaar door kan opgeven voor toernooien. Hoe ver die ook
nog in de toekomst liggen. Je zou je bijvoorbeeld nu al op kunnen geven voor het kersttoernooi eind dit jaar. Bij de aanmelding
via de website kun je ook meteen zien wie zich nog meer hebben aangemeld voor het desbetreffende toernooi. Zo hoeven er
geen papieren lijstjes gedeeld te worden via de app. Schijf je je in via de website, dan wordt je naam in de deelnemerslijst voor
het desbetreffende toernooi bekend gemaakt. Zo kan iedereen zien wie mee doet. Er komt een vraag binnen m.b.t. de AVG. Hoe
verhoud het publiceren van namen op de website zich t.o.v. de AVG. Hier antwoord Sjoerd de Boer op dat iemand die zich aanmeld
via de website bijvoorbeeld akkoord moet gaan met de voorwaarden. Hoe deze voorwaarden er uit zien is nog niet bekend, hier
gaat Sjoerd de Boer met de WTC mee aan de slag. De WTC heeft dit inmiddels onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat er
middels een cookiemelding en een expliciete actie van toestemming geven voldaan wordt aan de AVG.
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13.

Footgolf

Sjoerd de Boer en Titia Fopma hebben in de afgelopen periode veel
rumoerigheid gezien betreffende footgolf. Geruchten gingen de ronde dat er
footgolf zou komen en dat dat door de baan heen zou komen. Dit kan meteen
ontkracht worden. Er komt footgolf, maar niet geheel door de baan. Vanaf
hole 1 word de bal richting hole 2 gespeeld, waarna de footgolfers door de
bosjes richting het parkeerterrein gaan. Vanaf daar gaan de holes voor het
footgolf naar de driving range. Een afbeelding van deze situatie is hiernaast
bijgevoegd. Er komt een net om de parkeerplaats om ballen tegen auto’s te
voorkomen, dit beantwoord meteen de vraag die tijdens de vergadering is
gesteld door een aantal leden. De kans dat er footgolf tegelijkertijd met een
competitie gespeeld wordt is nihil. Twee problemen die zich hierbij kunnen
voordoen zijn: niet in kunnen slaan op de driving range en het belemmeren
van de afslag op hole 1. Mocht één of beide van die problemen zich
voordoen, dan treft de WTC maatregelen. Hoe die er uit zien weet Sjoerd de
Boer nog niet, dit wordt dan ook met de WTC besproken. Titia geeft aan dat alle geruchten over het footgolf meteen uit de lucht
konden worden gehaald als de vraag direct aan Titia was gesteld. Sjoerd de Boer geeft dan ook aan dat wanneer er zich een vraag
voordoet die betrekking heeft op de baan, dan wel WTC, dat die vraag bij de WTC of Titia terecht komt. Dan krijg je gewoon een
eerlijk antwoord. NB. je kunt met al je vragen omtrent wedstrijden terecht bij wtc@koudum.nl en voor algemene info of persoonlijke
zaken bij koudum@pitch-putt.nl. Alle vragen die wij binnenkrijgen worden vertrouwelijk behandeld.

14.
•

Rondvraag
Barcelona
De vraag komt of er dit jaar weer een trip, zoals Ierland, wordt georganiseerd. Barcelona is al meerdere malen gevallen als
bestemming. De WTC geeft aan dit niet te organiseren, hiervoor gaat de WTC Lammert Fopma benaderen zodat hij, net zoals
vorig jaar, de organisatie op zich kan nemen. Tevens zal de WTC deze vraag opnemen in haar enquête.

•

Begaanbaarheid naar de afslag van hole 14
Of er nog matregelen worden genomen zoals schelpen of tegels. Hierop antwoord Titia dat dit destijds is besproken, maar nog
niet is uitgevoerd. Rein Smid geeft aan wel te willen helpen mocht dat nodig zijn. Al snel komt het idee om een werkgroep op
te zetten t.b.v. van het onderhoud aan de baan. Ook Jakob Pool geeft aan te willen helpen. De WTC wordt gevraagd of zij dit
willen organiseren. Sjoerd de Boer geeft aan dit te bespreken met de WTC. Mocht hierover meer bekend zijn, dan wordt dit
uiteraard gedeeld. Wil je ook graag meehelpen/meedenken aan zaken rondom de baan? Meld je dan aan via wtc@koudum.nl

•

Hole 9 naar afslag hole 1
Altijd glad en nu het gemaaid/gesnoeid is, vallen de kleine stronkjes niet echt op. Hierdoor heeft Henk Nauta tijdens het
Valentijn toernooi een val gemaakt. Dit moet voor de toekomst voorkomen worden. Lammert Fopma heeft hier maatregelen
voor genomen, echter moeten die nog wel geïmplementeerd worden. Er worden bijvoorbeeld bruggetjes geplaatst door de
baan. Hoe dat precies zit gaat de WTC bij Lammert Fopma uitzoeken. NB Het bruggetje is klaargezet voor transport en wordt
in de week van 18 of 25 maart geplaatst.
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•

Pitchmarks
Zoals al vaak aangegeven zijn er veel leden die hun pitchmarks niet repareren, laat staan die van een ander. De WTC heeft er
samen met Titia Fopma voor gezorgd dat in het clubhuis goede pitchforks verkrijgbaar zijn, zo kun je dus niet zonder pitchfork
zitten. De WTC gaat hier deze zomer dan ook strenger op controleren. Sla je een bal op de green, zoek je pitchmark op. Vind
je hem niet, vraag dan je medespelers of zij hem zien. En zie je een pitchmark van iemand anders geef het aan, of repareer hem
zelf even. De leden maken zich overigens zorgen over andere leden, dan wel recreanten, ook pitchmarks veroorzaken, maar
niet de kennis of kunde hebben deze te repareren. Titia Fopma gaat dit kenbaar maken bij de senioren, wellicht dat hier de rol
van Rinus Huberts van belang is. Voor recreanten is het lastig te zeggen. Het is dan ook aan onze leden, die de regels voor een
groot gedeelte wel kennen, de taak om de pitchmarks die zij maken te herstellen. Voor de baaneigenaar natuurlijk de taak om
duidelijke instructies mee te geven aan de recreanten.

•

Rubberen tees
Niet bij elke afslag is een functionele rubberen tee aanwezig. Titia Fopma geeft aan dat dit bekend is en dat de greenkeeper dit
op heeft gepakt. De WTC zal binnenkort de vraag aan Titia Fopma stellen wat de status hiervan is. NB De tees zijn binnen en
worden in de week van 18 maart geplaatst.

•

Bunker bij oefengreen
Er komt een idee binnen om de bunker te verplaatsen naar vlakbij de oefengreen zodat men kan oefen de bal uit de bunker op
de green te slaan. Dat is toch vaak de situatie als je in de baan in de bunker ligt. Titia gaat dit bespreekbaar maken.

•

Ballenautomaat
Titia geeft aan dat het niet wenselijk is dat men ballen boven uit de automaat pakt. Dit omdat daarvoor de mandjes als trapje
worden gebruikt. Daar gaan de mandjes door kapot en men ruimt deze vervolgens ook niet op. Dan ook het verzoek om
binnen muntjes te halen. De ballenautomaat functioneert gewoon goed. Is dit niet het geval, meld je dan bij Titia Fopma.

•

Winterholes
Het is niet voor iedereen duidelijk waar de winterholes zich bevinden. Dit wordt standaard met een blauwe gekleurde cirkel
aangegeven, maar door omstandigheden zijn die markeringen minder zichtbaar geworden. De vraag via Titia Fopma aan
de greenkeeper of zij deze markeringen bij willen houden. Dit voorkomt dat we over de wintergreens lopen, dan wel blijven
haken in de winterhole zelf.
Er komt ook meteen een idee betreffende de winterholes of via de website bekend kan worden gemaakt welke holes en/of
regels we hebben. Hierbij gaat het om de stand van de vlaggen en of er winterregels gelden of niet.

•

Laddercompetitie
De WTC krijgt de vraag of zij dit op zich willen gaan nemen, dan wel willen assisteren. Het idee wordt geopperd om de ladder
met de namen op de website te plaatsen, dan kan men zelfs al is het clubhuis dicht elkaar blijven uitdagen. Tevens is het
duidelijk wie zich waar op de ladder bevindt.

•

Frisian Open
Sjoerd de Boer en Joey Steenbakkers zitten in die commissie en geven aan niet exact te weten wat de status hiervan is. Zij
zullen hier dan ook naar informeren en terugkoppelen aan de WTC. NB. Het Frisian Open wordt gehouden in het laatste
weekend van september. Meer info wordt bekend gemaakt voor 7 april.

•

Koppeltoernooi
Er wordt gevraagd door Tetty Smit of er wellicht een koppeltoernooi georganiseerd kan worden. Natuurlijk kan dat. De WTC
zet zich hier graag voor in, maar vereist wel dat de initiatiefnemer hierbij betrokken moet zijn.
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•

Lief & leed
Afgelopen jaar zijn er heel veel zaken betreffende lief en leed geweest. Echter is dit niet bij iedereen bekend gemaakt. Het was
voor de commissie lief en leed, bestaande uit Tineke Wijnja, niet goed bij te houden. En de vraag wie wat krijgt is moeilijk te
beantwoorden. Ook het aantal leden speelt hierbij een rol. Er is door de leden aangegeven en besloten dat het sturen van een
kaart voldoende zou moeten zijn. Dit uit naam van de club. Het staat iedereen uiteraard vrij om zelf actie te ondernemen.

•

Lessen, jeugdlessen, GVB, uitwisseling Gaasterland
Dit wordt allemaal nagevraagd bij Titia Fopma en gaat de WTC later kenbaar maken.

15.

Sluiting

Sjoerd de Boer bedankt iedereen voor zijn/haar komst. Titia Fopma wil nog even het woord om de WTC voor het afgelopen jaar te
bedanken voor haar inzet. Hierbij sluit hij tevens de vergadering
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Bijlage: jaarverslag financiën 2018

