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Inleiding 

 

Nog slechts enkele jaren geleden, om precies te zijn 11 februari 2010 is de golfvereniging GC De 

Koggen opgericht. Een nog jonge vereniging dus, waarin zowel de structuur als het beleid nog 

ontwikkeld moesten worden. Gaandeweg heeft de structuur vorm gekregen en is op onderdelen 

beleid ontwikkeld. Ter ondersteuning van het huidige en toekomstige bestuur van de golfclub is de 

onderhavige beleidsnotitie opgesteld. Deze notitie dient in de ledenvergadering van 21 februari 

2014 te worden vastgesteld. De basis van het beleid vormt de structuur van de vereniging, nader 

omschreven in de notitie ‘Organisatiestructuur GC De Koggen’ d.d. 21 februari 2014, eveneens vast 

te stellen in de ledenvergadering van genoemde datum.  

In dit beleidsplan 2013 – 2016 wordt het beleid van GC De Koggen geformuleerd, waarbij de 

ervaringen van de afgelopen jaren tot op heden als uitgangspunt zijn genomen. Het dient als 

aanzet tot ontwikkeling van verder beleid. De bedoeling is dat dit plan elke drie jaar wordt 

geëvalueerd, indien nodig aangepast en vervolgens vastgesteld door de Algemene 

Ledenvergadering. Het beleidsplan komt tot stand op initiatief van het bestuur bij voorkeur in 

overleg tussen bestuur en commissies. 

Voor u ligt het eerste beleidsplan van GC De Koggen voor de periode 2013 – 2016. Op 21 februari 

2014 zal het plan voorgelegd worden aan de Algemene Ledenvergadering. 

Ten opzichte van voorgaande jaren is de golfmarkt veranderd. De concurrentie is hevig en 

daarnaast is bij huidige golfers de trend om zich niet te binden aan een golfbaan. Om zich te 

kunnen blijven handhaven en aantrekkelijk te blijven voor bestaande en nieuwe leden, zal niet 

alleen de golfbaan, maar ook de vereniging zich t.a.v. werving en PR actief moeten opstellen bij 

voorkeur in samenwerking met de golfbaaneigenaren. Het beleidsplan beoogt voor de komende 

jaren hieraan richting te geven en een leidraad te zijn voor het ontwikkelen van  toekomstig 

beleid, het formuleren van nieuwe doelstellingen indien nodig en de uitvoering van daarbij 

behorende activiteiten.  
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1. UITGANGSPUNTEN 

De vereniging is A-lid van de NGF en is gehouden aan de NGF-reglementen.  

De vereniging organiseert haar activiteiten primair op golfbaan Spierdijk. Wedstrijden worden 

gehouden conform de regels zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Rules Limited en de United 

States Golf Association. Daarnaast zijn de plaatselijke regels en de tijdelijke plaatselijke regels 

van de golfbaan van kracht. Alle leden worden geacht zich hieraan te houden.   

De afspraken tussen de vereniging en de eigenaren van de golfbaan zijn in een gebruikers-

overeenkomst vastgelegd. Hierin zijn onder meer afspraken gemaakt m.b.t. starttijden en 

speelrecht, reserveringsprocedure, inzicht in gegevens, contractduur, etc.   

Jaarkaarthouders van golfbaan Spierdijk gaan automatisch een lidmaatschap aan met de 

vereniging. 

De vereniging staat ook open voor andersoortige lidmaatschappen bijvoorbeeld ten behoeve van 

handicapregistratie en/of baanpermissie. Deze leden hoeven in principe geen lidmaatschap met de 

golfbaan aan te gaan. 

 

2. DOEL VERENIGING 

Het doel van de vereniging is de beoefening en bevordering van de golf sport, gericht op  

alle lagen van de bevolking met daarbij bijzondere aandacht voor de jeugd, één en ander in de 

meest ruime zin van het woord en met inachtneming van de statuten, het huishoudelijk  

reglement en de belangen van de Nederlandse Golf Federatie. 

 

 

3.  LANDELIJKE TRENDS (uit: golfmarkt NGF, cijfers juni 2013)    

� Totaal aantal golfers blijft ongeveer gelijk, wel geringe toename golfers met homecourse (1%) 

en toename golfers zonder homecourse (11%) 

� Totaal 376.890 golfers. Golfers met homecourse 46%, golfers zonder homecourse 21%, golfers 

in Stichting Golfsport: 33% 

� Kern van de clubs is leeftijdscategorie ca. 45 tot 70 jr. (landelijk: 80%) 

� Jongere golfers veelal niet gebonden aan een homeclub 

� Circa 61% van de groep ‘gearriveerd’ (carrière gemaakt) is lid van een club met homecourse 

� In de leeftijdscategorie 31 – 40 bijna 3 x zoveel mannen als vrouwen 

� Er zijn meer golfbanen bijgekomen, concurrentie wordt heviger 

� Keuzecriterium is kwaliteit van de baan en gemakkelijk starttijden boeken 

� Behoefte aan maatwerk in lidmaatschappen neemt toe 

� Golfbanen in de regio zoeken de samenwerking (in Noord-Holland: NH golft) 
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4. MISSIE  

 

Wat voor vereniging willen we zijn 

 

De vereniging wil een aantrekkelijke, gezellige en toegankelijke vereniging zijn voor leden en 

nieuwe leden waar met plezier gespeeld wordt, waar leden respectvol met elkaar omgaan en waar 

men zich thuis voelt. Een vereniging, waarvoor  leden zich graag beschikbaar willen stellen voor 

bestuursfuncties en/of commissies om de vereniging draaiende te houden. 

 

Randvoorwaarden om dit te bereiken zijn:  

• een plezierige, maar zakelijke verhouding met de baaneigenaren/management 

• een goede communicatie tussen bestuur/commissies en leden 

• goede afstemming tussen bestuur en commissies en commissies onderling 

 

5. VISIE  

Wat willen we de leden bieden 

Hoe willen we ons profileren 

 

De vereniging denkt haar missie waar te kunnen maken door: 

• de belangen van haar leden te behartigen voor zover deze verband houden met       

de golfsport;  

• zich bewust te zijn van het belang van een goede samenwerking tussen baaneigenaren, golfpro 

en de vereniging en zich in te spannen om de relatie met baaneigenaren zo optimaal mogelijk 

te houden zonder daarbij de belangen van de vereniging te schaden; 

• de samenwerking tussen vereniging en baaneigenaren te stimuleren om het ledenbestand op 

peil te houden c.q. te laten groeien; 

• het onderlinge contact tussen de leden te bevorderen; 

• ervoor zorg te dragen dat de leden plezier hebben en houden in het golfen; 

• propaganda te maken voor de vereniging; 

• wedstrijden te organiseren en leden te stimuleren tot deelname; 

• leden te stimuleren om aan NGF competities deel te nemen; 

• zich in te spannen om het spelpeil van de leden te verhogen; 

• samen te werken met verenigingen en instellingen die hetzelfde doel nastreven; 

• aspirant golfers op te leiden. 
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6. DOELSTELLINGEN 2013-2016 

1. Streven naar verdubbeling ledental in de A en B categorie (zie bijlage).  

                  Aandeel jeugd: 10% (thans circa 3%) 

o vereniging en golfbaan hebben elkaar nodig. Het Bestuur van de vereniging zal de 

onderlinge samenwerking stimuleren om het ledenbestand op peil te houden 

o potentiële nieuwe leden zijn de leden in de C en D categorie. Samen met de 

golfbaaneigenaren/management bedenken hoe deze leden te interesseren voor een 

volledig lidmaatschap 

o de leden van de vereniging zijn ambassadeurs van de club en van de baan 

o de Jeugdcommissie dient zoveel mogelijk gefaciliteerd te worden om het 

jeugdledental te vergroten. Zowel materieel als immaterieel 

 

2. de vereniging wil een aantrekkelijke en gezellige vereniging zijn, waar leden zich thuis voelen 

o de cultuur binnen de vereniging is dat iedereen respectvol met elkaar omgaat 

o leden kunnen elkaar aanspreken op golfetiquette en gedrag 

 

3. Stimuleren clubwedstrijden en de deelname daaraan. Streven naar gemiddeld meer dan 30 

deelnemers). Balans tussen prestatiewedstrijden en funwedstrijden. 

o wedstrijden moeten aantrekkelijk zijn zowel voor de gevorderde als voor de 

beginnende golfer 

 

4. Er zijn draaiboeken voor alle soorten wedstrijden 

o commissies moeten zonder veel moeite aangevuld kunnen worden. Dit geldt evenzeer 

voor vervanging van commissieleden. Nieuwe commissieleden weten exact wat de 

verschillende wedstrijden inhouden en wat de reglementen zijn 

 

5. Activiteiten zijn  gericht op binding met vereniging.  

o naast het leveren van een prestatie is gezellig nazitten na afloop minstens zo 

belangrijk 

 

6. De vereniging streeft ernaar dat 25 % van de leden is actief in bestuur en/of commissies (in 

2014 circa 20%). Leden zijn zuinig op hun vrijwilligers en gaan respectvol met hen om, 

aangezien de vereniging door vrijwilligers gedragen wordt. 

o het Bestuur van de vereniging draagt er zorg voor dat de vrijwilligers hun activiteiten 

met plezier kunnen (blijven) doen  

o het Bestuur van de vereniging verzorgt voor alle bestuurs- en commissieleden 

jaarlijks een (golf) uitje als dank voor hun inzet  

o bestuurs- of commissieleden die zich gedurende minimaal 10 jaar aaneengesloten 

voor de vereniging hebben ingezet, kunnen door het Bestuur en/of de leden aan de 

ALV worden voorgedragen als Lid van Verdienste 

o leden die na minimaal 6 jaar aaneengesloten aftreden als bestuurs- of commissielid 

zullen op de reguliere ALV met een aandenken voor hun inzet worden bedankt 

o vanuit de groep van Leden van Verdienste kunnen leden worden voorgedragen als 

Erelid wanneer zij minimaal 15 jaar actief als onbezoldigd vrijwilliger en/of 

bestuurslid actief zijn (geweest) in diverse groepen of commissies, minimaal 3 

periodes zitting hebben gehad in  het bestuur of op een andere wijze dan hiervoor 
bedoeld zeer bijzondere  verdiensten voor de vereniging hebben gehad. 
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Procedure  

a. Een voordracht voor een onderscheiding moet schriftelijk worden ingediend bij het   

    Bestuur en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan. De voordracht moet    

    zijn voorzien van duidelijke en objectieve argumenten.  

b. Het Bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde voorwaarden  

    voldoet; tevens wordt nagegaan of ook anderszins geen bezwaren bestaan tegen    

    het voorstel.  

c. Indien het Bestuur akkoord gaat met het voorstel, wordt dit in de notulen van de    

    bestuursvergadering vastgelegd.  

d. Op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering wordt het bestuursvoorstel aan   

    de leden voorgelegd.  

e. Als de Algemene Ledenvergadering het voorstel bekrachtigt met meer dan 75% van  

    de stemmen wordt de onderscheiding door het Bestuur uitgereikt gedurende de  

    Algemene Ledenvergadering.  

f. Indien het bestuur het voorstel afwijst, wordt de betreffende indiener schriftelijk  

   geïnformeerd met opgaaf van redenen voor de afwijzing. 

o leden van verdienste en ereleden zijn zolang zij lid zijn van de vereniging vrijgesteld 

van contributie 

 

7. De vereniging streeft naar een kwalitatief sterke bezetting van haar commissies 

o commissieleden dienen een meer dan gemiddelde kennis van de golfregels en/of het 

handicapsysteem te hebben, dan wel zich bereid te verklaren zich hierin te verdiepen 

o de vereniging faciliteert het volgen van de benodigde cursussen van de NGF 

o de Wedstrijd- en Regel- en Handicapcommissie houden door de NGF aangekondigde 

veranderingen in het wedstrijd- en/ of handicapsysteem (CRAS&H-bulletin) goed bij 

en informeren de leden hier tijdig over 

 

8. Met het oog op de presentatie van de baan en club naar buiten toe wordt deelname aan NGF-

competitie gestimuleerd.  

In vijf jaar: 

o spelen 25 % van de leden competitie (in 2014: ca. 23%) 

o is het 1ste team eenmaal gepromoveerd 

9.  

Er is beleid geformuleerd t.a.v. deelname aan NGF competitie en representatie club 

o het dragen van een representatieve cluboutfit is verplicht 

o de kosten van teamtraining en logobedrukking worden door de vereniging gedragen 

o criteria voor deelname aan NGF Competitie worden door de NGF Competitiecommissie 

van de vereniging bepaald en vastgesteld door het Bestuur  

 

10. Stimuleren van golf gerelateerde verenigingsactiviteiten zoals uitwisselingen 

o met minimaal drie golfbanen c.q. -clubs in de regio zullen ieder jaar 

uitwisselingswedstrijden worden georganiseerd. Dit hoeven niet per se ieder jaar 

dezelfde banen/clubs te zijn 

o deelname aan NH golft-wedstrijden wordt door de club gestimuleerd 
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11. Interne communicatie door bestuur en commissies naar de leden is op elkaar afgestemd met 

als basis website en e-mail 

o leden worden regelmatig op de hoogte gehouden van clubnieuws, evenementen, 

gebeurtenissen tijdens wedstrijden of anderszins 

- door de website die goed wordt bijgehouden  
- door E-mailing van een Nieuwsbrief 

12. Verbetering Communicatie tussen bestuur en commissies 

o het bestuur bewaakt de communicatie tussen het bestuur en de commissies en tussen 

de commissies onderling door onder meer kennis te nemen van de notulen en door de 

‘linking pin’ functie 

o het bestuur streeft ernaar zoveel mogelijk op de hoogte te zijn van wat er speelt 

binnen en buiten de vereniging voor zover dit de vereniging raakt. 

 

13. Vergroting naamsbekendheid en imago versterken (Ambassadeur zijn, PR) 

o bevorderen deelname aan landelijke NGF competitie ten behoeve van presentatie 

naar buiten toe en goede PR voor zowel club als baan 

o leden zijn ambassadeurs van de club 

 

14. Sponsoren zijn belangrijk voor de club. Welke voordelen hebben zij voor hun sponsoring: 

o Vergroten naamsbekendheid 

o Vermelding naam en logo op de website van GC De Koggen met link naar zijn/haar 

bedrijf 

o Etc. (nog nader uit te werken beleid) 

 

15. Bevorderen van het golfspel en spelkwaliteit (verlagen handicap) door het organiseren van 

theorie avonden, etc. 

o minimaal eenmaal per jaar organiseert de Regel- en Handicapcommissie een 

regelavond voor alle leden 

o minimaal eenmaal per jaar organiseert de Regel- en Handicapcommissie een 

regelavond specifiek voor de jeugd 

 

16. De vereniging faciliteert voor alle categorieën leden de handicapregistratie en verzorgt de 

jaarlijkse herziening 

o leden kunnen zelf hun handicap bijhouden in het software programma van de club 

o de Handicapcommissie draagt zorg voor de jaarlijkse herziening en de communicatie 

daarover met de leden 

 

17. Er is een plezierige en zakelijke verhouding met baaneigenaren en baanmanagement 

o minimaal eenmaal per 4 maanden vindt een overleg plaats tussen Bestuur en 

baaneigenaren/-management of zoveel vaker als nodig is 

o samenwerking op het gebied van PR tussen vereniging en golfbaan wordt nagestreefd 

ten behoeve van de werving van nieuwe leden en naamsbekendheid 

o samenwerking tussen vereniging, baaneigenaren/management en golfpro in de 

ontwikkeling van jeugdbeleid en -activiteiten wordt gestimuleerd 
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BIJLAGE: LEDENGEGEVENS 

LEDENBESTAND 

Categorieën leden  

Bij GC De Koggen is een onderverdeling gemaakt in de volgende ledencategorieën: 

A = volledig lid van baan en club met home course golfbaan Spierdijk 

B = volledig lid van baan en club met andere home course 

C = lid baanpermissie 

D = lid handicapregistratie 

E t/m G = jeugdleden van 5 – 26 jaar 

Per 4 januari 2014 bedraagt het aantal leden: 

A en B leden:   132 

C t/m G   84 

Totaal aantal leden A t/m G per 4 januari 2014: 216 

  Verdeling man/vrouw 

  

 

  

 

 

De diverse lidmaatschapsvormen laten een soortgelijke man/vrouw verdeling zien. Het  

 percentage mannen ligt bij alle beduidend hoger: 80/20.  

 Woonplaats 

Postcode Plaats Aantal % 

1000 Amsterdam 7 3 
1100 Edam, Badhoevedorp 2 1 
1400 Purmerend, Midden Beemster 3 1,3 
1500 Krommenie 1 0,40 
1600 Enkhuizen, Grootebroek, Hoorn, De Goorn, 

Avenhorn, Scharwoude, Spierdijk, Ursem, 
Wogmeer, Wognum, Rustenburg, Berkhout, 
Zuidermeer, Nibbixwoud, Zwaag 

94 44 

1700 Heerhugowaard, Obdam, Spanbroek, 
Hoogwoud, (Broek op) Langedijk, N-
Scharwoude, Z-Scharwoude, Avenhorn, 
Niedorp, Schagerbrug, Wieringerwerf 

84 39 

1800 Alkmaar, Sint Pancras, Stompetoren, Bergen 22 10 
1900 Castricum, Egmond 3 1,3 
Totaal  216 100 

 

 Verreweg de meeste leden zijn afkomstig uit de omliggende gemeentes: ruim 83%.  

 A/B % C t/m G % A t/m G % 

Man 105 80 61 73 166 77 

Vrouw 27 20 23 27 50 23 

       

Totaal aantal 132  84  216  

Totaal %  100  100  100 
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Leeftijdsopbouw 

Leeftijdsopbouw Aantal Percentage 

< 26 jr. 8 3,7 
26-35 jr. 12 5,5 
35-50 jr. 48 22,2 
50-60 jr. 54 25 
60-75 jr. 89 41,3 
> 75 jr. 5 2,3 
Totaal 216 100 

 

Bij verreweg het grootste aantal leden (ruim 88%) ligt de leeftijd tussen de 35 en de 75 jaar  

(191). Landelijk ligt dit percentage op circa 80%. Bijna de helft daarvan is tussen  

de 60 en 75 jaar. 

Categorieverdeling (actieve handicap) 

Handicapcategorie Exact Handicap Aantal leden 

1 0     –  4.4 - 
2 4.5  -11.4 8 
3 11.5 -18.4 22 
4 18.5 –26.4 59 
5 26.5 –36.0 34 
6 37.0 - 54.0 17 

Totaal  141 

 

Circa 66% van de leden met een actieve handicap speelt in de categorieën 4 en 5 (tussen  

handicap 18,5 en 36). Twee leden hebben een single handicap. 



 
 

Nieuwe ledencommissie   Doelstelling/taakomschrijving  12‐2‐2015 

Nieuwe Ledencommissie 
 
Doelstelling 
Het doel van de Nieuwe Ledencommissie is het opvangen en introduceren van nieuwe leden in de 
club, zodat ze zich thuis voelen en hun weg in de club weten te vinden. 
Zij doet dit door een informatieavond te organiseren, contact te leggen met de nieuwe leden, hen 
welkom te heten en nieuwe leden op verzoek “te koppelen” aan mentoren. De mentor heeft tot 
taak: antwoord geven op alle vragen,  informatie geven over regels en etiquette, informatie geven 
over de club, begeleiden bij het spelen op onze baan. Dit alles gedurende een periode van één jaar.  
 
Activiteiten 
Zodra een nieuw lid is aangemaakt en de welkomstmail met info heeft ontvangen van de secretaris 
zorgt deze dat de Nieuwe Leden commissie zijn/haar gegevens ontvangt. Van belang zijn: 
ingangsdatum lidmaatschap/ geslacht/leeftijd/handicap. Vervolgens wordt door de commissie 
telefonisch contact opgenomen met een nieuw lid, waarbij wordt gemeld dat hij/zij samen met 
andere nieuwe leden wordt uitgenodigd voor een kopje koffie met gebak in het clubhuis, eventueel 
gevolgd door een kennismakingsrondje golf (fun). De commissieleden spreken onderling af wanneer 
dat is en wie daarbij aanwezig zijn. Daarna volgt een kennismakingswedstrijd voor alle nieuwe leden 
en mentoren. De Nieuwe Ledencommissie kan gedurende het seizoen nog een of meerdere wedstrijd 
(en) organiseren. 
 
2 of 3x per jaar kan de commissie voor nieuwe leden een informatiebijeenkomst organiseren als 
blijkt dat hier behoefte aan is. Hierbij wordt door een vertegenwoordiger van het bestuur, de 
wedstrijdcommissie en de handicap‐ en regelcommissie een praatje gehouden over de gang van 
zaken op de club en wat de betreffende commissie zoal doet. 
 
Taken commissie 

 

   

• De commissie legt actief contact met nieuwe leden en organiseert een kennismakingsacitiviteit 
• De commissie bevordert de deelname van nieuwe leden aan wedstrijden in de vereniging 
• Legt contacten met commissies binnen de vereniging waar dit gewenst is 
• De commissie is aanspreekpunt voor alle leden voor vragen op allerlei gebied. 
• Verstrekt informatie over de organisatie en activiteiten van de vereniging 
• Geeft toelichting op verstrekte informatie in documenten 
• Begeleidt (op vraag van nieuwe leden) de realisatie van het traject clubhandicap/EGA handicap 
• Organiseert bij voldoende belangstelling een informatieavond voor bovengenoemde punten en 

voor onderlinge kennismaking van nieuwe leden 
• Organiseert (een) nieuwe leden wedstrijd(en) om vertrouwd te raken met wedstrijdvormen met 

afsluitend een gezellig samenzijn. 
• Koppelt op verzoek een mentor aan een nieuw lid 
• De commissie is nauw betrokken bij de Open Dagen die georganiseerd worden in samenwerking 

met golfbaan Spierdijk . 



protocol bij ziekte en overlijden GC De Koggen    3‐9‐2015 
     
     

 

BIJLAGE: PROTOCOL ZIEKTE EN OVERLIJDEN 

 
 

Protocol bij ziekte of overlijden. 
  

1. ALGEMEEN  

1.1  Het protocol is alleen van kracht indien (één van de leden van) het bestuur van de vereniging  
GC De Koggen wordt of is geïnformeerd door de directe familie.  

1.2  Het handelen zoals genoemd in dit protocol vindt uitsluitend plaats indien dit op prijs wordt 
gesteld door familie en/of nabestaanden.  
 

2. ZIEKTE 

2.1  Bij langdurige ziekte van een lid of bij een ziekenhuisopname van minimaal vier dagen wordt 
door de secretaris een kaart verzonden met beterschapswens en zal één van de leden van de 
Commissie Ziek en Zeer een bezoek brengen aan hem/haar en een attentie overhandigen van 
ten hoogste € 25,00.  

2.3  Bij zeer ernstige ziekte zal in overleg één van de bestuursleden of een van de leden van de 
commissie een bezoek brengen aan de patiënt of indien dit niet mogelijk is contact opnemen 
met de partner en/of directe familie.  

 

3. OVERLIJDEN 

3.1  In geval van overlijden van de partner, een bloedverwant in de eerste graad of 
pleegouder/pleegkind van één van de leden zal  het bestuur namens de vereniging haar 
deelneming betuigen door middel van een condoleancekaart.  

3.2  In geval van overlijden van een lid van de vereniging zal vanuit het bestuur een delegatie 
aanwezig zijn bij een condoleance en/of begrafenis/crematie tenzij de familie aangeeft dat 
deze besloten is. Namens de vereniging zal een bloemengroet worden gebracht waarvan de 
kosten ten hoogste € 25,00 bedragen.    

3.3  In geval van overlijden van een commissie- of bestuurslid van de vereniging zal er gehandeld 
worden conform 3.2 met dien verstande dat door de voorzitter of een van de bestuursleden een 
afscheidswoord wordt voorgedragen op begrafenis / crematie.  
De kosten van de bloemengroet bedragen hier ten hoogste € 50,00.  

3.4  Indien een van de leden komt te overlijden binnen drie dagen voor een officiële clubwedstrijd 
kunnen de nabestaanden het bestuur verzoeken die wedstrijd niet te spelen. Het bestuur zal 
een dergelijk verzoek altijd honoreren. 

3.5 In geval van 3.2 en 3.3 zal het bestuur de overledene memoreren in de eerstvolgende algemene 
vergadering en de aanwezige leden verzoeken ter nagedachtenis staand een stilte van één 
minuut in acht te nemen.   



Sponsorbeleid GC De Koggen 
 
Verenigingsbeleid 
Een helder en concreet verenigingsbeleid is noodzakelijk om tot een succesvol sponsorbeleid 
te komen. Het beleid van GC De Koggen ligt in herkenbare doelen (en projecten) vast. Voor 
het bestuur, de commissies en leden is duidelijk zijn wat wij als vereniging willen, waar we 
de komende jaren onze aandacht op willen richten en hoe wij dat willen bereiken. Dit geeft 
ook voor onze potentiële gevers vertrouwen en houvast: waar gaan zij aan bijdragen en 
waarom? 
 
Sponsorcommissie 
De sponsorcommissie bestaat minimaal uit: 

• Voorzitter; 
• Secretaris; 
• Eén of meerdere leden (met verschillende taken bijvoorbeeld werving of PR). 

Enthousiasme, tijd, sociale intelligentie en doorzettingsvermogen zijn belangrijke factoren 
voor een succesvolle commissie. 
De sponsorcommissie is de spil in alle fundraising activiteiten. Zowel intern als extern 
bewaakt zij het beleid. Van alle afspraken en acties dient deze commissie op de hoogte te 
zijn.  
 
De taken van de sponsorcommissie zijn: 

• Het jaarlijks opstellen van een begroting van inkomsten uit sponsoring; 
• Het samenstellen en onderhouden van sponsorpakketten. Hierbij hoort o.a. het 

opstellen van een presentatiegids voor sponsors; 
• Het werven van sponsoren; 
• Het gereed maken van sponsorcontracten; 
• Het informeren van de penningmeester over de financiële aspecten van de 

sponsorcontracten; 
• Het versturen van uitnodigingen aan sponsoren voor de hen gesponsorde 

activiteiten; 
• Het bijhouden van alle acties op sponsorgebied en het relatiebeheer; 
• De controle op alle detailafspraken uit de sponsorcontracten; 
• Het bijhouden van het relatiebeheersysteem (voor meerdere personen toegankelijk) 

waarin alle doelgroepenlijsten, relaties, acties, notities en contracten vast liggen. 
 
Belangrijk is dat binnen de commissie afspraken zijn gemaakt over de te volgen procedures 
ten aanzien van werving, (wie benaderd wie en waarom), de ondertekening van contracten 
(wie heeft tekenbevoegdheid?), de opvolging van factureren, de opmaak van borden en 
advertenties. 
 
De voorzitter van de sponsorcommissie brengt voor iedere bestuursvergadering verslag uit 
van de activiteiten van haar commissie aan de secretaris van het bestuur van GC De Koggen. 
 



 
 
Uitgangspunten bij sponsoring 
De volgende uitgangspunten dienen te worden gehanteerd bij het werven van sponsoren: 

• De eigen verenigingsidentiteit is belangrijk: sponsors moeten zich hieraan 
conformeren; 

• GC De Koggen wil niet te afhankelijk zijn van sponsorgelden. 
 
Sponsorpakketten 
GC De Koggen biedt op hoofdlijnen de volgende sponsormogelijkheden. De 
sponsormogelijkheden worden nog gedetailleerd uitgewerkt door de nog op te richten 
sponsorcommissie. 

• Vermelding van de bedrijfsgegevens op de website van GC De Koggen met een link 
naar de eigen website van het bedrijf; 

• Adverteren in het Jaarboek(je) van GC De Koggen; 
• Adverteren in toernooiboekjes; 
• Een logo op de kleding van vertegenwoordigende teams van GC De Koggen; 
• Het sponsoren van wedstrijden van de club; 
• Investeren in het Committed to jeugd project van GC De Koggen; 
• “OP MAAT”‐invulling in overleg met de sponsor. 

 
Sponsorvoorstellen 
Een potentiele sponsor krijgt vooraf een sponsorvoorstel. De volgende onderwerpen moeten 
in ieder geval in het sponsorvoorstel opgenomen zijn: 

• Het profiel van GC De Koggen; 
• De doelstellingen en ambities van GC De Koggen; 
• Het te sponsoren project; 
• Een indicatie van wat het voor de sponsor oplevert. 

 
Het sponsorvoorstel moet: 

• Goed verzorgd zijn en recht doen aan de gevraagde inspanning; 
• Zo gericht mogelijk op de specifieke sponsor zijn. 

 
Communicatie binnen GC De Koggen 
Een belangrijk aspect van het slagen van sponsoring is de communicatie met alle leden en 
commissies. Successen worden gedeeld.  
 


	Beleidsplan GC De Koggen 2013-2016.pdf
	Doel en taakomschrijving Nieuwe Ledencommissie
	Bijlage bij beleidsplan 2013 protocol ziek aangepast
	Sponsorbeleid GC De Koggen concept v1 (1)

