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1. ONTWERPBESLUIT
Kennis genomen van de stand van zaken m.b.t. de beëindiging van de overeenkomst en
samenwerking met Golfschool Hitland vof, de exploitatie driving range per 1 november en de
sollicitatieprocedure.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
De samenwerking met Golfschool Hitland vof inzake de exploitatie van de driving range is per 1
november jl met wederzijdse instemming beëindigd. In september en oktober jl heeft er een aantal
keren overleg plaatsgevonden over de wijze van afronding van de samenwerking. De golfschool
heeft daartoe een voorstel gedaan en heeft daarover ook een overleg gehad met een deel van het
dagelijks bestuur. Het voorstel van de golfschool en onze opvattingen daarover liepen nogal ver
uiteen. Uiteindelijk is er echter mede vanuit zorgvuldigheidsoverwegingen een compromis
gevonden, waarbij Hitland voor de website en het domein golfschoolhitland.nl, de naam golfschool
Hitland c.q. goodwill en een deel van de aanwezige inventaris van driving range en kantoor een
bedrag betaald van € 15.000,-.
Ingevolge besluitvorming in de DB-vergadering van 13 september jl is er verder voor gekozen om
na 1 november 2018 alleen het lesrecht te verhuren en de exploitatie van de ballenautomaat en
golfclinics voortaan zelf te regelen. Hierdoor is er nieuwe inventaris besteld en geleverd voor de
driving range en met ingang van 1 november wordt de (nieuwe) ballenautomaat door de golfbaan
geëxploiteerd. Daarbij wordt voor onze klanten ook voor een bepaalde tijd de mogelijkheid
gegeven om hun tegoed op de oude ballensleutels te kunnen gebruiken op de nieuwe
ballenautomaat. De investering voor de nieuwe inventaris is v.w.b. de kosten van afschrijving voor
een deel al meegenomen in de bijgestelde exploitatierekening 2018.
Voor de maanden november en december is tijdelijk een golfpro werkzaam om golflessen te
geven op de driving range. Vanaf 22 september is er een advertentie voor nieuwe golfpro’s
geplaatst op diverse websites. Op de advertentie zijn 15 reacties binnengekomen. In overleg met
mw. H. Westerdijk is daaruit op basis van motivatiebrief en CV een eerste selectie van 6 gemaakt
voor een nader kennismakings- en sollicitatiegesprek medio november. Over de uitkomsten van
de sollicitatieprocedure wordt u mondeling verder geïnformeerd.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
DB 13 september 2018 en 21 november 2018

4. PERSONELE GEVOLGEN
Geen.

5. FINANCIËLE GEVOLGEN
De lasten van het compromis en de afschrijving op nieuwe inventaris driving range voor het deel
2018 is meegenomen in de 1e begrotingswijziging 2018.

6. JURIDISCHE GEVOLGEN
Geen.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Directeur, DB.

8. VERDERE PROCEDURE
Geen.

