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Jaarverslag 2020 Herenconvent 

 

 

Leden: 

 

Op 1 januari 2020 zijn we begonnen met 99 leden. Er zijn in de loop van het jaar 8 nieuwe 

leden toegetreden. Een lid, Joep Blanken, is in de loop van het jaar overleden, 12 leden 

hebben om verschillende redenen, meestal gezondheidsredenen, per 31 december 2020 hun 

lidmaatschap beëindigd. We starten het jaar 2021 derhalve met 94 actieve leden. 

 

Bestuur: 

 

Het bestuur bleef in 2020 ongewijzigd en ziet er als volgt uit:  

President                                    Paul ten Brummelhuis   

Secretaris/Penningmeester         Henk van der Schaft 

Coördinator technische zaken    Gerard Hollemans 

 

Vergaderingen: 

 

Het bestuur heeft in 2020 1 keer, voorafgaand aan de beoogde ALV in november, vergaderd. 

De ALV moest helaas worden geannuleerd door de coronaperikelen. 

Daarnaast zijn er bijna wekelijks korte en langere contacten over de dagelijkse gang van 

zaken. 

De coördinator technische zaken en de president woonde ieder 1 keer de vergaderingen van 

het clubbestuur met de voorzitters van de diverse commissies bij. 

 

Wedstrijdleiders:  

 

Veel dank is verschuldigd aan onze wedstrijdleiders. Zij vormen immers het kloppende hart 

van het convent. In 2020 waren als zodanig actief: Jac Arts, Ronald Barentsen, Onno 

Breeuwsma, Piet van de Burgt, Gerard Hollemans, Lambert Joosten, Fred van Kampen, Joos 

Linskens, Frans Osther, Jo van Rijn, Joep Rutten en Henk van der Schaft. 

 

Lezingen: 

 

Ook in 2020 heeft Fred van Kampen weer een aantal lezingen over de spelregels gehouden.   

 

Wedstrijden: 

 

In 2020 zijn er door het Herenconvent 33 wedstrijden georganiseerd. Door 

Coronamaatregelen mochten er geen wedstrijden georganiseerd worden van 28 februari 2020 

tot en met 29 mei 2020. Vanaf 5 juni werd er weer wekelijks een wedstrijd georganiseerd. Er  

zijn in 2020 door het Herenconvent 33 wedstrijden georganiseerd. Er waren in dit jaar 1516 

deelnemers, gemiddeld per wedstrijd 46. 
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In 2020 werd de Stassentrofee door de dames gewonnen. 

 

De Mega Oor putter  2020 door Joost Janssen 

Old grand Dad 2020 door Piet van der Burgt 

Het birdieklassement is in 2020 gewonnen door Bertus van Mook met 6 birdies, naast Bertus 

van Mook waren er nog 4 deelnemers met 6 Birdies, Gerrit Tax, Geert Willems, Harry Geurts 

en The Houba. Op basis van de strokeindex werd Bertus van Mook de winnaar. 

 

De zomercompetitie van Herenconvent werd in de 1ste categorie gewonnen door 

1) Bob Jilesen  40 punten 

2) Theo Pijpers 38 punten 

3) Bertus van Mook 37 punten 

 

De 2de categorie door 

1) Gerrit Taks 42 punten 

2) Joost Janssen 38 punten 

3) Nico van Tilburg 35 punten 

 

De Ringersocre Herenconvent Bruto 2020 door Bertus van Mook 

De Ringerscore Herenconvent Netto 2020 door Gerrit Tax. 

 

De Cross-Country 2020 werd wegens weeromstandigheden afgelast, 

 

Etiquette: 

 

Als laatste een etiquetteafspraak die wij wensen te onderstrepen. Weigeren te spelen met of 

tegen een medelid mag in ons gezelschap niet voorkomen. 

 

Vergeet vooral niet: zonder etiquette en discipline =  minder spelplezier ! 

 

Vriendendag:  

 

Sinds 2016 organiseren wij op verzoek van de WECO in de golfweek de jaarlijkse 

vriendendag. De eerste vier edities gaven aan dat er voldoende belangstelling was. In 2020 

viel de belangstelling wat tegen met 36 deelnemers. Wij zullen in 2021 wederom de 

vriendendag organiseren. 

 

Contributie: 

 

De contributie in 2020 bedroeg € 70,-- Ieder lid heeft aan zijn betalingsverplichting voldaan. 

 

Dank: 

 

De inzet van baanpersoneel, de hulp van de administratieve medewerksters en de 

samenwerking met de horeca was in 2020 weer voortreffelijk, waarvoor onze hartelijke dank. 

 

Geijsteren, november 2021 


