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De reacties op onze laatste nieuwsbrief waren overweldigend. Hartelijk 
dank aan allen die gereageerd hebben. Kritisch, maar altijd zeer opbou-
wend en bemoedigend. De rode draad door alle reacties was die van: wat 
hebben we een mooie golfbaan, deze baan mag niet gesloten worden. We 
willen hier blijven spelen. 

Van de 80 reacties was de keuze van de overgrote meerderheid optie 2. Dat 
stelde ons voor een aantal problemen. De huurschuld moest worden vol-
daan, de relatie met Tom van Otterlo werkbaar en zeker het vertrouwen 
van de verhuurder, de gemeente Amsterdam moest worden hersteld. 

Uiteindelijk heeft dat geleid tot een oplossing die wellicht voor sommigen 
van u geen schoonheidsprijs verdiend. Maar de beslissingsperiode was 
zeer kort en de dreiging van sluiting groot. Juridische, emotionele en 
praktische problemen liepen door elkaar heen. We hebben heel wat uurtjes 
bij elkaar gezeten. En uiteindelijk de knoop doorgehakt met de rode draad 
als onderliggende gedachte. 

Het resultaat is een convenant (zonder eeuwigheidswaarde) met de Golf-
baan Sloten. (Tom van Otterlo): 

De Golfclub Sloten ( dat zijn dus alle leden) tekent een contract voor 2 
jaar met de Gemeente Amsterdam. Zij wordt huurder van de golfbaan, de 
driving-range en het clubgebouw. 



De huurschuld wordt door de Golfbaan Sloten betaald aan de Golfclub 
Sloten. Dit is inmiddels gebeurd. De Golfclub Sloten verrekent met de 
gemeente. 

Tom van Otterlo treedt toe tot het interimbestuur. De leden ervan hebben 
een gezamenlijke bevoegdheid. 

De horeca blijft verzorgd worden door Tom van Otterlo 

De opbrengsten van de driving-range en greenfees vallen vooralsnog toe 
aan de Golfbaan Sloten. Zij verzorgen ook het iedere dag speelklaar ma-
ken van de baan (vlaggen etc., clubhuis). 

De Golfbaan Sloten betaalt de maandelijkse huurpenningen aan de ge-
meente Amsterdam tot en met februari 2021. 

Vanaf de periode maart 2021 neemt de Golfclub Sloten de huurverant-
woordelijkheid over. 

Per 1 januari 2021 int de Golfclub Sloten de contributie en beheert de 
gelden op haar eigen bankrekening. 

De Golfclub Sloten zal zich in de komende tijd moeten profileren en een 
stevige invloed van de leden garanderen, Daar is een uitgebreider bestuur 
voor nodig (minimaal 5 leden) waar alle leden zich vertegenwoordigd 
voelen. Begin volgend jaar willen we een ledenvergadering/bestuursver-
kiezing houden, indien noodzakelijk digitaal. 

De Golfclub begint met beperkte financiële armslag. Daar moeten we met 
z’n allen wat aan doen. Uw ideeën over sponsoring: holesponsoring, spon-
soring van holerichting aanwijzers, Vrienden van Golfclub Sloten spon-
soring, Club van 50, het maakt niet uit, als het maar geld oplevert. Uw 
ideeën, geldelijke ondersteuning zijn van harte welkom. U weet vast wel 
wat bruikbaars te bedenken! En het komt allemaal direct ten goede aan 
uw eigen golfclub! 



Het ledenaantal is de afgelopen jaren afgenomen tot rond de 165-170. 
Door het nieuwe elan en uw aller inzet willen we in de komende 12 
maanden minstens 50 nieuwe leden begroeten! 

Uiteindelijk zal dit de belangrijkste taak voor het nieuwe bestuur zijn. De 
grote lijnen uitzetten, plannen maken en uitvoeren. De huidige voorzitter 
Rob Jonker zal zich daar in eerste instantie al mee bezig houden. 
U kunt hem er nu al op aan spreken! 

Mijn eigen taak zit er nu echt op. Financiële- en ledenadministratie zal 
ik wel nog enige tijd begeleiden.  

Jan Barnhoorn      Rob Jonker-voorzitter 
        rob.jonker-ict@outlook.com 
Gevolmachtigde van het bestuur   0683532230   
janbarnhoorn@upcmail.nl    Rob Vredendaal secretaris-  
0620608706      penningmeester 
        r.vredendaal5@upcmail.nl 
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  Een unieke golfbaan aan de groene rand van Amsterdam 

BELANGRIJKE MEDEDELING 

Uw nieuwe NGF kaart voor het seizoen 2021 
Gaarne uw betaling van € 18,50 onder vermelding van NGF (voor 15 december 2020) 

LET OP NIEUW BANKNUMMER 
IBAN IS: NL83RABO 0357996461 tnv Golfclub Sloten 

De NGF wil het liefst dat iedereen overstapt op digitale kaarten. (zie NGF website) 
Daar hebben wij gehoor aan gegeven. Ieder lid krijgt een digitale kaart. Wilt u toch 
absoluut een fysieke (plastic) pas dan kan dat. Ga naar de website en naar uw persoon-
lijke ledenpagina. Daar vindt u naast het NGF nummer de afbeelding van een NGF 
kaartje. Klik daar op en u kunt voor fysieke kaart kiezen. Lukt dat niet stuur een be-
richtje naar de ledenadministratie en wij doen het voor u! Maar doe dit voor 15 de-
cember 2020.


