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JAARVERSLAG 2021 

1. BESTUURSSAMENSTELLING

Het bestuur bestond uit:

Astrid Felius, Bart de Boed, Bart ten Brink, Karin de Haas, Philip Roland van den Hil

(penningmeester), Pepijn van Asch, Tjakko Hoeve (vz),Wik Jansen, Han van der Zee en Theo

Visser (secr.)

Aftredend was: Laura van Rijn (penningmeester) 

Nieuw bestuurslid per 01-01-2021: Philip Roland van den Hil (penningmeester) 

2. AANTAL BESTUURSVERGADERINGEN

Vanwege de Corona pandemie was het fysiek met elkaar vergaderen niet altijd mogelijk, het

bestuur vergaderde in totaal 7 keer waarvan 5x digitaal en 2x fysiek. Onderwerpen van gesprek

waren o.a. de organisatie/voorbereiding van de wedstrijden, de diverse  aanpassingen vanwege

de voorgeschreven maatregelen vanwege Corona , de clubkampioenschappen en het

organiseren van  een golfmarathon in het kader van 25 jarig bestaan van Hoenderdaal golf.

3. WEDSTRIJDEN

Corona had ook dit jaar weer invloed  op het aantal gespeelde wedstrijden.

Zo konden we pas vanaf 18 maart weer met de geplande wedstrijden beginnen. Daarna werden

er, weliswaar met allerlei aanpassingen weer wedstrijden georganiseerd o.a. geen shotgun, geen

inschrijfgeld en geen prijzen etc. Pas vanaf 1 juli werden de wedstrijden weer onder normale

condities hervat. Helaas werd vanaf 19 december vanwege de oplopende  corona-besmettingen

wederom een volledige lockdown van kracht. De wedstrijden werden voorlopig tot 14 januari

2022 geannuleerd.

Uiteindelijk werden er  in 2021 totaal toch nog 139 reguliere wedstrijden georganiseerd  met een 

deelname van 4147 golfers.  

A. Overzicht gespeelde reguliere wedstrijden in 2021 en een vergelijk met 2020:

wedstrijden 2020 aantal 

wedstrijden 

aantal 

deelnemers 
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Regulier 2021 2020 2021 2020 

     

Wintercup 0 8 0 288 

Dames maandag 35 
 

21 1327 
 

574 

Hoenderen 1 38 26 1043 687 

Hoenderen 2 39 25 1033 591 

Hoenderen Combi 0 8 0 273 

Dinsdag wedstrijd 4 0 114 0 

Zomeravond 7 4        211 108 

Hoenderdaal 

Golfpro's 

7 4 176 108 

Jos Mulder 

Carrosserie 

7 3 189 34 

Hoenderdaal 

Clubkampioenschap 

2 2 54 54 

Hoenderdaal Open 0 0         0 0 

Hoenderdaal Masters 0 0  0 0 

TOTAAL 139 101 4147 2717 

 

 

 

 
B. Wedstrijden 2021:  

Helaas moesten  de meeste van onderstaande (eenmalige) wedstrijden vanwege Corona worden 

geannuleerd. Gelukkig kon de Snertwedstrijd (de afsluitende wedstrijd van het golfseizoen) wel 

door gaan. 

    

Eenmalige wedstrijden O wedstrijden deelnemers 

Dames Hoenderdaal/Schaerweijde (geannuleerd)  

Paaswedstrijd (geannuleerd)  

Pinksterwedstrijd  (geannuleerd)  

Haringwedstrijd (geannuleerd)  

Snertwedstrijd 1 64 

Nieuwjaarswedstrijd (geannuleerd)  

Totaal   

 

C. Wintercup:      

Vanwege de Corona maatregelen konden de wedstrijden van de  Wintercup-competitie niet 

plaatsvinden. 

 

D. Dameswedstrijden op de maandagmorgen:     

Vanaf 22 maart konden er met beperkte maatregelen 10 wedstrijden gespeeld worden met een 

shotgun start. Voor het eerst geen inloop ochtend maar met inschrijving in E-golf. In totaal 

trokken 32 dames zich op de maandagmorgen terug.  

Vanaf 28 juni werden er 25 wedstrijden gepeeld op de reguliere manier. Alle wedstrijden werden 

nog steeds gespeeld met inschrijving in E-golf en niet als inloopochtend. Opvallend gevolg lijkt 
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dat er meer dames inschrijven op deze manier. Regelmatig is het max van 27 overschreden 

waardoor er een extra flight werd ingevoegd bij hole 4 zodat er 30 dames konden meespelen.  

De dames golfsters van het jaar voor de maandagochtend wedstrijden zijn geworden:  

1 Bets van Selm met 32 punten  

2 Joke Ypma met 30 punten 

3 Paula Hasselaar met 29 punten  

4 Joke Hartjes met 27 punten 

5 Tineke van de Wetering met 25 punten. 

Wegens vertrek van Minne en Dixy is de damesochtend dit jaar van start gegaan met een nieuwe 

sponsor voor de maandprijs. Onno Roberts met zijn restaurant MiPiace. We spelen maandelijks 

om de MiPiace prijs, een diner bon van €20,-- 

 

E. Hoenderen 1 en 2     

In 2021 heeft Hoenderen ondanks de diverse lockdowns toch in 39 weken (2020: 34) 

plaatsgevonden:  8 x gecombineerd in januari/maart (273 deelnemers, 34 gemiddeld),  vanaf juni 

38 x Hoenderen 1 (1043 deelnemers, 27,4 gemiddeld) en 39 x Hoenderen 2 (1033 deelnemers, 

26,5 gemiddeld). Uitstekende bezetting dus, 90-100%, en vaak al binnen 5 minuten na opening 

inschrijving volgeboekt. Vanwege de grote belangstelling  werd het maximum aantal deelnemers 

waar mogelijk verhoogd van 27 naar 30. 

In verband met Corona t/m juni werd er geen shotgun maar starten op hole 1 gehanteerd. 

(zonder inschrijfgeld en geen prijzen), veiliger/meer spreiding/geen groepsvorming. Vanaf juli 

was het weer verantwoord om shotgun te spelen met de daarbij behorende gezelligheid voor, 

tijdens en na de wedstrijden. Al met al weer een succesvol jaar Hoenderen en voor veel spelers 

een vast ritueel op de Donderdag.   

 

F. Dinsdagavondwedstrijd:    

De pandemie had ook invloed op het uiteindelijk gespeelde dinsdag avondwedstrijden. 

Van de 7 geplande wedstrijden konden er maar 4 doorgang vinden, voor deze wedstrijden was 

wel veel belangstelling want de maximaal mogelijke inschrijvingen werd in alle gevallen 

overschreven. 

De winnaars waren: Maarten Blokland Visser, Gerrit van Ginkel, Eric Bressers en  

als augustuswinnares Raphaëla Drukker. 

 

G. Zomeravondwedstrijd:     

In de maanden Mei t/m Oktober van het verslagjaar zijn er 7 zomeravondwedstrijden gespeeld.  

Bij bijna alle wedstrijden was Stableford de wedstrijdvorm, zodat deze qualifying waren. Voor 

twee wedstrijden werd een gezelligheidselement gehanteerd waardoor deze wedstrijden non-

qualifying waren. Dit betrof een stokkenwedstrijd, waarbij de deelnemers maximaal 4 stokken 

mochten gebruiken, en een koppelwedstrijd, waarbij per duo met één bal werd gespeeld. Het 

totaal aantal deelnemers aan de zomeravondwedstrijden bedroeg maar liefst 211. Er waren drie 

redenen voor dit hoge aantal; 

- Vanwege de pandemie werden de eerste twee wedstrijden vanaf hole 1 gestart, zodat 10 

flights konden deelnemen; 

- Bij de koppelwedstrijd streden op elke hole twee duo’s tegen elkaar, zodat er 36 deelnemers 

van de partij konden zijn; 

- De belangstelling voor de laatste zomeravondwedstrijd was dermate groot dat besloten werd 

eenmalig met een vierbal te spelen.   
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We kunnen terugkijken op een gezellige wedstrijdreeks, waarbij de proef om ook enkele 

funwedstrijden in te voegen als geslaagd beschouwd mag worden. 

 

H. Hoenderdaal golfpro’s:     

In deze competitie voor de hogere handicappers werden totaal 7 wedstrijden gepeeld. Het totaal 

aantal deel nemende golfers bedroeg 176. 

De finale wedstrijd werd gespeeld onder wel zeer ideale weersomstandigheden, de najaars zon 

was ruim aanwezig en de wind hield zich heerlijk rustig, kortom ideale condities voor de 

afsluitende wedstrijd van Hoenderdaal Golfpro’s competitie. 

Dit jaar was de registratie van de wedstrijdscore zo ingericht dat ook resultaten van de eerder 

gespeelde wedstrijden in deze competitie meetelden voor de Finale. 

Namens de golfpro’s verzorgde Martin de Ridder de uitreiking van de finale prijzen. In de tussen 

stand was al te zien dat Eric Bressers goed op dreef was, maar dat moest in de finale wedstrijd 

nog wel even waar gemaakt worden. Dat lukte uitstekend, Eric scoorde  heel goed en met 3 

birdies was de overwinning niet meer te missen.  

De uitslag van de finale is geworden: 

1e prijs Eric Bressers 

2e prijs Tineke van de Wetering  

3e prijs Mieke Veenbrink. 

 

I. Jos Mulder Carrosserie:     

Dit jaar was de opzet van de maandelijkse Jos Mulder Carrosserie competitie voor lage 

handicappers anders dan voorheen. De resultaten van de eerder gespeelde wedstrijden in deze 

competitie telden mee voor de score van de finale. Op deze manier hebben spelers die het hele 

jaar goed hebben gespeeld daar voordeel van tijdens de finale.  

Hierdoor gingen Hans de Jong en Piet van der Elst de finale in met het grootst aantal punten (29), 

gevolgd door Koos Rodenburg (28). Uiteindelijk wist Hans de Jong er ook met de eerste prijs over 

de hele competitie van door te gaan. Piet van der Elst en Bart de Boed werden overall 

respectievelijk tweede en derde. 

 

J. Clubkampioenschap:     

Net als vorig jaar hebben we een clubkampioenschap georganiseerd in afgeslankte vorm en zo 

sober mogelijk. Dit betekent twee wedstrijddagen, één voorronde en één finale, geen oproep 

voor publiek, afstand bewaren, eigen kaart bijhouden etc..  

Het was een meerronde strokeplay wedstrijd zónder handicapverrekening met maximaal 54 

deelnemers. Mede daarom was de cut voor deelname gebaseerd op de laagste playing handicap. 

De snelheid  van inschrijven is dan niet van belang. 

Voor de organisatie hadden de wedstrijdleiders Karin de Haas en Tjakko Hoeve ondersteuning 

van Corrie Mienis en Joop Gerritsen als starters en de referees Marija van de Geer, Raphaëla 

Drukker, Rogier de Snoo en Han van der Zee. 

Daarnaast waren we blij met de vrijwilligers die zaterdag en zondag de matten schoonveegden 

en de bunkers aanharkten en de greens nakeken. Dank aan Teus van Ee, Piet vd Elst, Fons Jutte, 

Ria Masselink, Willem Masselink en Gerrit Stoltenkamp. 

De greens waren in goede conditie en lekker snel. Bedankt Dirk van Altena! Dus goede 

omstandigheden en een uitstekende baan. De spelers waren ook vol lof. Tijdens de voorronde op 

zaterdag was het droog met harde wind. Tijdens de finale was het regelmatig motregen.   
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Helaas was er geen leaderboard mogelijk op het TV-scherm, maar tijdens de finale is de stand 

wel degelijk gevolgd middels de tussenstand na 9 holes en onderlinge uitwisselingen gedurende 

de tweede negen. 

Bij de Heren bleef het spannend tot de laatste hole waar Ole Hollaar de putt miste om naar de 

play-off te gaan met Onno Roberts. Met 118 slagen is Onno Roberts Clubkampioen Heren 2021. 

De tweede plaats was voor Ole Hollaar met 119 slagen. De 3e plaats werd gedeeld door Hans de 

Jong en Rob Veenbrink met 122 slagen. 

Bij de Dames ging de strijd ook gelijk op want uiteindelijk heeft Tomiko Inafuku gewonnen met 

141 slagen en deelden Noe Sandong en Christine Buchan de 2e plaats met 142 slagen. 

 

K. Hoenderdaal open: 

Werd vanwege Corona geannuleerd. 

 

L. Hoenderdaal Masters: 

Werd vanwege Corona geannuleerd. 

 

M. Uitwisselingswedstrijden Dames Hoenderdaal/Schaerweijde:  

Werd wederom vanwege Corona geannuleerd. Staat voor 2022 weer in de planning.     

 

N. Matchplay 2021 

Dit jaar zijn 33 golfers de strijd met elkaar aangegaan om een vermelding als prijswinnaar op de 

wisselbekers van de Matchplay-competitie Hoenderdaal. We speelden in twee categorieën: 

Mixed mét handicapverrekening (4 poules) en Heren zonder handicapverrekening (2 poules).  

De 1e en 2e plaatsen van de poules Heren zonder handicapverrekening konden direct naar de 

halve finales op 11 september: Ole en Almar Hollaar, Hans de Jong en Hans Buchan. Helaas viel 

Hans Buchan voortijdig uit, zodat de halve finale met drie spelers werd gespeeld. De 1e en 2e 

plaatsen van de poules Mixed met handicapverrekening werden bekend na het spelen van de 

kwartfinales, namelijk de heren Walter Westerveld, Teus van Ee, Wik Jansen en Eric Bressers. Zij 

namen het tegen elkaar op bij de halve finale op 11 september.  

Het bleef vrijwel droog op die bewuste 11e, en het werd ongelooflijk spannend naarmate de dag 

vorderde. Er werd op het scherpst van de snede gespeeld, waarbij de uiteindelijke uitslag niet op 

de 18e, maar op de 19e en zelfs op de 20e hole werd bepaald.  

De uitslag: 

Mixed-met-handicapverrekening 

4e Teus van Ee 

3e Wik Jansen 

2e Walter Westerveld 

1e Eric Bressers 

 Heren-zonder-handicapverrekening 

3e Ole Hollaar 

2e Hans de Jong 

1e Almar Hollaar 

 
O. Beginnerswedstrijden: 

Deze wedstrijden zijn bedoeld voor nieuwe golfers met baanpermissie en regelexamen. Het doel 
is om kennis te maken met de wedstrijden op Hoenderdaal en met GGH leden. Iedere flight 
wordt begeleid door een ervaren speler. Er zijn door corona geen wedstrijden gehouden. 
Volgend jaar zijn minimaal 2 wedstrijden gepland. 
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P. NGF Competitie korte banen: 

Evenals in 2020 werd ook in 2021 de competitie vanwege Corona geannuleerd.   
Vol goede moed werd namens de GGH/Hoenderdaal de competitie voor 2022 door Corrie Mienis  
voorbereid. Als dit doorgang kan vinden zal met 4 teams worden meegedaan. 
 
4. GOLFER EN GOLFSTER VAN HET JAAR 2021:     
Ook in 2021 waren er bij talloze qualifying GGH-wedstrijden weer punten te verdienen voor de 
Golf(st)er van het Jaar competitie, door in de top 5 te eindigen. De punten die verdiend konden 
worden waren hoger bij de maandwedstrijden dan bij de weekwedstrijden, en hoger bij stroke 
play  dan bij stableford. Daarnaast konden nog bonuspunten verdiend worden bij een verlaging 
van de WHS handicap tussen begin maart en eind december. 
 
De eerste wedstrijd die meetelde was op 18 maart, de laatste was op 16 december. In deze 9 
maanden/275 dagen waren er in totaal 136 meetellende wedstrijden….er waren in totaal 102 
verschillende deelnemers die punten gescoord hebben, 40 dames en 62 heren.  
De oudste speler met punten in 2021 is Ton van Wandelen (86), de jongste is ruim 70 jaar jonger, 
nl. Ole Hollaar (15). Bij de dames waren Karin de Haas (13x), Ank van Geffen (13x), Corrie 
Mienis(16x), Wil van de Lisdonk(19x) en Tineke van de Westering (20x) degenen die het vaakst in 
de prijzen vielen, bij de heren waren dat Ed Dorrestein (10x), Maarten Blokland-Visser(10x), Hans 
Buchan (11x), Teus van Ee (13x) en Piet van der Elst (14x). 
In tegenstelling tot de afgelopen jaren was het niet heel spannend wie de winnaars zouden 
worden, er waren vrij grote verschillen in behaalde wedstrijdpunten. 
Bij de dames stond Tineke van de Wetering bovenaan met 167 punten, op ruime afstand gevolg 
door Wil van de Lisdonk met 91 punten en Wally van de Griendt met 66 punten. Omdat Tineke 
zowel punten had gescoord bij de Jos Mulder competitie als bij de Hoenderdaal Golf Pro’s en 
volgens het reglement maar één van deze competities mee telt, daalde haar aantal punten naar 
132. Bij de top 8 van de dames was er nauwelijks sprake van WHS verlaging, alleen Wally scoorde 
wat bonuspunten. Einduitslag bij de dames is dus: 3e Wally van der Griendt, 2e Wil van de Lislonk 
en de glorieuze winnares Tineke van de Wetering. 
Bij de heren stond Eric Bressers bovenaan met 175 wedstrijdpunten, gevolgd door Hans de Jong 
met 140 punten en Piet van der Elst met 122 punten. Na berekening van de bonuspunten door 
WHS verlaging blijf de top3 ongewijzigd maar nam Eric nog meer afstand: zijn hcp verlaging (van 
40,2 naar 29,2) leverde nog 20 punten extra op. Opvallende stijgers na toekenning van de 
bonuspunten waren Duco Mienis (van plek 13 naar plek 6, hcp van 37 naar 26) en Onno 
Roberts(van plek 10 naar plek 4, hcp van 16,4 naar 10,8). Einduitslag bij de heren is dus: 3e Piet 
van der Elst, 2e Hans de Jong en de overtuigende winnaar Eric Bressers. 
Helaas geen nieuwjaarsreceptie waarbij de winnaars gehuldigd kunnen worden, maar tijdens de 
seizoensopening (hopelijk april 2022) zullen ze in het zonnetje gezet worden. 

 

5. HANDICAPREGISTRATIE 

Handicapcommissie Leden: Astrid Felius, Richard van Galen en Karin de Haas 

• WHS      

De invoering van de WHS is ingevoerd per 1 maart 2021. De invoering verliep niet vlekkeloos. 

Maar na een paar maanden waren alle problemen weer opgelost. Veel spelers kregen een 

hogere handicap. Daardoor hadden we vaak hoge uitslagen bij de wedstrijden. Aan het eind van 

het jaar kwam iedereen op het juiste niveau.  

• 62 golfers hebben hun handicap gehaald.  

 

• Handicapverdeling van golfers, ingeschreven in Egolf4U, per 31december: 

EGA handicap totaal heren dames 

0 - 20 102 90 12 
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20.1 - 36 307 235 72 

36,1 – 54 620 358 262 

Baanpermissie met 

regelexamen 
209 94 115 

 

 

 

6. OVERIGE ACTIVITEITEN 

 

A.  Hole in ones geslagen in Qualifying wedstrijden: 

In totaal werden er  in 2021 12 stuks  holes in ones  geslagen verdeeld over: 

Hoenderen 1- 3x,  Hoenderen 2- 5x,  Damesochtend 3x en de Hoenderdaal golfpro’s 1x 

 

B. Snertwedstrijd: 

De afsluitende wedstrijd van het golfseizoen 2021 was een groot succes. Onze par 3/4 baan is de 

zaterdagochtend van 6 november omgetoverd tot een zwaarder parcours. Op elke van de negen 

holes waren er extra hindernissen dan wel opdrachten of regels bedacht. 

Om zoveel mogelijk startplaatsen te creëren waren de 9-holes uitgebreid tot 16-holes waardoor 

er 64 mensen mee konden doen. De extra holes waren allemaal golf gerelateerde opgaven. Te 

weten: high tee, watergolf, visvergunning, chippen en pitchen met de blikken man en gele vijver, 

en geluidsgolfen, en de gluhweinhole  

Tijdens het snertdiner werden de prijzen uitgedeeld van de wedstrijd en de golfhoedjes 

competitie. Aanvullend was er nog een loterij waar alle golfers en hun gasten automatisch aan 

mee deden. De gesponsorde snert, worst en roggebrood werden hun deel. 

 

C.  Nieuwjaarsreceptie:    

Vanwege de beperkende maatregelen mbt de Coronapndemie kon er  ook in het afgelopen jaar 

geen nieuwjaarsreceptie worden georganiseerd. Met een Nieuwbrief werden de beste wensen 

voor 2021 uitgesproken, de golfer en golfster van het jaar werden bekend gemaakt. Er werd 

afscheid genomen van Laura van Rijn, zij heeft zich gedurende een bestuursperiode van 4 jaar 

ingezet als Penningmeester van de GGH. De nieuwe penningmeester  Philip Roland van Hil werd 

hartelijk verwelkomt en veel succes gewenst met het penningmeesterschap.  

 

D .  25 jarig Jublileum Hoenderdaal Golf: 

Jubileumkrant: 

De GGH heeft een Jubileumkrant uitgebracht waarvan het eerste exemplaar is aangeboden aan 

voorzitter Tjakko Hoeve door initiatiefnemer Wik Jansen. 

In deze krant veel informatie over 25 jaar Hoenderdaal Golf, zoals: een toelichting van de 

ontwerper Alan Rijks, de terugblik van de Pro's, een tijdlijn van 25 jaar, van GGG naar GGH, 

Planten en dieren, Tips om de holes te spelen, Golfmarathon en verhalen van meerdere 

bekenden. 

Golfmarathon: 

Zaterdag 4 september organiseerde de GGH voor alle golfers van Hoenderdaal een dag lang 

diverse wedstrijdjes, waarbij ontmoeting en ontspanning centraal staan. Zo was er over de dag 

verspreid viermaal een short circuit wedstrijd, waarbij op speelse wijze het korte spel centraal 

stond. 

De golfbaan was voor deze dag een 10-holes par-3 baan, waarop we vier stablefordwedstrijden 

aanbieden. In plaats van de huidige par-4 hole komen de oorspronkelijke holes 4 en 5 (beide par-
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3) nog een keer terug. Samen met hole 7, die in 2013 werd aangelegd toen de nieuwe hole 4 

ontstond, ontstaat daardoor een 10-holes golfbaan. 

Zanger/gitarist Ed Citroen verzorgde met een breed repertoire vanaf het eind van de middag tot 

en met de heerlijke BBQ voor de  livemuziek. 

 

7.   COMMUNICATIE:   

In 2021 zijn 3 digitale nieuwsbrieven verzonden, en 65 digitale specials met een specifiek 

onderwerp of mededeling. Deze nieuwsbrieven en specials zijn verzonden naar 1647 (2020: 

1390) golfers met een e-mailadres in egolf4u. In 2021 heeft gemiddeld ca. 56% deze digitale 

berichten geopend. Daarnaast zijn er ook regelmatig berichten geplaatst op de website en enkele 

op facebook. 

 

8.   SAMENVATTING     

Ondanks de nodige aanpassingen en annuleringen vanwege Corona werd het toch nog een actief 

golfjaar wat mede mogelijk werd gemaakt door de sponsoren en de vele vrijwilligers. De goede 

sfeer, het enthousiasme en het begrip van de deelnemers motiveren het bestuur om ook van 

2022 weer een mooi en actief golfjaar te maken. 

 

        

Driebergen   26-01-2022 

       Theo Visser  secretaris  
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Winst en Verlies rekening GGH per 31-12-2021

Opbrengsten 2021 2020 2019

Damesochtend        300,00         150,00         347,00 

Hoenderen     1.633,64      1.103,04      1.955,76 

JMC         -16,80         108,90         406,70 

Sponsering JMC     1.000,00  -  - 

WoAdv HGP          45,67        136,48         141,83 

Snert          21,61  -  - 

NJ wedstr         -26,60  -  - 

Jubileum     1.000,00  -  - 

Funwedstrijden  -  104,58-         242,68 

Sponsering Jub     3.300,00 

Hoen. Open/club        341,80  -         429,36 

Di- zomeravond        301,05            74,39         115,64 

Matchplay          96,00              5,75            40,97 

Wintercup                   -           113,40            63,78 

Totale resultaat wedstrijden     7.996,37      1.587,38      3.743,72 

Kosten

Bankkosten 179,53                 155,35         155,37 

Belastingen  -  136,00-         428,00 

Representatiekst 91,43                       33,49         193,48 

Kantoorartikelen 136,00          -         160,00 

Cursussen                   -    -            40,00 

lief&leed -afscheid -                           21,95         160,93 

NJ recept Jub 3.744,09              801,25         860,40 

Golf(st)er vh jaar 67,48                    180,68         175,70 

Overige kosten -0,06 657,56 -

Totale kosten 4.218,47 1.714,28 2.173,88

totaal jaarresultaat     3.777,90 126,90- 1.569,84

Resultaat bestemming 2021 2020

eigen vermogen     3.777,90 126,90-

GGH - 

jeugdcommissie -

Totaal resultaat    3.777,90 126,90-

Balans GGH per 31-12-2021

Activa 2021 2020 2019 Passiva 2021 2020 2019

Debiteuren Eigen vermogen 1-1          6.519,82     6.646,72       5.076,88 

Verrekening JMC 0 76,7 106,7 jaarresultaat          3.777,90  126,90-       1.569,84 

Afdracht Matchplay 

HD 0 0 21

Afdracht Hoenderen 0 0 34,8 Eigen vermogen 31-12       10.297,72     6.519,82       6.646,72 

Vlottende activa Overlopend passiva

Belastingen 0 0 0 Belastingen 0 0          135,00 

Bank   10.900,36 7.080,96 6.926,89 Bankkosten 0           12,91             12,95 

Kas 0 0 402,3

GGH - 

Jeugdcie             577,00         577,00          577,00 

matchplay 0 0          120,02 

Overig              -15,86           47,93 

Totaal vlottende activa   10.900,36 7.157,66 7.491,69 Totaal kort vreemd verm.             561,14         637,84          844,97 

Totaal activa   10.900,36 7.157,66 7.491,69 Totaal passiva       10.900,36    7.157,66 7.491,69
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