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  NIEUWSBRIEF GOLFCLUB SLOTEN,    
     EERSTE JAARGANG NUMMER 1 

Corona 
Wanneer u deze nieuwsbrief onder ogen krijgt ligt er een roerige tijd ach-
ter ons. En vermoedelijk ook nog voor ons: alle beperkingen zijn nog lang 
niet van de baan. Ik hoop dat u en uw familie het eerste gedeelte van de co-
ronacrisis in goede gezondheid hebben doorstaan. Wat dat betreft komt 
golf op de tweede plaats. 

Golf 
Gelukkig kan er op onze baan weer golf gespeeld worden, met enige re-
stricties. Maar u bent allen verstandig genoeg om daar rekening mee te 
houden. De baan ligt er prachtig bij, de natuur is op zijn mooist. We heb-
ben regelmatig goed contact met de gemeentelijke onderhoudsploeg om de 
kwaliteit zo goed mogelijk te waarborgen. En zij hebben er plezier in dat 
ook te doen. Natuurlijk zijn er wel eens wat kleine ergernisjes, maar rede-
lijkheid van twee kanten brengt vrijwel altijd een oplossing. Laat het ge-
woon even weten! 

Golfbaan Sloten 
De golfbaan is vanaf de oprichting geëxploiteerd als een commerciële on-
derneming. Dat werd door iedereen geaccepteerd en leverde in de loop der 
vroegere jaren nooit onoplosbare problemen op. Maar zoals veel dingen in 
het leven zijn gebeurtenissen vaak de aanleiding tot veranderings-pro-
cessen. 



Natuurlijk zijn u bij heropening van de baan op 11 mei dit jaar de veran-
deringen opgevallen. De samenwerking tussen Pieternel en Tom van Ot-
terlo was niet meer optimaal en Pieternel heeft besloten zich uit de onder-
neming terug te trekken. Als gevolg daar van heeft ze ook alle activitei-
ten voor de club gestaakt. Het beoordelen van de onderliggende oorzaken 
is, denk ik, niet aan ons.  

De huidige situatie 
Op 11 mei heb ik in overleg met Tom van Otterlo zowel de volledige leden-
administratie als de financiële administratie onder beheer genomen. 
Enig achterstallig onderhoud is ingelopen, de dossiers zijn geschoond en 
de financiën zijn onder controle. Onze inmiddels geautomatiseerde le-
den-administratie heeft een directe link met die van de NGF. Alle wijzi-
gingen worden direct, aan beide zijden, verwerkt. Dus de qualifying 
kaarten die u via de golf.nl app doorgeeft worden ook in ons systeem ver-
werkt en uw handicap wordt per direct aangepast. Dus heeft u vragen,  
stel ze! 
Nieuwe leden ontvangen een welkoms e-mail plus een persoonlijke code, 
waardoor ze hun eigen gegevens altijd kunnen inzien. We werken er aan 
om dit ook voor de bestaande leden te realiseren. 
De Handicarts/buggies zijn uitsluitend bestemd voor leden met een offi-
ciële  Handicart registratie. Gebruik is uitsluitend mogelijk, na reserve-
ring, en betaling via de Handicart pinautomaat in het clubhuis. Beta-
lingen gaan niet meer via de Golfclub maar worden automatisch bij de 
gebruiker afgeschreven.  

Verder wordt er om de contante geldstroom in te dammen op korte termijn 
een pinautomaat geplaatst voor alle verdere betalingen. 

Golfclub Sloten 
Op 9 april 1991 werd de vereniging Golfclub Sloten opgericht ten over-
staan van notaris mr M.C. Blank in Amsterdam. De vereniging heeft al 
die tijd een min of meer slapend bestaan geleid. Gezien de veranderende 
omstandigheden bij onze golfbaan is besloten, ook in overleg met Tom 
van Otterlo, de vereniging te activeren. Vanzelfsprekend is het noodzaak 
hier alle leden bij te betrekken. Immers een vereniging bestaat uit leden 
en zonder leden geen vereniging. Op elke wijze wordt dit geëffectueerd? 

http://golf.nl


Het contract met de Gemeente, de baanexploitatie komt volledig in han-
den van de vereniging. Drivingrange- (inclusief ballen), lesgevende 
pro’s, greenfees, lockers en gerelateerde inkomsten daaruit vloeien naar de 
vereniging. Belangrijkste inkomsten zijn natuurlijk de contributies van 
de leden en (hopelijk) van enige sponsors. 
Het horeca gedeelte blijft verzorgd worden door Tom. Over het hoe en op 
welke wijze wordt met hem overlegd. 

Het clubhuis 
Al heel lang werd en wordt er over het nieuwe clubhuis (een verzamelge-
bouw) gesteggeld. Een aantal leden zijn al bij het ontwerp betrokken ge-
weest. De Gemeente heeft besloten de bouw van een nieuw clubhuis uit te 
stellen tot 2022. Als oorzaak noemen zij onder andere de onduidelijke si-
tuatie bij FC Portugal en Golfclub Sloten. Misschien vinden wij een tus-
senoplossing. U wordt op de hoogte gehouden. 

Overgangsperiode 
Natuurlijk zijn alle veranderingen niet direct te realiseren. De over-
gangs-periode is in feite op 11 mei j.l. begonnen. Omdat het noodzakelijk 
was op korte termijn nieuwe bestuurders in te schrijven hebben we dat in-
tussen gedaan (wordt inmiddels verwerkt door KvK Amsterdam). Ik heb 
Rob Jonker en Rob Vredendaal bereid gevonden (tot de verkiezing van een 
nieuw bestuur) als respectievelijk voorzitter en bestuurslid geregistreerd 
te staan. (dank daarvoor, ook voor hun klankbord functie). 

Een vereniging zonder vrijwilligers kan niet functioneren. Dus hier zit 
hem ook de crux. De statuten schrijven een bestuur voor dat bestaat uit 
minimaal 5 personen. Dus u voelt het al aankomen. 

We zoeken bestuursleden (kost echt niet zoveel tijd en geeft veel voldoe-
ning), vrijwilligers op een breed gebied (balie, drivingrange, baancom-
missie, handicapcommissie). Ik ben er van overtuigd dat velen van u zich 
geroepen voelen om in deze, voor de club cruciale, tijd hier invulling aan 
te geven. 



Hoe gaan we nu verder 
Hopelijk reageert u massaal op deze nieuwsbrief. Ideeën, voorstellen, wen-
sen zijn van harte welkom. Geen valse bescheidenheid: kom maar op! 
Het is van essentieel belang dat we voldoende kandidaten voor zowel be-
stuur als vrijwilligersfuncties aangemeld krijgen: 
(ledenadministratie@golfbaansloten.nl) 

Als de corona-ontwikkelingen ons verder niet  dwars zitten en het ver-
antwoord is willen we graag, als Golfclub Sloten, op 4 september 2020, 
een toernooi houden, met daar aan gekoppeld een algemene ledenvergade 
ring met vaststelling van de plannen en het kiezen van een bestuur. We 
hopen daarvoor op korte termijn groen licht te kunnen geven. 

Meer informatie 
Voor aanvullende informatie kunt u mij of Rob Jonker en Rob Vreden-
daal aanklampen. Mijn taak zit er min of meer op. Wel ben ik bereid de 
financiële en ledenadministratie in de overgangsperiode van  
3 maanden te blijven voeren en over te dragen aan het nieuwe bestuur. 
Het is een wat lange nieuwsbrief geworden maar ik vind het van groot be-
lang dat u op de hoogte bent van de ontwikkelingen bij uw eigen Club. 
Want dat is het. Dus ik zou zeggen blijf lid, overtuig anderen lid te wor-
den en geniet ook nog eens van een fantastisch golfseizoen. 

Hartelijke, sportieve groet, 

Jan Barnhoorn 
secretaris penningmeester op tijdelijke basis. 
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