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Beste leden, 

Een nieuw interim-bestuur! 

Vanaf 8 april 2021, 30 jaar nadat de golfclub Sloten werd opgericht , hebben 
wij, Erik Holtz, Ruud Schets en Robert Chênevert het op ons genomen om de 
taken van de afgetreden bestuursleden Rob Jonker en Rob Vredendaal over te 
nemen. Daartoe hebben wij ons laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel 
als voorzitter, penningmeester en secretaris. 

Wij willen als interim-bestuur van de golfclub Sloten aanblijven tot de eerste 
algemene ledenvergadering (ALV). Die vergadering willen wij, afhankelijk 
van de Corona maatregelen zo snel mogelijk bij elkaar roepen. Naar alle waar-
schijnlijkheid ergens in de zomer van dit jaar. 
Tijdens die vergadering zullen wij als interim-bestuurders plaatsmaken voor 
een door de leden gekozen bestuur. Dat democratisch gekozen bestuur kan dan 
volgens de statuten van onze vereniging 3 jaar aanblijven 

Tot aan de algemene ledenvergadering willen wij ons in eerste instantie bezig 
houden met het overnemen van de werkzaamheden van Jan Barnhoorn, waar-
onder de ledenadministratie, de ledenfacturatie, het contact met de software le-
verancier, het beheren van de bankrekening, de contacten met de gemeente en 
de NGF, het beantwoorden van de binnenkomende e-mails en het verzorgen 
van de nieuwsbrieven op de website. 



Daarnaast willen wij onze aandacht vooral richten op het zoeken naar een 
nieuwe verbinding met Tom van Otterlo, de gemeente en de leden. 

Met Tom streven wij naar een optimale en respectvolle samenwerking. Hij is en 
blijft verantwoordelijk voor de  horeca in ons clubhuis, de opslag van de golf-
tassen, het gebruik van de drivingrange en het innen van de greenfee’s.  

Een mooie en goed onderhouden baan staat boven aan ons verlanglijstje. Het is 
goed om te weten dat in het contract met de gemeente daarover heldere afspra-
ken zijn gemaakt. Zo heeft de gemeente toegezegd dat er op alle holes en op de 
drivingrange nieuwe matten zullen komen. Dat er een nieuwe putting en pit-
ching green komt en dat er voor de hele baan een betere bewegwijzering komt. 

Wij gaan ervan uit dat wij als nieuw bestuur onze club slechts goed kunnen 
besturen met de inbreng van zo veel mogelijk leden. Wij willen u dan ook vra-
gen om plaats te nemen in nieuw te vormen commissies als de baancommissie, 
de commissie werving en begeleiding nieuwe leden, de commissie huisvesting, 
de wedstrijdcommissie en de commissie fondsenwerving en publiciteit. Wilt u 
ons helpen met deze activiteiten, meldt u dan aan. 

Tenslotte streven wij ernaar om golfen op Sloten betaalbaar te houden voor ie-
dereen. De jaarlijkse contributie zal dan ook wat ons betreft dit jaar nog op 315 
euro blijven staan. Dit is uiteraard wel afhankelijk van een voldoende aantal 
betalende leden.  

Financieel is het zo dat Tom alle huur tot en met februari 2021 betaald heeft en 
dat de club vanaf maart 2021 de volledige verantwoordelijkheid heeft voor het 
afdragen van de maandelijkse huur aan de gemeente. 

Het zal iedereen duidelijk zijn dat golfen op Sloten niet meer mogelijk zou 
zijn geweest als Jan Barnhoorn en de interim-bestuursleden Rob Jonker en Rob 
Vredendaal de afgelopen maanden vanaf mei 2020 niet hun uiterste best zou-
den hebben gedaan om de club open te houden. Wij zijn hen dan ook bijzonder 
dankbaar en wij gaan ervan uit dat dit ook voor u geldt. 

Wij wensen iedereen heel veel golfplezier toe en hopen u snel van de voortgang 
op de hoogte te brengen. 
met vriendelijke groet, 

Erik Holtz , Ruud Schets en Robert Chênevert  
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