
 

President                                    Paul ten Brummelhuis   

Secretaris-penningmeester         Eugene Verstraaten 

Coördinator technische zaken    Gerard Hollemans 

   HERENCONVENT 

Het Spekt 2 
5862 AZ Geijsteren 

 

Jaarverslag 2021 Herenconvent 

 

Leden: 

 

Op 1 januari 2021 zijn we begonnen met 94 leden. Er zijn in de loop van het jaar 8 nieuwe 

leden toegetreden. Drie leden, Jos Waals, Frans van Oudenhoven en Sef Lommen, zijn in de 

loop van het jaar overleden, dertien leden hebben om verschillende redenen in de loop van het 

jaar hun lidmaatschap beëindigd. We starten het jaar 2022 derhalve met 86 actieve leden. 

 

Bestuur: 

 

Het bestuur wijzigde per 1-1-21 en ziet er nu als volgt uit:  

President                                    Paul ten Brummelhuis   

Secretaris/Penningmeester         Eugene Verstraaten 

Coördinator technische zaken    Gerard Hollemans 

 

Henk van der Schaft trad af als secretaris/penningmeester, omdat hij het lidmaatschap van de 

golfclub beëindigde. We zijn Henk veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange 

bemoeienissen met het Herenconvent. 

 

Vergaderingen: 

 

Het bestuur heeft in 2021 1 keer, voorafgaand aan de beoogde ALV, vergaderd. De ALV zou 

gehouden worden op 3 december 2021, maar corona gooide weer een steen in de vijver. 

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

van zaken. 

 

Wedstrijdleiders 

 

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

van het convent. In 2021 waren als zodanig actief: Fred van Kampen, Lambert Joosten, Joep 

Rutten, Frans Osther, Piet van der Burgt, Joos Linskens en Gerard Hollemans.  

 

In 2022 is het aantal wedstrijdleiders uitgebreid en zijn de volgende koppels actief als 

wedstrijdleider 

Fred van Kampen en Joos linskens 

Joep Rutten en Frans Osther 

John van Nisselroij en Gerrit Tax 

Jos Manders en Piet Borjans 

Marius Peters en Cees Roeleveld 

Gerard Hollemans 

 

Wedstrijden 

 

2021 werden 10 weken geen wedstrijden georganiseerd in verband met de coronapandemie. 

In totaal werden er 38 wedstrijden gespeeld, die door 1792 conventsleden werden bezocht, 
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een gemiddelde van 47, hetgeen lager uitkomt dan in 2020 toen het gemiddelde 51 was. De  

beste bezochte conventsdagen waren de strijd om de Stassentrofee 74 deelnemers en de 

Vriendendag 72 deelnemers. 

 

De wintercompetitie is geannuleerd in verband met de te weinig gespeelde wedstrijden door 

de coronapandemie. 

De Stassentrofee 2021 werd gewonnen door de heren. 

Grand Old Dad werd gewonnen door Piet van der Burgt  

Mega Oor Putter werd gewonnen door Martin Jolink 

Zomercompetitie 2021 1ste categorie werd gewonnen door Pieter Gerrits 

Zomercompetitie 2021 2de categorie werd gewonnen door Wil Dohmen 

Birdiekampioen 2021 werd Pieter Gerrits 

Ringerscore 2021 bruto werd gewonnen door Geert Willems 

Ringerscore 2021 netto werd gewonnen door Marius Peters 

 

De strijd om de Peel/Maastrofee werd dit jaar niet uitgespeeld, daar de derde wedstrijd 

geendoorgang kon vinden. Gelet op de geringe belangstelling van de conventsleden voor de 

Peel/Maastrofee heeft het bestuur besloten in 2022 deze niet meer te spelen. Hiervoor in 

plaats komt de strijd over 3 wedstrijden om de strokeplaykampioenschap, die gespeeld 

worden op vrijdag 16/9, 23/9 en 30/9.   

 

Vriendendag 

 

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

vriendendag. In 2021 was deze dag zeer geslaagd met 72 deelnemers gevolgd door een 

voortreffelijke BBQ. 

 

 

Contributie 

 

De contributie bedroeg in 2021 € 35,-  Door alle coronamaatregelen in 2020 was in dat jaar 

veel minder uitgegeven, zodat eenmalig de contributie met 50 % kon worden gereduceerd. 

 

Dank 

 

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

samenwerking met de horeca was in 2021 weer voortreffelijk, waarvoor onze hartelijke dank. 

 

 

Geijsteren, februari 2022 

 

 

 


