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Een zeer kritieke situatie 

In de afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan een normalisatie 
van de vereniging Golfclub Sloten. Er is heel lang onderhandeld met de 
gemeente Amsterdam, wat geresulteerd heeft in een 2 jarig contract(aan-
bieding). 
We hebben u als leden gevraagd hoe nu verder en ook daar kwamen heel 
veel bruikbare ideeën uit naar voren. Rode draad is dat leden een golfclub 
willen met een echt clubgevoel. En dat betekent dat de situatie op de golf-
baan ook een nieuw elan moet krijgen. En dat betekent dan weer , in deze 
nieuwe situatie, dat er afspraken gemaakt moeten worden tussen de 
Golfclub Sloten (de vereniging) en de Golfbaan Sloten (de eenmans-
zaak van Tom van Otterlo). Dit laatste is van groot belang omdat de ver-
eniging Golfclub Sloten het contract met de gemeente sluit. Met alle ver-
antwoordelijkheden daarvan voor het bestuur (in de huidige wetgeving 
een vrij stringente persoonlijke aansprakelijkheid ). 

Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst tussen vereniging en Tom 
van Otterlo opgesteld en die ter toetsing voorgelegd aan meerdere leden. 
De overeenkomst is aan de wensen van veel leden aangepast en is ons in-
ziens een werkbaar document voor beide partijen. Helaas denkt Tom van 
Otterlo er anders over en weigert met deze voorwaarden akkoord te gaan. 



Dit betekent dat de bestuursleden het contract met de gemeente niet kun-
nen tekenen: immers zonder voldoende sturingsmogelijkheden lopen ze 
onverantwoorde risico’s. Wij hebben de gemeente gevraagd te bemiddelen, 
tevergeefs. Zij zien het als een interne aangelegenheid. Wel hebben ze 
inmiddels een deadline gesteld: het bestuur moet het contract uiterlijk 28 
februari tekenen, zo niet wordt zowel de golfbaan, de driving-range als 
het clubhuis op 1 maart a.s. buiten gebruik gesteld (gesloten). 

Er zijn een beperkt aantal mogelijkheden: 

-Tom van Otterlo gaat alsnog akkoord met de voorwaarden en handelt er 
ook naar 

-er wordt direct een nieuw interimbestuur gekozen (wel met steun van de 
meeste leden) die wel het risico willen nemen 

-de leden nemen de hele exploitatie van de golfbaan over 

-de baan wordt gesloten 

Het is buitengewoon jammer dat de situatie zo dreigt te escaleren maar we 
kunnen niet om de feiten heen. 

Wat nu 

Wij vragen nu ieder lid zijn/haar keuze te maken, te bemiddelen of met 
een andere oplossing te komen. De tijd dringt dus uw reactie binnen een 
paar dagen is noodzakelijk. U kunt deze sturen naar  

info@golfclubsloten.nl of naar de voorzitter rob.jonker-ict@outlook.com 
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