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Jaarplannen Bestuur en Commissies 2018 Golfclub Welderen 

Naast het jaarverslag van afgelopen jaar, dat jaarlijks door de commissies en het bestuur wordt 
samengesteld, worden vanaf dit jaar ook de jaarplannen gepresenteerd voor het aankomende 
clubjaar. Deze plannen worden aan de leden voorgelegd en staan op de agenda voor de ALV. De 
jaarplannen vinden aansluiting op het beleidsplan 2016-2020 en de begroting voor het komende jaar.  
De input van onderstaande teksten voor de jaarplannen is in samenspraak met commissies en 
bestuur tot stand gekomen. 
 
 

Bestuur 
 
In het beleidsplan 2016-2020 zijn de belangrijkste uitgangspunten van de golfclub benoemd. Deze 
uitgangspunten: het bieden van golfplezier aan alle leden; het bevorderen van vriendschap en 
verbondenheid en het streven naar optimale omstandigheden en faciliteiten op de golfbaan, vormen 
de grondslag voor het beleid van het bestuur. Bovendien streeft de golfclub naar: een goed onder-
houden baan met al zijn faciliteiten; het op peil houden van het ledenbestand en een goede 
communicatie binnen de club.  
 
Het bestuur streeft naar een optimale samenwerking met de commissies en de exploitant. Hiervoor 
komt zij ook in 2018 regelmatig bijeen en heeft regelmatig overleg met betrokkenen plaats.  
 
Voor 2018 heeft het bestuur een aantal speerpunten benoemd, naast de gebruikelijke activiteiten 
welke tot bevordering van een goed en gezellig clubleven moeten leiden. De volgende speerpunten 
wil zij hierbij toelichten: 
- Player’s 1st: Evenals in 2017 zal Golfclub Welderen samen met de exploitant in 2018 deelnemen 

aan Player’s 1st. Het streven is verbeterpunten van de golfbaan, de faciliteiten, maar ook de 
golfclub te benoemen. De resultaten van de enquête worden gecommuniceerd met de leden, 
evenals mogelijke actiepunten hierbij. 

- Vertrouwenscontactpersoon: De NGF heeft in lijn met verplichtingen zoals opgelegd door 
NOC*NSF, het initiatief genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Hiertoe dienen 
de aangesloten golfverenigingen een vertrouwenscontactpersoon aan te stellen. De diverse 
commissies alsmede de exploitant worden nauw betrokken bij het maken, het uitvoeren en het 
uitdragen van het voorgenomen beleid. Het doel is om in 2018 hier concreet invulling aan te 
geven. 

- Het bestuur wil graag onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor sponsoring binnen de 
golfclub. De eerste stap hiertoe is de haalbaarheid in kaart te brengen, waarna bij een positieve 
uitkomst, beleid gemaakt kan worden gevolgd door het concreet invullen van sponsoring.  

- In navolging op de herziening van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, gaat het bestuur 
in gesprek met de exploitant voor een eventuele aanpassing van de Individuele Speelrecht 
overeenkomst. Deze is dermate achterhaald en niet meer van deze tijd, dat een herziening ook 
hiervan gewenst is.  

 
 

Nieuwe Leden Commissie 
 
Nieuwe leden zullen vanaf 2018 worden uitgenodigd voor een kennismakingsrondje in het kader van 
een ‘warm welkom’ met een lid van Golfclub Welderen. Er worden ca. 100 nieuwe leden verwacht. 
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Deze nieuwe aanpak zal begin 2018 verder vorm gegeven worden. Daarnaast zullen evenals 
voorgaande jaren voor de beginnende golfers /nieuwe leden in totaal 11 wedstrijden worden 
georganiseerd. 
I.v.m.  de nieuwe werkzaamheden wordt het budget verhoogd.  
 
 

Welderns / Seniorencommissie 
 
Voor 2018 zullen de Welderns wederom in principe op alle woensdagen van het jaar qualifying en 
fun wedstrijden organiseren. Inmiddels tellen de Welderns 165 deelnemers (begin 2017: 152). Aan 
de wedstrijden doen gemiddeld ca. 45 (winter) respectievelijk ca. 80 (zomer) van hen mee. 
 
De jaarlijks terugkerende en drukbezochte wedstrijden om de Kees van Mierlo Bokaal, de Senioren 
invitatiewedstrijd en de Slotdag op Bleijenbeek worden ook in 2018 georganiseerd. In 2018 zal er op 
woensdag tijdens de Ledenweek geen Weldernsdag worden georganiseerd. Hierdoor ontstaat er in 
de Ledenweek ruimte om enerzijds meer Welderns deelnemers mee te kunnen laten doen aan de 
Vrienden- en Vriendinnendag en anderzijds op dinsdag een Seniorendag te organiseren waaraan alle 
leden van de golfclub ouder dan 50 jaar kunnen meedoen. 
  
Het budget voor 2018 is gelijk aan dat van 2017. Dit bedrag wordt in hoofdzaak besteed aan 
bestuurs- en administratiekosten en een bijdrage van de golfclub ter stimulering participatie aan 
Invitatiewedstrijd en Slotdag Bleijenbeek. 
 
 

Jeugdcommissie 
 
Voor 2018 worden de volgende doelstellingen benoemd en activiteiten gepland: 

- Uitbouw Jeugd naar 35 leden (2017: 14 jeugdleden  en 20 aspirant-leden) door o.a. organisatie 
van een eigen open dag, door deelname aan de open dag van de exploitant en verzorgen van 
aantrekkelijke lessen (in overleg met de Pro’s) 

- Uitbreiding aantal wedstrijden van 4 naar 6 
- Bevorderen herkenbaarheid door middel van eigen petten en/of jacks 
- Deelname aan  ‘Committed to Family’ initiatief van NGF middels organisatie van twee nader te 

bepalen activiteiten 
- Instellen van 2 competitie teams 
- Deelname Gelders Golf Kwadrant 
 
In verband met de toegenomen activiteiten van de jeugdcommissie is de begroting voor 2018 naar 
boven bijgesteld. 
 
 

Wedstrijdcommissie 
 
Conform het beleidsplan organiseert de commissie, net als voorgaande jaren, in het seizoen 7 
maandbekers voor drie verschillende categorieën, 7 clubkampioenschappen welke 2 dagen in beslag 
nemen met uitzondering van de diverse Matchplay wedstrijden waarvoor ook nog een of twee 
voorronden vereist zijn. Tevens worden er nog een tiental fun- en speciale wedstrijden 
georganiseerd. De ‘sub-commissie maandagwedstrijd’ verzorgt elke maandag een wedstrijd met een 
laag drempelig karakter waarvoor men zich tot een uur voor aanvang kan inschrijven. Doel van al 
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deze wedstrijden is de leden de mogelijkheid te bieden zich met andere clubleden te meten en 
daarnaast de gezelligheid binnen de club en de sociale binding te vergroten. 
 
De begroting voor 2018 is naar beneden bijgesteld in lijn met de realisatie van de afgelopen jaren.  
 
 

Regel & Handicap Commissie 
 
In 2018 zullen er avondbijeenkomsten worden belegd in verband met:  

- Aanpassing spelregels m.i.v. 2019 
- Opfrissen bestaande spelregels  
- Spelregels  in het bijzonder voor competitieteam 
 
Leden van de commissie zullen deelnemen aan NGF cursussen a) Regelcommissaris 1 en 2  en b) 
Aanpassing spelregels 2019. Met de Baancommissie wordt regelmatig overleg gevoerd ten behoeve 
van een correcte status en lay-out  van de baan voor de competitie wedstrijden.  
 
Het budget 2018 bestaat in hoofdzaak uit de kosten van de genoemde cursussen. 
 
 

Baancommissie 
 
Ook in 2018 zal er doorlopend contact zijn met de greenkeeping staf van de exploitant om de 
kwaliteit van de verschillende banen en bijbehorende faciliteiten te bewaken. De commissie neemt 
zich voor om de leden up to date te houden met nuttige informatie over de baan.  
 
Het budget 2018 bestaat in hoofdzaak uit horecabestedingen tijdens het reguliere overleg .  
 
 

Flora & Fauna Commissie 
 
In het jaarplan 2018 is het volgende voorzien: 

- Voorlichtingsbijeenkomst NGF initiatief ‘Committed to Birds’ (november 2018)  
- Inzaaien bloemen ten behoeve van insecten, vlinders, etc. in samenwerking met greenkeeping 

staff van de exploitant.  
- Aangaan Lidmaatschap SOVON (Stichting Vogelonderzoek Nederland) 
- Bouw 30 nieuwe nestkasten 
- Onderhoud bestaande insectenhotels 
- Opbouwen samenwerking Golfbaan Bleijenbeek 
 
Het budget is aanzienlijk verhoogd en betreft in hoofdzaak de kosten van aanschaf bloemenzaad, 
materiaal nestkasten, deelname ‘Committed to Birds’, abonnement op  Sovon/Vogeltelling en 
coördinatie met Golfbaan Bleijenbeek. 
 
 

Communicatie Commissie 
 
In 2018 zal een plan om de website opnieuw te ontwerpen en te realiseren worden opgesteld, e.e.a. 
ter goedkeuring door het Bestuur. In ieder geval zal worden onderzocht hoe de website van de club 
een groter ‘members only’ karakter kan worden gegeven.  
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Het budget omvat met name een stelpost voor het ontwerp en realisatie van de nieuwe website. 
 
 

Competitie Commissie 
 
Voor 2018 is voorzien in 2 selectieteams en 12 recreatieteams. De betreffende spelers worden 
getraind door de Pro’s van de exploitant. De golfclub sponsort totaal 64 trainingsuren. Daarnaast 
worden de mogelijkheden bekeken voor een aparte coaching/mental- en putting training.  
 
Er zal in de loop van 2018 nieuw beleid worden gemaakt betreffende de ontwikkeling van de 
competitie teams. Dit beleid zal ten goede komen aan alle competitie spelers inclusief de jeugd. Dit 
beleid zal in 2019 tot uitvoer komen.  
 
Het budget wordt besteed aan lessen en genoemde coaching.  
 
 

Evenementen commissie 
 
Voor 2018 bestaat het takenpakket uit het organiseren van de volgende activiteiten:  

- Organisatie van Nieuwjaarsreceptie 
- Algemene Leden Vergadering 
- Ledenweek inclusief Masters 
- Vrijwilligersdag 
- Slot invitatiewedstrijd 
 
Het budget is in lijn met voorgaande jaren.  
 
Naast de organisatie van de genoemde activiteiten zal de commissie zich voorbereiden op de 
organisatie van het lustrum van de club in 2019.  
 


