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Jaarplannen Bestuur en Commissie 2019 Golfclub Welderen 
 
Naast het jaarverslag dat jaarlijks door de commissies en het bestuur wordt samengesteld presenteren 
we ook de jaarplannen voor het komende clubjaar. 
Het jaarplan bestaat uit de plannen van de diverse commissie en de plannen van het bestuur. 
Het vindt aansluiting op het beleidsplan 2016-2020 en de begroting voor het komende jaar. 
 
 
Bestuur 
In het beleidsplan 2016-2020 zijn de belangrijkste uitgangspunten van de golfclub benoemd. 
De 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 
onderhouden baan met al zijn faciliteiten, naar een op peil gehouden ledenbestand en goede 
communicatie binnen de club. 
 
Het bestuur streeft naar een optimale samenwerking met de commissies en de exploitant. Hiervoor 
komt zij ook in 2019 regelmatig bijeen en heeft overleg met betrokkenen. 
 
Voor 2019 heeft het bestuur een aantal speerpunten benoemd, naast de gebruikelijke activiteiten 
welke tot bevordering van een goed en gezellig clubleven moeten leiden en passend binnen het 
gestelde beleid zijn. De volgende speerpunten wil zij hierbij toelichten: 

- Players 1st: ook in 2019 zal Golfclub Welderen samen met de exploitant deelnemen aan 
Players 1st. Gezien de ontwikkelingen van het afgelopen jaar, verdient het aanbeveling om dit 
te continueren . Met de enquête worden de verbeterpunten van de golfclub en golfbaan in 
kaart gebracht. 

- Sportief beleid; Naar aanleiding van de resultaten en de aanbevelingen van de projectgroep 
Sportief Beleid, wil het bestuur met de commissies in gesprek om samen de mogelijke 
actiepunten in kaart te brengen. 

- In navolging op de herziening van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, samen met de 
Individuele Speelrechtovereenkomst, gaat het bestuur in gesprek met de exploitant voor een 
aanpassing van de Gebruiksovereenkomst. Ook deze overeenkomst behoeft een herziening, 
om zo toekomstbestendig te zijn, maar ook omdat de overeenkomst afloopt in 2020 en dan 
gecontinueerd wordt of herzien. 

- In 2018 is de sponsorcommissie in het leven geroepen. Het bestuur wil graag samen met de 
commissie door actieve acquisitie sponsoring binnen de golfclub een plaats geven.  

- Communicatie; Het bestuur hecht veel waarde aan de communicatie binnen de golfclub. Zij 
vindt dat de communicatie vanuit de club naar de leden en vanuit het bestuur naar de leden 
voor verbetering vatbaar is. Daarom zal zij het aankomende jaar actief de commissies 
stimuleren om hieraan invulling te geven. 

 
 

Jaarplannen van de commissies: 
 
Evenementencommissie, plannen 2019 
 
Er zijn inmiddels voorbereidingen getroffen voor het Jubileumjaar 2019. De Evenementencommissie 
is daartoe uitgebreid met een vertegenwoordiger van bijna iedere commissie van de golfclub. Samen 
vormen zij de Jubileumcommissie 2019.  
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In goed overleg en samenwerking met zowel bestuur van de golfclub als BV is een concept-programma 
samengesteld voor het jubileumjaar. 
2019 belooft een spraakmakend jaar te worden. Waarbij leden nog meer met elkaar in contact 
gebracht worden en zich verbonden zullen voelen aan golfclub Welderen.  
En laat dat nu net onze doelstelling zijn ….. We zien elkaar in het jubileumjaar 2019 !!! 
 
 
Regel- & Handicapcommissie  plannen 2019 
 
Omschrijving taken van de commissieleden: 
 
Dolf houdt zich,naast het voorzitterschap, bezig met regelzaken zoals baaninrichting, regelexamens, 
(tijdelijke) plaatselijke regels e.d. Hij is tevens – naast Dick Groenendaal en Bert van Isselt – één van de 
clubreferee’s. 
Francien en Diny zijn belast met het verwerken van de handicapmutaties van de leden en het 
verstrekken van de NGF-pasjes. 
Nick Paanakker houdt zich evenals Dolf bezig met regelzaken en is clubreferee in opleiding. 
 
Handicapping 
Het uitgangspunt is ervoor te zorgen dat iedere golfer op de club een handicap heeft die bij hem of 
haar past. Uit cijfers blijkt dat hoe meer kaarten iemand registreert, hoe realistischer zijn of haar 
handicap is. De handicapcommissie moedigt dan ook alle golfers aan om iedere scorekaart die ze 
spelen qualifying in te leveren. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat golfers met een handicap van 28 of lager niet of nauwelijks de 
golfsport verlaten. Het doel is dan ook om zoveel mogelijk golfers te stimuleren om aan de slag te gaan 
met hun handicap. 
 
In 2019 zullen de voorbereidingen worden getroffen voor aanpassing van het handicapsysteem. Naar 
verwachting zal vanaf 2020  er één Wereld Handicapsysteem gaan gelden. De basis van het systeem is 
dat de handicap van iedere speler zal worden bepaald door het gemiddelde van de beste 8 scores van 
de laatste 20 scores.  
 
Regelgeving 
2019 zal in het teken staan van de regelwijzigingen die per 1 januari 2019 van kracht zijn geworden. Er 
wordt een vervolg gegevens aan de in december 2018 gestarte regelavonden, waarin de Regel- & 
Handicapcommissie uitleg zal geven over alle regelwijzigingen. Op de openingsdag van het nieuwe 
golfseizoen zullen alle leden een nieuw regelboekje ontvangen. 
 
Referees 
De R&H-commissie wil het aantal mensen dat meer dan gemiddelde regelkennis heeft gaan uitbreiden. 
In 2018 zijn we al gestart met de opleiding van Nick tot referee. Inmiddels zijn ook anderen gepolst of 
zij interesse hebben in deze opleiding. Wij streven ernaar het aantal clubreferees uit te breiden naar 5 
à 6 personen. 
 
 
Baancommissie plannen 2019  
 
De baancommissie bestaat momenteel uit 5 leden waarvan 3 actief spelende leden zijn en 2 personen 
vanuit de exploitatie-maatschappij Landgoed Welderen.  De drie spelende leden  leveren input ten 
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aanzien van wat zij waarnemen en wat ter ore komt wat betreft aandachtspunten van de drie 
verschillende banen. De twee leden die het Landgoed Welderen vertegenwoordigen leveren 
informatie ten aanzien werkzaamheden en toekomstplannen.  
 
De doelstelling van de commissie is het belang van de leden te behartigen voor een optimale kwaliteit 
van de drie verschillende banen en oefenfaciliteiten voor het ultieme spelplezier. De commissie 
vergadert  4-5 keer per jaar(afhankelijk van de noodzaak) en er zal doorlopend contact zijn met de 
greenkeeping staf wanneer er aandachtspunten geconstateerd worden die direct aandacht vereisen. 
Ook leden van de golfclub kunnen melding maken van zaken door een mail te sturen welke aankomt 
bij de voorzitter. De voorzitter bespreekt het onderwerp met de commissieleden en neemt, indien 
nodig, contact op met de greenkeeping staf. In de periode vlak voor de start van de NGF competitie 
2019 wordt in samenwerking met de R&H commissie zoals gebruikelijk de baan nagelopen en op orde 
gebracht zoals bijvoorbeeld de verschillende paaltjes. Het is tevens de taak van de baancommissie om 
als communicatie-orgaan te fungeren van de exploitant naar de leden. Nuttige informatie voor de 
leden zal met enige regelmaat gepubliceerd worden op de website van de golfclub. Een helder zicht 
op bepaalde keuzes en werkzaamheden die plaats vinden zal moeten leiden tot een wederzijds begrip 
en uiteindelijk tot meer speelplezier.      
 
 
Flora- en Fauna commissie plannen 2019  
 
Nieuwe plannen, specifiek 2019 met uitloop in de jaren erna. 
Starten met committed to Birds (NGF initiatief), bezoeken van golfbaan waar dit project al een tijdje 
loopt. Bij voorkeur de Batouwe.  
Tevens beginnen we met de realisatie van het ijsvogelnest. 
Inzaaien bloemen ten behoeve van insecten, vlinders etc. in samenwerking met greenkeeping in het 
voorjaar 2019 
We worden lid van SOVON met automatisch abonnement op 4 maal per jaar specifiek vogelinformatie. 
Nieuwe nestkasten maken ongeveer 20 stuks, waarbij we kijken voor welk type vogels deze geschikt 
moeten zijn. 
Spreeuwenkasten hangen na overleg met Radboud universiteit van Nijmegen, Dhr. Nick Hofland 
projectleider Spreeuwen afd. Animal ecology and physiology. 
 
 
Competitiecommissie jaarplannen 2019 
 
De NGF-competitie is de arena waar onze golfclub in de maanden april en mei jaarlijks de krachten 
meet met andere golfverenigingen. Daar presenteren wij ons als een gezellige golfclub, maar ook als 
een vereniging van goede golfers. De animo voor de NGF-competitie 2019 is dit jaar bijzonder groot. 
16 Volwassenenteams en 1 jeugdteam gaan deelnemen aan deze landelijke competitie; een toename 
met 5 teams t.o.v. 2018. De grote toename is aanleiding om het competitiebeleid bij te stellen. Zo zal 
er voor de NGF-competitie 2020 meer nadruk worden gelegd op de seniorenteams, zodat de zondag 
als speeldag kan worden ontlast. Er zijn nieuwe inschrijf- en indelingscriteria ontwikkeld, waarmee de 
inschrijving wordt vereenvoudigd maar ook meer de nadruk kan worden gelegd op de 
prestatiegerichte golfer en teams. 
Voor 2019 gaan er dus 17 teams de competitie spelen. Bijzonder is dat 3 jeugdspelers zijn toegevoegd 
aan de selectie, die volop meetrainen met de dames- en herenselectie. Alle spelers worden overigens 
getraind door de pro’s van Golfschool Gelderland. De golfclub sponsort een deel  
van de trainingsuren van de teams en de kosten van de jeugdspelers. Door de toename van het aantal 
teams én de deelname van de jeugdspelers is het budget voor 2019 t.o.v. 2018 verhoogd. 
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Communicatiecommissie jaarplan 2019 
 
In 2019 zal de nieuwe website worden gelanceerd. Belangrijkste vernieuwing (naast het uiterlijk met 
het nieuwe clublogo en meer mogelijkheden voor video) is het met een wachtwoord afgeschermde 
ledendeel. Het ledenportaal van e_Golf4U is hierin geïntegreerd.  Hiermee sluit de communicatie met 
leden beter aan bij de privacy-wetgeving. Ook is de scheiding tussen golfvereniging en golfbaan 
duidelijker. De site wordt meer ervaren als de site van de vereniging. 
In de toekomst zal de site kunnen worden uitgebreid met functies als een prikbord en een ledenblog. 
Hiervoor een stelpost in de begroting opgenomen. 
 
 
Nieuwe leden commissie jaarplan 2019 
 
Het in 2018 gestarte “warm welkom” voor nieuwe leden is een groot succes gebleken. 
De reacties op dit nieuwe initiatief zijn zeer positief, deze activiteit zal daarom weer in 2019 
plaatsvinden en wij als commissie hopen op deze wijze veel nieuwe leden te mogen verwelkomen.    
In 2019 worden de maandelijkse wedstrijden nog aantrekkelijker gemaakt. Eén van de Golfschool pro’s 
zal bij de wedstrijden aanwezig zijn en alle flights bezoeken en aanwijzingen/tips geven aan alle 
deelnemers. De speelvreugde en kwaliteit zal dit zeker ten goede komen. 
 
 
Sponsorcommissie jaarplan 2019 
 
De eerste focus voor de sponsorcommissie ligt bij het financieel ondersteunen van plannen van de 
Jubileumcommissie in 2019, ons lustrumjaar. Daarnaast zoeken we actief naar sponsoren om 
naamdrager te worden van reguliere activiteiten van de golfclub, zoals de ledenweek, maar ook  de 
Maandbeker of de Maandagwedstrijden. De activiteiten van onze golfclub worden goed met de BV van 
Golfbaan Welderen afgestemd. 
 
 
Wedstrijdcommissie  jaarplan 2019 
 
De wedstrijdkalender voor 2019 is op een haar na klaar en zal binnenkort in zijn geheel op de site 
gepubliceerd worden.  
Naast alle gebruikelijke wedstrijden wordt er dit jaar ook een maandbeker op de Par 3/4 baan tegelijk 
met de maandbeker A gehouden worden. Middels een kleine enquête zijn we nog aan het 
onderzoeken of er ook behoefte is aan een Stroke- en Matchplay kampioenschap op de Par  3/4 baan. 
Mocht deze er zijn, wordt deze alsnog aan de wedstrijdkalender toegevoegd. 
De sponsorcommissie heeft in Marc van Woesik een sponsor gevonden die in 2019 zijn naam verbindt 
aan de maandbeker A en B. Ook wordt de neary-competitie in de maandbeker in ere  
hersteld en kijken we naar een verbeterde invulling voor de longest. In dit Jubileumjaar zal er extra 
aandacht zijn voor de wedstrijden in de ledenweek en de extra wedstrijden i.v.m. het jubileum.  
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Welderns jaarplan 2019 
 
Het aantal flights dat binnen de teesluiting kan worden geplaatst is nu maximaal 102 deelnemers (34 
flights). Dat aantal is twee keer bijna gehaald. Voorlopig lijkt de beschikbare tijd voldoende te zijn om 
de groep belangstellenden te kunnen plaatsen. Verdere groei op de woensdag is ook niet goed meer 
mogelijk zonder drastische ingrepen. De commissie van de Welderns neemt dan ook geen verdere 
initiatieven op dit vlak. 
Inmiddels manifesteren zich ook senioren van de Welderns in de NGF competitie. Inmiddels zijn er 
meerdere teams gevormd, zowel van dames als van heren, die zich opmaken voor de competitie in 
2019. 
 
 
Jeugdcommissie jaarplan 2019 
 
De jeugdcommissie wil 2019 in het teken zetten van verbinding. 
Hiermee bedoelen we dat we communicatie willen verbeteren, betrokkenheid willen bevorderen en 
plezier willen verhogen. 
Dit willen we op verschillende manier tot stand laten komen: 
Uit een enquête die begin dit jaar naar jeugdleden en hun ouders gestuurd is, is veel nuttige 
informatie verkregen naar hoe we dit succesvol denken te kunnen bereiken. 
 
Wij vinden het belangrijk dat de jeugd zelf centraal staat en hebben dus een aantal zaken waar wij 
extra focus op willen leggen. De belangrijkste zaken zijn: 
- De jeugd pro zal deelnemen aan de vergadering van de jeugdcommissie. Hierin zullen dan zaken 

besproken worden over de voortgang van de lessen in het algemeen, de vooruitgang van de 
jeugd en het opzetten en onderhouden van een stappenplan dat moet leiden tot verbetering per 
individu, tevens zal de pro de coaches helpen om de kinderen ook na de lessen meer plezier te 
laten beleven. 

- De commissie zal er zorg voor dragen dat er voldoende materiaal beschikbaar is om deze 
vooruitgang te bereiken. Denk aan complete sets clubs van verschillende lengten en 
theorieboeken om het behalen van een baanpermissie en/of handicap registratie te realiseren. 

- Er zal een aanspreekpersoon komen binnen de BV, die organisatorische zaken als baan sluiting, 
horeca wensen e.d. zal verzorgen. 

- Er zal actief gezocht worden naar meer jeugdcoaches die de pro kunnen ondersteunen voor-, 
tijdens- en na de lessen zodat de jeugdleden vaker de baan in kunnen om het geleerde in praktijk 
te brengen.  

- Dit jaar willen we met de jeugd proberen om minimaal een externe activiteit te plannen. We 
denken eraan om met een zo groot mogelijke groep naar het KLM Open te gaan. 

- Meer bekendheid voor de jeugd van Welderen te verwerven door actief, met grote regelmaat, 
een stuk in de nieuwsbrief te plaatsen. 

 
Verder zullen zaken als golfles, competitie en jeugdwedstrijden als voorgaande jaren georganiseerd 
worden.  
 
Ook zullen we kijken hoe we ouders meer kunnen betrekken bij de sport van hun kind en gaan we 
kijken hoe we social media meer kunnen gaan toepassen om het voor de (golf) jeugd aantrekkelijker 
te maken. 
 
 


