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In onze eerste nieuwsbrief hebben we een groot aantal onderwerpen aangesne-
den. Niet in de laatste plaats om de geruchtenstroom te kanaliseren maar ook 
om duidelijkheid te geven over de situatie binnen de Golfbaan en Golfclub. 

Er is toen een aanzet gegeven richting nieuwe aanpak, ook in samenspraak 
met Tom van Otterlo. Maar de werkelijkheid blijkt weerbarstiger te zijn dan de 
toen gehoopte resultaten. 

In samenspraak met veel leden heb ik Rob Jonker en Rob Vredendaal bereid ge-
vonden in het bestuur van de Golfclub Sloten plaats te nemen. Met vooruit-
zicht op de verkiezing van een definitief bestuur later in september. Maar u 
weet het: corona en zo meer. 

Samen met hen heeft verschillende malen diepgaand overleg plaats gevonden 
met de Gemeente Amsterdam. Er was immers in de afgelopen 3 jaar een huur-
schuld ontstaan van ruim € 25.000,= en directe sluiting van de golfbaan 
dreigde. Complicerende factor is het feit dat het contract met de gemeente op 
naam staat van de Golfclub Sloten maar dat de feitelijke exploitatie (en fi-
nanciële verantwoordelijkheid) bij de Golfbaan Sloten (eenmanszaak voorheen 
vof) lag. Tom van Otterlo accepteert overigens de volledige aansprakelijkheid 



voor deze huurschuld wel (*met verwijzing naar de medeverantwoordelijkheid 
van zijn ex mede vennoot, maar dat terzijde). 

Uiteindelijk hebben wij, als Golfclub Sloten, een onderhandelingsresultaat be-
reikt met de gemeente Amsterdam. Van de huurschuld wordt € 10.000,= 
kwijtgescholden en de Golfclub Sloten krijgt een contract voor minimaal 2 
jaar. Dit alles in principe te accorderen voor 15 november (anders dreigt alsnog 
sluiting). 

De gemeente stelt de Golfclub Sloten aansprakelijk (contract op staat op haar 
naam) maar in feite is de Golfbaan Sloten financieel verantwoordelijk. 

Wij hebben Tom van Otterlo op de hoogte gesteld van het voorstel van de Ge-
meente Amsterdam. Maar hij interpreteert nu alle voorstellen mbt de nieuwe 
verantwoordelijkheden voor de Golfclub Sloten, als vermeld in de eerste 
nieuwsbrief en met hem eerder overeengekomen, anders dan ze bedoeld zijn. 
Bovendien eist hij een bestuurszetel op bij de Golfclub Sloten (zonder leden-
raadpleging). Zo niet weigert hij de achterstallige huur te voldoen. 

Overigens staan de vanaf 11 mei 2020 (aanvang interim management) ge-
ïncasseerde contributies nog onaangeroerd (wel met aftrek van de reguliere 
kosten) gestald op de rekening van Golfbaan Sloten. 

Wat betekent dit concreet? 

De gemeente Amsterdam onderhandelt uitsluitend met de Golfclub Sloten. 

-De heer Tom van Otterlo (Golfbaan Sloten) heeft geen contractvoorstel van de 
gemeente Amsterdam gekregen, want zie het hierbovenvermelde. 

-Als de achterstallige huurpenningen niet per 15 november a.s. zijn betaald 
bestaat de mogelijkheid dat de golfbaan gesloten wordt. 

-De huidige bestuursleden kunnen het contract met de gemeente Amsterdam 
niet tekenen: er is geen geld op naam van de Golfclub Sloten beschikbaar. Bo-
vendien zou het hen medeaansprakelijk maken voor wanbeleid (huurschuld) 

Hoe tot een oplossing te komen 



-De Golfclub Sloten vindt fondsen, voldoet de achterstallige huurnota, tekent 
het contract. 
of 
-De heer Tom van Otterlo voldoet de achterstallige huurpenningen via de Golf-
club Sloten aan de gemeente Amsterdam en onderhandelt met de golfclub over 
“hoe nu verder”. 
of 
-De huidige bestuursleden treden uit, er komt geen ledenraadpleging en de heer 
Tom van Otterlo wordt bestuurslid en de “oude” situatie wordt gecontinueerd. 

Vanaf 11 mei jl hebben we er heel, heel veel tijd in gestoken. Dat kan niet zo ge-
continueerd worden.  

Dus laat ons zo snel mogelijk, liefst deze week weten welke oplossing u ver-
kiest en hoe wij verder moeten handelen. Geen reactie is nu echt geen optie 
meer! Geef uw mening, uw reactie via ledenadministratie@golfbaansloten.nl of klamp 
onszelf aan. 

Jan Barnhoorn 
Interim Manager whatever  Bestuursleden: 
      Rob Jonker rob.jonker-ict@outlook.com 
      Rob Vredendaal r.vredendaal5@upcmail.nl 
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