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1 INLEIDING 

Voor u ligt het beleidsplan van Golfvereniging GC De Koggen (vanaf hier “GCDK”) 

voor de periode 2018 – 2022. Op 25 september 2018 is het plan ter vaststelling 

voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering (ALV). 

 

GCDK is op 11 februari 2010 opgericht. Het beleid voor de vereniging is voor het 

eerst uitgewerkt in “Beleidsplan 2013 - 2016 GC De Koggen” en vastgesteld in de 

Algemene Ledenvergadering van 21 februari 2014. Het bestuur heeft het beleidsplan 

ultimo 2016 geëvalueerd en bijgesteld in het nieuwe beleidsplan.  

 

In dit bijgestelde beleidsplan wordt het beleid van GCDK voor de komende vier jaren 

geformuleerd, waarbij de ervaringen van de afgelopen jaren tot op heden als 

uitgangspunt zijn genomen. De bedoeling is dat dit plan eind 2021 wordt 

geëvalueerd om te komen tot een nieuw beleidsplan voor de daarop volgende jaren.  

 

Het beleidsplan is een richtinggevend document. Wanneer nieuwe omstandigheden 

het noodzakelijk maken dit document in de lopende periode aan te passen of te 

herzien zal dit worden voorgelegd aan de ALV. In die zin is het een dynamisch 

document. 

 

Het beleidsplan is tot stand gekomen op initiatief van het bestuur. Aanpassingen 

worden ter goedkeuring aangeboden aan de ALV. 
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2 UITGANGSPUNTEN 

GCDK is A-lid van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) en is gehouden 

aan de NGF-reglementen.  

 

De vereniging organiseert haar activiteiten primair op golfbaan Spierdijk (vanaf hier 

“de golfbaan”). Het belangrijkste uitgangspunt voor samenwerking met de golfbaan 

is de goede communicatie tussen de vereniging en de eigenaren van de golfbaan. 

Hiertoe heeft het bestuur in ieder geval drie keer per jaar een afstemmingsoverleg 

met de eigenaren van de golfbaan. Daarnaast zijn de vaste afspraken met de 

golfbaan in een gebruikersovereenkomst vastgelegd.  

De huidige gebruikersovereenkomst heeft een looptijd tot februari 2020. In de 

overeenkomst met de golfbaan zijn onder andere afspraken gemaakt over 

starttijden, speelrecht en de reserveringsprocedure van de leden.  

 

Tot 2016 was er sprake van een gekoppeld lidmaatschap verenigingslid GCDK en de 

jaarkaarthouders van de golfbaan. Dit uitgangspunt is vanaf 2016 losgelaten door 

de golfbaan. Daarom heeft het bestuur van GCDK besloten dat het ook mogelijk is 

alleen een lidmaatschap aan te gaan met de club, het zogenaamde H-lidmaatschap. 

Voor het H-lidmaatschap staan alle activiteiten van de vereniging open. Indien het 

H-lid meedoet aan een clubwedstrijd op de golfbaan, dient deze zelf een greenfee af 

te rekenen met de golfbaan. 

 

In 2012 is de categorie baanpermissieleden (C-leden) geïntroduceerd. Deze 

categorie leden bestaat vanaf 2017 niet meer. 

 

In 2012 is voor golfers het mogelijk geworden de handicap te laten registreren 

zonder volledig lid te worden van de vereniging. Deze registratieleden (D-leden) 

hebben geen stemrecht en zijn voor de NGF ondergebracht in de Stichting Golfsport 

van de NGF. De NGF heeft besloten om de Stichting op te heffen. Vanaf 2019 zal de 

vereniging daarom het D-lidmaatschap niet meer aanbieden.  

 

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. 
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3 DOEL, MISSIE EN VISIE VAN GCDK 

3.1 Doel van GCDK 

Bij de oprichting van GCDK is in de statuten vastgelegd:  

Het doel van de vereniging is de beoefening en bevordering van de golfsport, 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 NGF. 

 

3.2 Missie van GCDK 

GCDK wil een aantrekkelijke, sportieve, gezellige en toegankelijke vereniging zijn 

voor haar 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 

vitaal en toekomstbestendig te houden. De vereniging heeft een plezierige maar 

zakelijke verhouding met de golfbaaneigenaren. 

 

3.3 Visie van GCDK 

De vereniging denkt haar missie waar te kunnen maken door: 

 

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

de golfsport; 

2. een goede communicatie en afstemming tussen bestuur, commissies en leden; 

3. de samenwerking tussen GCDK en de golfbaan te stimuleren om het 

ledenbestand ten minste op peil te houden dan wel te laten groeien; 

4. zich in te spannen om het spelpeil en regelkennis van de leden te verhogen, 

waarbij de jeugd bijzondere aandacht heeft; 

5. het onderlinge contact tussen de leden te bevorderen door wedstrijden te 

organiseren en leden te stimuleren tot deelname, waarbij nieuwe leden worden 

begeleid om hun weg te vinden binnen de vereniging; 

6. de leden te stimuleren om aan NGF-competities deel te nemen; 

7. samen te werken met personen, verenigingen en instellingen die hetzelfde doel 

nastreven; 

8. de vereniging positief uit te dragen op de baan, op de website, in de media en 

bij andere banen en verenigingen; 

9. de leden enthousiast te maken om zich als vrijwilliger binnen de vereniging voor 

bestuur, commissies en activiteiten in te zetten; 

10. een gezonde en toekomstbestendige financiële exploitatie te waarborgen.  
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4 DOELSTELLINGEN 2018-2022 

De visie van GCDK is hieronder uitgewerkt in de volgende doelstellingen. 

 

4.1 De belangen van haar leden te behartigen voor zover deze verband houden 

met de golfsport. 

 

• Het bestuur behartigt de verenigingsbelangen door het bezoeken van de 

ledenvergaderingen van de NGF. 

• Het bestuur houdt de relatie met de golfbaan zo optimaal mogelijk zonder 

daarbij de belangen van de vereniging te schaden. Afspraken met de golfbaan 

zijn vastgelegd in de gebruikersovereenkomst. Tenminste drie keer per jaar 

wordt een formeel overleg tussen bestuur en golfbaaneigenaren gehouden.  

• De vereniging faciliteert voor alle categorieën leden de handicapregistratie; 

• Leden kunnen zelf hun handicap bijhouden in het software programma van de 

vereniging. 

• De Regel- en handicapcommissie draagt zorg voor de jaarlijkse herziening van 

de handicaps en de communicatie daarover met de leden. Daarnaast verzorgt de 

commissie minimaal twee maal per jaar een regelavond 

• De privacy van de leden is gewaarborgd conform de eisen van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hiertoe zal in 2018 een beleidsnotitie 

worden opgesteld door het bestuur die ter goedkeuring aan de ALV zal worden 

aangeboden 

4.2 Een goede communicatie en afstemming tussen bestuur, commissies en 

leden. 

 

• De interne communicatie door bestuur en commissies naar de leden is op elkaar 

afgestemd met gebruik van website en e-mail. Minimaal één keer per jaar zal de 

communicatie door het bestuur geëvalueerd worden en zo nodig aangepast. 

• Leden worden ten minste vier keer per jaar op de hoogte gehouden van 

clubnieuws, evenementen, gebeurtenissen tijdens wedstrijden of anderszins 

door mailing van een nieuwsbrief. 

• De website wordt goed onderhouden, is veilig en actueel. Het bestuur zal 

minimaal één maal per jaar dit punt evalueren en zo nodig bijsturen 

• 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’ functies van bestuursleden naar de commissies. 

Minimaal één maal per jaar zal het bestuur dit punt evalueren en zo nodig 

aanpassingen aanbrengen. 

• Het bestuur draagt er zorg voor dat in 2018 voor iedere commissie/functie een 

beleidsdocument wordt opgesteld, in overleg met betreffende commissie/functie 

waarin doelstelling en werkwijze is beschreven. Jaarlijks zal het bestuur deze 

documenten evalueren met de betreffende commissie/functie en zo nodig 

bijstellen. 

• De beleidsdocumenten maken met ingang van 2019 onderdeel uit van dit 

beleidsplan. 
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4.3 De samenwerking tussen GCDK en de golfbaan te stimuleren om het 

ledenbestand ten minste op peil te houden dan wel te laten groeien. 

 

• Het bestuur van GCDK streeft naar een lichte groei van het ledenaantal te 

weten: seniorleden 250 en jeugdleden 25 (10% van aantal seniorleden). 

• De vereniging en de golfbaan hebben elkaar nodig. Het bestuur van GCDK 

stimuleert de onderlinge samenwerking om het ledenbestand op peil te houden. 

Samen met de golfbaaneigenaren/management bedenken we hoe we golfers 

kunnen interesseren voor een lidmaatschap. Hiertoe wordt voor nieuwe leden 

een eenmalige korting gegeven op het verenigingslidmaatschap van 50% en 

wordt minimaal één maal per jaar een informatiebijeenkomst georganiseerd. 

• GCDK zal haar bijdrage leveren aan (landelijke) open dagen i.s.m. de baan. 

• De Jeugdcommissie wordt zowel materieel als immaterieel zoveel mogelijk 

gefaciliteerd om het aantal jeugdleden te vergroten. Minimaal twee keer per jaar 

zal een wervingsdag voor de jeugd worden georganiseerd i.s.m. de baan en de 

pro. 

4.4 Zich in te spannen om het spelpeil en regelkennis van de leden te verhogen, 

waarbij de jeugd bijzondere aandacht heeft. 

 

• De training en coaching van de jeugdleden wordt gestimuleerd door een goede 

samenwerking tussen golfpro, golfbaan en de jeugdcommissie. Hiertoe zal 

minimaal twee maal per jaar onderling overleg plaats vinden met een 

terugkoppeling naar het bestuur. De jeugdcommissie krijgt een jaarlijks vast te 

stellen budget toegewezen om trainingsactiviteiten en regelkennis voor de jeugd 

te ontwikkelen. 

• GCDK is in 2015 Committed to jeugd geworden en blijft zich inspannen aan de 

eisen van het Committed to jeugd programma van de NGF te voldoen. Hiertoe 

worden leden van de jeugdcommissie in staat gesteld cursussen van de NGF te 

volgen. 

• Met de golfpro worden afspraken gemaakt om leden te stimuleren meer lessen 

te laten nemen. Hiertoe zal minimaal één maal per jaar de pro worden 

uitgenodigd in een bestuursvergadering. De pro zal worden een gevraagd een 

plan op te stellen om genoemde doelstelling te verwezenlijken 

• De Regel- en Handicapcommissie houdt door de NGF aangekondigde 

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

bij en informeert de leden hier tijdig over. 

• Tenminste twee keer per jaar organiseert de Regel- en handicapcommissie een 

spelregelavond voor alle leden. 

• Leden spreken elkaar aan op golfregels en etiquette/gedrag in de baan. 

4.5 Het onderlinge contact tussen de leden te bevorderen door wedstrijden te 

organiseren en leden te stimuleren tot deelname, waarbij nieuwe leden 

worden begeleid om hun weg te vinden binnen de vereniging. 

 

• Leden van GCDK worden in staat gesteld en geactiveerd deel te nemen aan 

clubwedstrijden. Het streven is een maximale deelname per wedstrijd. Hierbij 

wordt gestreefd dat jaarlijks tenminste 50% van het aantal leden deelneemt aan 

de door GCDK georganiseerde wedstrijden. 

• Er is een balans tussen prestatiegerichte wedstrijden en wedstrijden voor de 

gezelligheid (funwedstrijden). De wedstrijden moeten aantrekkelijk zijn zowel 

voor de zowel gevorderde als voor de beginnende golfer.  
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• Voor nieuwe leden met een hogere handicap dan 36 wordt een rookiecompetitie 

georganiseerd. Leden met een lagere handicap dan 36 worden verzocht om, 

buiten mededinging, mee te spelen om tijdens de wedstrijden de nieuwe leden 

te begeleiden en stimuleren. 

• Er zijn draaiboeken voor alle soorten wedstrijden, waarbij duidelijk is hoe de 

uitslagen van de wedstrijden en de eindstanden van de verschillende competities 

worden bepaald. Realisatie in 2019. 

• Naast het leveren van een prestatie is gezellig nazitten na afloop minstens zo 

belangrijk. Van deelnemers wordt verwacht dat zij aanwezig blijven tot na de 

prijsuitreiking. 

4.6 De leden te stimuleren om aan NGF-competities deel te nemen. 

 

• Deelname aan NGF-competitie wordt met het oog op de presentatie van de baan 

en club naar buiten toe gestimuleerd. Hiertoe wordt jaarlijks een budget voor 

training en uniforme uitstraling van de teams beschikbaar gesteld. 

• Het dragen van een representatieve cluboutfit bij deelname aan de NGF-

competitie is een eis, te beoordelen door de captain. 

• De criteria voor deelname aan NGF-competitie worden door de NGF-

Competitiecommissie bepaald en vastgesteld door het bestuur. De criteria 

worden jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 

• De leden van de vereniging zijn bij deelname aan de NGF-competitie 

ambassadeurs van de club en van de golfbaan. 

• Het streven is om minimaal jaarlijks twee herenteams en één damesteam deel 

te laten nemen aan de NGF-competitie. 

4.7 Samen te werken met personen, verenigingen en instellingen die hetzelfde 

doel nastreven. 

 

• Met minimaal drie golfbanen en/of -clubs in de regio worden jaarlijks 

uitwisselingswedstrijden georganiseerd.  

• De leden van de vereniging zijn bij deelname aan de uitwisselingen 

ambassadeurs van de club en van de golfbaan. 

4.8 De vereniging positief uit te dragen op de baan, op de website, in de media 

en bij andere banen en verenigingen. 

 

• Vereniging en golfbaan hebben jaarlijks overleg en werken samen op het gebied 

van PR voor de werving van nieuwe leden en naamsbekendheid. 

• Sponsoren zijn belangrijk voor de uitstraling van de vereniging en voor een 

gezonde exploitatie.  

• Leden van de vereniging zijn ambassadeurs van de club en van de golfbaan. 

• De leden gaan respectvol met elkaar, horeca/baanmedewerkers en andere 

gasten van de golfbaan om. GCDK stelt in 2018 het Reglement Seksuele 

Intimidatie (SI-reglement) van de NGF vast. Het SI-reglement is laatstelijk 

vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de NGF van 30 april 2016. 

Leden van de vereniging kunnen vanaf 2018 gebruik maken van de diensten van 

de vertrouwenscontactpersoon van de NGF. 
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4.9 De leden enthousiast te maken om zich als vrijwilliger binnen de vereniging 

voor bestuur en, commissies en activiteiten in te zetten. 

 

• De vereniging streeft naar een kwalitatief sterke bezetting van haar commissies, 

waarbij commissieleden een meer dan gemiddelde kennis van de golfregels 

en/of het handicapsysteem hebben, dan wel zich bereid te verklaren zich hierin 

te verdiepen. De vereniging faciliteert het volgen van de benodigde cursussen 

van de NGF.  

• De vereniging streeft naar een optimale samenstelling van bestuur en 

commissies. Het bestuur bestaat uit minimaal 5 leden en commissies uit 

minimaal drie leden. 

• Bestuur en commissies voorzien waar mogelijk zelf in vacatures. De definitieve 

benoeming in commissies behoeft goedkeuring van het bestuur. 

• De leden zijn zuinig op hun vrijwilligers en gaan respectvol met hen om, 

aangezien de vereniging door vrijwilligers gedragen wordt. Het bestuur zorgt 

ervoor dat de vrijwilligers hun activiteiten met plezier kunnen (blijven) doen 

door open te staan voor opbouwende kritiek vanuit de leden en vanuit de 

commissies. Jaarlijks draagt het bestuur er zorg voor dat het functioneren van 

een commissie in overleg met de commissieleden wordt geëvalueerd. 

• Het bestuur organiseert jaarlijks een vrijwilligersuitje als dank voor de inzet van 

de vrijwilligers. 

 

4.10 Een gezonde en toekomstbestendige financiële exploitatie te waarborgen 

 

• Het eigen vermogen van de vereniging is per einde van het verenigingsjaar 

minimaal 30% en maximaal 40% van de jaarexploitatie om mogelijke 

tegenvallers op te vangen en continuïteit te waarborgen.  

• Jaarlijks wordt getracht minimaal € 4.000 aan sponsorgelden te genereren. 
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Bijlage 1: Ledengegevens 

GCDK kent een onderverdeling gemaakt in de volgende ledencategorieën: 

 

A = lid van golfbaan en vereniging met home course golfbaan Spierdijk 

B = lid van golfbaan en vereniging met andere home course 

C = lid baanpermissie (tot 2017) 

D = handicapregistratie en NGF-contributie via vereniging (tot 2019) 

E = jeugdlid 5 t/m 11 jaar 

F = jeugdlid 12 t/m 18 jaar 

G = jeugdlid 19 t/m 20 jaar 

H = lid van vereniging, maar geen lid van golfbaan 

 

De aantallen per lidmaatschap waren per 13 juli 2018: 

 

 
 

 


