
  
Verslag commissievergadering op maandag 3-2-2020 
 
Aanwezig Bestuur: Fré Jongsma, Koos Ruhé, Jos Elferink, Henk Rolink en Daniëlle Wübkes  
 
Aanwezig Commissies: Jan Gozefoort, Berend Dekens, Ben en Marietje Arling, Rudie Wijnands, en 
Nellie Heijnen. 
 
1) Opening: 

Fré opent de vergadering om 19.35 uur en heet allen van harte welkom. Anne is afwezig 
namens het bestuur, maar hij is niet bij alle vergaderingen aanwezig. Van de 
Activiteitencommissie zijn Henk Reuver en Grietje Beuker afwezig, verder zijn alle leden 
compleet. De notulen van de vorige commissievergadering zijn akkoord bevonden. 
 

2) Parkcommissie: 
Van de parkcommissie heeft Jan Gozefoort weinig vernieuwingen nodig. Allemaal 
kleinigheidjes zoals de banden voor de tractor en een ballenvangnet, naast de normale 
aanschaf voor de banen. We begroten dit budget op € 500  voor klein onderhoud en 
reparaties. 1 Opmerking; de aanhangwagen is uitgeleend en het net daarvan is niet 
teruggekomen, daar even achteraan.  
De klussenmaand is maart de hele maand, op alle zaterdagen of  door de week. 
 

3) Activiteitencommissie: 
Rudie heeft een verslag gemaakt; deelname toernooien was goed te noemen. Het 
midzomertoernooi en het herentoernooi is vervallen. Openingstoernooi is 5 april a.s. 
hetzelfde als vorig jaar gecombineerd met de Open Dag van 14.00 – 17.00 uur.  
Vanaf 15 april clubcompetitie; opgave voor 1 maart. 
  
Concept activiteiten 2020; 
5-4; Openingstoernooi 
3-5: Brunchtoernooi 
19-6: Midzomertoernooi 
21-8: Herenavond 
28-8: Lady’s-Avond 
13-9: Hamburgertoernooi 
4-10: Slottoernooi 
 
Bij verwachting te weinig deelname kunnen we ook denken om introducees extra uit te 
nodigen op toernooien. Ook om evt. de heren- en lady’s avond gecombineerd op 1 avond te 
houden.   
Er komt nog steeds veel commentaar op de invallers; eigenlijk worden over het algemeen 
alleen maar de ‘besten’ gevraagd. Hoe daarmee om te gaan? Misschien met strafpunten 
o.i.d., daar komen ze later op terug. 
 
 
 



4) SeniorPlus commissie 
Het SeniorPlusToernooi in Erica is dit jaar op 22 juni 2020. Het eerste toernooi van 2020 waar 
wij aan meedoen is op 6 april in Annen. 
 

 
5) Webmaster: 

Koos en Carla onderhouden de website en deze zijn behoorlijk actueel. Koos geeft aan dat hij 
deze niet meer als punt op de agenda hoeft als er bijzonderheden zijn wordt dit wel gemeld.
   

6)  Activiteiten buiten de commissies: 
Henk Beuker heeft aangegeven dat hij contact zal opnemen met Frans Soppe voor de 
thuisblijverstoernooien. Deze moeten wel vrijblijvend blijven vandaar te toetsen of er genoeg 
animo voor is.  

 
7) Rondvraag: 
 Er zijn geen opmerkingen voor de rondvraag. 
 

Fré sluit de vergadering rond 20.30 uur. Hij dankt iedereen voor de aanwezigheid en inzet 
van het afgelopen jaar.  


