
Notulen Algemene Ledenvergadering – 27-10-2022 
 

WTC Leden 

Jeroen Adema, Sjoerd de Boer, Jesse Rinia van Nauta, Ypie Semplonius 

Aanwezige leden 

Michiel Semplonius, Tjitske de Jong, Johan van der Veen, Tetty Smit, Egbert Onrust, Peter Halma, Jan Pool, 
Bart Steenbakkers, Bart de Boer, Nienke Kotterer, Sierd de Boer 

 

1. Opening 
Jeroen heet iedereen welkom op de algemene ledenvergadering die na 3 jaar weer door kan gaan. 
Op de TV werd de agenda/presentatie getoond. 
 

2. Vastelling agenda 
De agenda wordt op het scherm getoond en wordt door Jeroen kort doorgenomen met bij ieder 
punt een kleine toelichting. De enquête die is geweest dient als rode draad voor deze agenda. 
 

3. Verslag vorige vergadering 
Deze is bijgevoegd in de uitnodiging en ook te downloaden op wtc.koudum.nl. Hier zijn geen op- 
en/of aanmerkingen op van zowel de leden als de WTC. 
 

4. Correspondentie 
Er is geen correspondentie binnen gekomen. 
 

5. Mededelingen 
Voor iedereen die aanwezig is, zijn er twee consumpties en lekker gebak. Verder wordt er door 
Jeroen aangegeven dat als er vragen zijn iedereen vrij staat deze te vragen tijdens deze 
vergadering. 
 

6. Bespreekpunten 
a. De leden 

Uit de resultaten van de enquete blijkt dat de cijfers redelijk gelijk verdeeld zijn. Het enige 
wat opvalt is dat het aandeel leden t/m 40 jaar niet heel groot is. De resultaten zijn te zien 
in de bijgevoegde presentatie. 
 

b. Verslag kascommissie 
Op 23-10-2022 heeft de kascommissie bestaande uit Erwin Nauta en Michiel Semplonius 
de kas gecontroleerd. Zij hebben de contanten geteld en de rekening gecontroleerd. Er 
zijn geen vreemde transactie geweest. De kascommissie heeft daarop besloten dat de kas 
klopt. Sjoerd heeft de kascommissie hiervoor bedankt. Tijdens de ledenvergadering is 
vergeten een nieuwe kascommissie te benoemen of vrijwilligers daarvoor te vragen. 
 

c. Financiën 
De afgelopen jaren waren wat bewogen jaren waarin veel toernooien en 
(competitie)wedstrijden niet of in mindere mate door konden gaan. Dit zien we ook terug 



in de financiën. De WTC heeft normaliter als standpunt dat er net zoveel uit moet gaan als 
er in komt. Maar doordat er veel afgelast was, kwam er meer binnen dan er uit ging. Op 
het moment van de kascontrole was er € 4.048,13 in kas. Voor de lockdowns schommelde 
de kas eigenlijk altijd rond de € 1.500. De WTC geeft aan dat zij meer willen gaan 
investeren in de leden en de baan. 
 

d. Samenstelling bestuur 
Op dit moment bestaat de WTC uit Jeroen Adema, Sjoerd de Boer, Jesse Rinia van Nauta 
en Ypie Semplonius. De rolverdeling binnen de WTC is opgenomen in de presentatie. Uit 
de enquete is gebleken dat de WTC zich op bepaalde vlakken zou kunnen of moeten 
verbeteren. Een aantal punten zijn: meer toernooien, aansluiting PPBN, kledinglijn, 
verslagen competitie/toernooien, HCP systeem bond, Dutch Open / Frisian Open en 
toezien op de status en conditie van de baan. De WTC geeft aan zich hierin te vinden, maar 
geeft daarbij ook aan dat het voor het huidige bestuur te omvangrijk is of gaat worden om 
alles op zich te nemen. De WTC wil daarom ook graag uitbreiden zodat de krachten 
verdeelt kunnen worden. De aanwezige leden geven aan wel iets te willen doen, maar niet 
als lid van de WTC. Er ontstaat een discussie bij wie het initiatief ligt van het organiseren 
van bepaalde zaken, is dit bij de WTC of de leden. De WTC geeft aan dat zij niet alles op 
zich kunnen nemen, maar wel bepaalde zaken voor de leden kunnen faciliteren. Een mooi 
initiatief wat vanuit de leden is gekomen is het schoonmaken van de baan voor de 
competitie op zondagochtend. De WTC zorgt in dit geval samen met de baaneigenaar 
voor het materiaal/gereedschap wat hiervoor wordt gebruikt. Er wordt dan ook meteen 
samen met de baaneigenaar besloten een bladblazer aan te schaffen. 
 
De WTC geeft ook aan dat er binnenkort en volgend jaar vacatures beschikbaar komen. 
Jeroen zal de WTC verlaten op 31-12-2022 en daardoor komt de positie als voorzitter vrij. 
Sjoerd en Jesse geven aan volgend jaar te willen stoppen. Hieronder een opsomming van 
de huidige posities binnen de WTC: 
Voorzitter:  vacature per 1-1-2023 
Penningmeester: vacature per direct 
Secretaris:  vacature per direct 
Wedstrijdleiding: vacatures per medio 2023 
 

e. Lief en leed 
Deze is terug van weggeweest. Tonny en Nienke hebben dit op zich genomen. Hierbij is 
Titia het vaste informatiepunt. De WTC geeft aan dat als iemand iets heeft zich bij de 
WTC, lief en leed of Titia kunnen melden, waarbij die laatste het eindpunt is. Titia en lief 
en leed zullen daarop actie ondernemen. 
 

f. Kledinglijn 
Een groot aantal leden hebben kleding van de club aan. Deze kleding is te bestellen via de 
volgende website: https://www.clubfabriek.nl/collections/webshop-pitch-putt-koudum  
 

g. Handicaptain 
In de resultaten van de enquête en ook tijdens de vergadering komt de vraag waarom er is 
gekozen voor een eigen systeem en niet die van de bond. Er zijn in dit geval meerdere 
aspecten die hier het antwoord op geven. Als eerste was er vanuit de WTC een noodzaak 
vanwege het verwerken en publiceren van ranglijsten en statistieken, dit was vanuit E-golf 
niet mogelijk. Overstappen op het systeem van de bond was op dat moment niet 



wenselijk i.v.m. datzelfde. Ook was er op dat moment weinig vraag naar het systeem van 
de bond. Daarop is besloten een eigen systeem op te zetten met het oogpunt op 
gebruiksvriendelijkheid voor de leden, maar ook de beheerders. Een ander onderdeel van 
een eigen systeem is de mogelijkheid dit naar wens uit te breiden. Neem bijvoorbeeld het 
prijzenspel of de nog te implementeren Bingo’s. 
 
Vanuit de WTC en de leden kwam de vraag of we ook een koppeling kunnen maken met 
het systeem van de bond. Op dit moment zijn veel meer leden actief op wedstrijden en 
toernooien van de bond of spelen op een baan die het systeem van de bond gebruiken. Bij 
het opzetten van handicaptain hebben Jeroen en Sjoerd het idee om samen te werken bij 
de bond neergelegd, helaas zagen zij dit destijds niet zitten. Maar nu de vraag groter 
wordt om het systeem van de bond te gebruiken, moeten wij opnieuw nadenken over het 
zoeken van een samenwerking of het systeem van de bond te gaan gebruiken. De WTC 
zelf geeft aan dat de opties om samen te werken, over te stappen of handicaptain te 
blijven gebruiken allemaal op tafel liggen. Het is aan de leden om hier hun mening over te 
geven of zelfs een keuze in kunnen of moeten maken. Sjoerd geeft daarbij wel aan dat 
wanneer er wordt gekozen voor het systeem van de bond, dat alle randzaken die nu in 
handicaptain zitten of nog komen, het een stuk ingewikkelder om dat soort 
spelelementen te blijven gebruiken. Ook geeft Sjoerd aan handicaptain te blijven 
onderhouden en ontwikkelen als hij uit de WTC stapt. Er is nog een kanttekening bij het 
maken van de overstap naar het systeem van de bond en dat is voornamelijk het financiële 
aspect, maar dat gaat de WTC oppakken zodra nodig. 
 
Er was ook onduidelijkheid over hoe wij en de bond omgaan met het berekenen van de 
handicap. Wij doen dit o.b.v. het nieuwe Wereld Handicap Systeem (WHS), waarbij de 
handicap wordt berekend o.b.v. de beste 8 kaarten van de laatste 20 kaarten. De bond 
gebruikt hierin nog het Stableford systeem, waarbij gekeken wordt naar de scores per hole 
i.c.m. de handicap. Die systemen ontlopen elkaar niet echt, bij het WHS is de berekening 
gemakkelijker te maken. En mocht je een keer een slechte score hebben, dan heeft dat 
niet meteen invloed op je handicap. Zowel de bond als de WTC hanteren een par van 58 op 
de baan van Koudum en je kunt er dan ook vanuit gaan dat de handicap die je in 
handicaptain hebt ook kan gebruiken bij de bond. De WTC geeft aan dat het ook mogelijk 
is om een q-kaart aan te maken bij de bond als je meedoen met de competitie, dan kun je 
na de ronde de score in handicaptain en bij de bond invullen. Daar zit echter wel een 
beperking aan dat wanneer je een handicap onder de 1 hebt geen kaart meer kan invullen 
buiten bondstoernooien en wedstrijden. Ook zit er een tijdsbeperking op dat je niet een 
kaart aan kan maken en direct kan invullen. Wil je een handicap onder de 1 hebben, dan 
moet je met wedstrijden en toernooien van de bond meedoen.  
 

h. De baan 
Wij krijgen geregeld vragen of klachten binnen over de staat van de baan. In veel gevallen 
ligt de baan (greens/fairway’s) er goed bij, maar op sommige punten kan het verbeterd 
worden. De oprit naar de parkeerplaats zit vol gaten en hobbels. Afslagmaten liggen niet 
meer goed doordat ze scheef liggen of omdat er veel modder onder ligt. Ook afgebroken 
tees in de afslagmatten komt veel voor. De afslag van hole 14 is ook aan onderhoud toe. De 
weg naar die afslagmat toe ligt vol met wortels waar je gemakkelijk over kunt struikelen 
of uit kunt glijden en vlak voor de afslag moet je in veel gevallen door de modder lopen 
omdat het er veelal nat is. Een terugkerend punt zijn de bunkers, deze zijn vaak te hard en 
zeker als het heeft geregend. Er gaan veel verhalen over de bunkers en de WTC zal dit dan 



ook uit gaan zoek en advies uitbrengen of wellicht actie ondernemen. Binnenkort gaat de 
WTC dan ook samen met de baaneigenaar om tafel zitten en alles wat in en om de baan 
gebeurd bespreken. Het doel hiervan is om een plan van aanpak op te zetten voor de 
komende tijd. 
 
Een ander punt wat naar voren kwam omtrent de baan is de conditie die het heeft tijdens 
de competitie. Normaliter worden de greens bij toernooien of grote wedstrijden 
schoongemaakt, dus water en bladeren er af. Helaas is het niet haalbaar om dit te laten 
doen, daarom is er vanuit de leden een mooi initiatief gekomen om voor de competitie 
een aantal vrijwilligers te vragen die de baan gereed willen maken voor de 
competitieronde. Dit laat zien dat we het samen kunnen oplossen en de lasten kunnen 
verdelen. Zoals eerder aangegeven zal de WTC helpen waar dat kan. 
 

i. Regelkennis 
Wij hebben in de enquête ook gevraagd naar wat jullie vinden van jullie eigen kennis van 
de regels en etiquette en die van de rest. Zo vinden de leden dat hun eigen kennis goed is, 
maar die van een ander juist niet. Als WTC willen we graag dat iedereen de regels kent. Je 
kunt er namelijk gebruik van maken en onduidelijke situaties mee voorkomen, 
bijvoorbeeld dat men verschillende interpretaties heeft van een bepaalde regel. In het 
verleden hebben we een aantal keer een regelavond gehad, maar er was te weinig animo 
voor om dat te blijven organiseren. De WTC heeft hier wel over nagedacht hoe we zoiets 
zouden kunnen organiseren. Daaruit is het idee ontstaan om er een spelelement aan toe 
te voegen. Wij noemen het de Pitch&Pubquiz. De details komen later nog. 
 

j. Visie en planning 
Door de pandemie en de verschillende lockdowns stond de WTC even op een laag pitje.  
Qua communicatie zelf vraagt de WTC aan de leden of zij meer willen communiceren via 
de e-mail (wtc@koudum.nl) of app als ze met vragen zitten. Dan kan de WTC dit 
bespreken en met een antwoord terug komen. Vlak voor een wedstrijd een vraag stellen is 
niet altijd handig, omdat de WTC (of een lid daarvan) niet altijd het antwoord heeft. En 
daarin willen wij ook niet voor onduidelijkheid zorgen doordat de leden van de WTC 
verschillende antwoorden hebben. En wij willen ook graag even de tijd hebben om het te 
bespreken. Zo kunnen we de vragen en antwoorden ook verzamelen mocht de vraag of 
situatie zich weer voordoen. 
 
We doen momenteel vrij weinig met de website (wtc.koudum.nl) en daar willen we iets in 
gaan veranderen. Wij zullen daar dingen op zetten zoals deze vergadering. Daarnaast 
horen we nog wel eens dat de verslagen missen, daarvoor zoeken we nog een vrijwilliger 
die dit op zich zou willen nemen. 
 

k. PPBN 
Dit is voor het overgrote deel al besproken bij het punt handicaptain. Wij zullen de 
komende tijd met de bond overleggen of we iets voor elkaar kunnen betekenen. 
 



7. Statistieken + prijsuitreiking 

 
 
 
 



De zomercompetitie is afgelopen en hier zijn de winnaars per categorie: 
Heren 
1. Jorn Albada 
2. Bart de Boer 
3. Sjoerd de Boer 
 
Dames 
1. Tetty Smit 
2. Lia Wesselius 
3. Tjitske de Jong 
 
Senioren 
1. Mient Kobes 
2. Michiel Semplonius 
3. Fokko Schippers 
 
Netto 
1. Tonny Mars & Peter Halma 
2. Sierdjan Steigenga 
3. Piebe de Boer 
 
Normaliter als iemand drie keer achter elkaar wint is het de regel dat diegene de beker mag 
houden. Wij hebben samen met de aanwezige leden besloten dat dat niet meer het geval is. In de 
zomercompetitie hebben we alleen nog een wisselbeker voor de verschillende categorieën en 
krijgen de nummers 1, 2 en 3 een presentje i.p.v. een beker. We hebben de afgelopen jaren gezien 
dat de bekers niet op werden gehaald en dat is uiteraard zonde. Voor de wintercompetitie gaan we 
ditzelfde concept hanteren en naast de bruto en netto doen de andere categorieën in de 
wintercompetitie ook mee in de uitslagen. 
 

8. W.v.t.t.k. 
a. Toernooien en ideeën voor toernooien 

- Ryder Cup 
- Pro-Am toernooi 
- Vriend(inn)en dag (kennismakingstoernooi) 
- Dutch Open / Frisian Open 
- Donderdagavond competitie 
- Naar andere banen toe 

b. Protocollen m.b.t. het opstellen van teams.  
Het is nu niet in alle gevallen duidelijk hoe een team voor bijvoorbeeld een NK op wordt 
gesteld. We kunnen dit aan de hand van de standen doen of d.m.v. een aangewezen 
teamcaptain. Hier zullen wij de komende tijd over nadenken en daarvoor een protocol 
opstellen. Heb je zelf nog een goed idee, schroom dan niet om die met de WTC te delen. 

9. Sluiting 


