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Jaarplannen Bestuur en Commissies 2020 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 2020 regelmatig bijeen en heeft overleg met betrokkenen.

Voor 2020 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:

 Meerjaren beleidsplan 2021 - 2025: het bestaande beleidsplan was opgesteld voor de jaren 2016
tot en met 2020. In het komende jaar zal een aangepast plan voor de jaren daarop volgend
worden gemaakt.

 Individuele speelrechtovereenkomst: over de aanpassing hiervan is het bestuur in een ver
gevorderd stadium van aanpassing. Daarbij proberen we de overeenkomst eenvoudiger en
duidelijker te maken. Ook de samenhang met de Gebruiksovereenkomst is van belang. De
vernieuwde overeenkomst zou in de eerste helft van 2020 het daglicht moeten zien.

 Gebruiksovereenkomst: het bestuur heeft een voorstel voor een vernieuwde
Gebruiksovereenkomst tussen de club en de baaneigenaar aan de vennootschap gedaan. Ook
hier zijn vereenvoudiging en verduidelijking belangrijke doelen. De wens is te komen tot een
houdbare overeenkomst en een goede en continue samenwerking tussen club en baaneigenaar.
Het bestuur en de eigenaar gaan in het eerste kwartaal van 2020 over de voorstellen praten en
hopen spoedig een nieuwe overeenkomst te kunnen voorleggen.

 Commissies: het bestuur zou in 2020 graag samen met de verschillende commissies binnen de
club willen komen tot helderheid omtrent de verwachtingen die we van elkaar hebben en mogen
hebben. Een beschrijving van de activiteiten en taken van iedere commissie is gewenst om bij
opvolging van leden en voorzitters aan opvolgers handvatten te bieden.

 Players 1st: de resultaten van de enquête gehouden in 2019 zullen uiteraard door het bestuur
met de exploitant worden besproken. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van iemand van de
NVG, die de methodiek van de enquête goed kent. Het bestuur wil proberen te komen tot
concrete verbetervoorstellen voor de golfbaan en accommodatie. Waarschijnlijk zal de enquête
ook komend jaar weer worden gehouden.

 Sportief beleid: in 2019 is een begin gemaakt met het vertalen van de uitkomsten van het rapport
van de projectgroep Sportief Beleid in activiteiten georganiseerd door de club. Het bestuur zal
komend jaar de commissies vragen deze verder vorm te geven met oog voor alle doelgroepen en
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belanghebbenden binnen de club. De onderlinge samenwerking en communicatie zijn daarbij
doelen. Waar mogelijk en nodig zal het bestuur ondersteunen.

 Communicatie: het bestuur blijft hechten aan verbetering van de communicatie binnen de
golfclub. De nieuwe website levert daaraan al een grote bijdrage. Met de
Communicatiecommissie zal worden gezocht naar verdere verbetering van de structuur van de
website en naar zo effectief mogelijke inzet van mails en nieuwsbrieven. Uiteraard zal ook de
commissies steeds worden gevraagd om actief bij te dragen.

 Gebruik golfbaan: In 2020 willen we verder onderzoeken of er evenwichtigheid is in de ruimte
voor alle leden om gebruik te maken van de golfbaan. Hierbij is de ontwikkeling in de
leeftijdsopbouw van ons ledenbestand van belang. Ook is relevant of het gebruik meer in het
weekend op juist door de week plaatsvindt. Verder wordt bijvoorbeeld ook in ogenschouw
genomen wat er is bepaald over de ruimte om wedstrijden te organiseren in de
Gebruiksovereenkomst tussen golfclub en exploitant. Bij aanvang van een lidmaatschap worden
de bepalingen in deze overeenkomst van toepassing op het nieuwe lid.

 Nieuwe leden: Het bestuur wil het belang van een goede integratie van nieuwe leden blijven
onderstrepen. In overleg met de Nieuwe Leden Commissie en de exploitant zullen de activiteiten
van deze commissie worden geëvalueerd en waar nog mogelijk verbeterd. Daarbij zal worden
gekeken naar de belangen van de club en de exploitant.

 Jeugd: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Binnen een relatief grijze vereniging vindt het
bestuur het belangrijk aandacht te blijven geven aan de jeugd en te blijven zoeken naar het
aandeel jongere leden. De recente initiatieven van de Jeugdcommissie worden van harte
ondersteund. In overleg tussen Jeugdcommissie, Golfschool en bestuur zal worden gewerkt aan
verder uitbouw en verbetering.

Jaarplannen van de commissies:

Jaarplan Evenementencommissie

Aan het eind van het jubileumjaar heeft de Evenementencommissie te kennen gegeven hun
werkzaamheden over te willen dragen aan een nieuw te benoem commissie.
Het bestuur is op dit moment in gesprek met een aantal kandidaten en heeft goede hoop dat bij
aanvang van het nieuwe speeljaar er een nieuwe commissie klaar staat.
Zij zal naar het aanbod van de huidige commissie worden ingewerkt om ook dit jaar weer de
organisatie van de diverse evenementen soepel te laten verlopen. Daarbij is samenwerking met de
exploitant essentieel voor het slagen ervan.
Deze evenementen omvatten met name en zoals gebruikelijk de organisatie van de Ledenweek en
van een aantal belangrijke festiviteiten zoals de Vrijwilligersdag, de Masters en de Slotdag.

Jaarplan Regel- & Handicapcommissie

Bezetting
Per 1 januari 2020 zal de commissie bestaan uit de volgende personen:

Dolf de Bruin Voorzitter
Francien van Blokland Secretaris
Diny Peperkamp Lid
Nick Paanakker Lid
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Na de Algemene Ledenvergadering draagt Dolf het voorzitterschap over aan Johan de Vet en zal hij
als lid betrokken blijven. Nick Paanakker zal de commissie na de ALV verlaten.

Activiteiten
 De commissie is verantwoordelijk voor:
 Baaninrichting (i.s.m. de Baancommissie)
 Het op peil houden van de regelkennis van de leden
 Het registreren van de juiste handicap van alle leden
 Het afnemen van het regelexamen, zowel voor leden als voor niet-leden
 Het maken van (tijdelijke) plaatselijke regels
 Het ondersteunen van het bestuur op het gebied van Regels & Handicap
 Het onderhouden van contacten met de NGF op het gebied van Regels & Handicap

Handicapping
De handicapping wordt verzorgd door Francien en Diny.
Zij zorgen ervoor 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 tegenstelling tot hetgeen in het jaarplan 2019 stond vermeld wordt het nieuwe Wereld
Handicapsysteem niet in 2020, maar in 2021 ingevoerd in Nederland.
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. Ook dit zal de golfers ertoe aanmoedigen
ommeer qualifying kaarten te lopen en in te leveren.

Regelgeving
Na de grote regelwijziging per 1 januari 2019 worden er in 2020 geen wijzigingen in de regels
verwacht. De R&H is van plan om in 2020 meer aandacht te gaan besteden aan de regelkennis van de
leden.

Referees
De R&H wil het aantal mensen dat meer dan gemiddelde regelkennis heeft gaan uitbreiden. In 2019
heeft Johan de Vet de opleiding tot clubreferee met succes afgerond. Wij hebben thans 4 leden die
clubreferee zijn, te weten:
Dick Groenendaal
Bert van Isselt
Dolf de Bruin
Johan de Vet

Ook in 2020 zal gekeken worden of er leden zijn die belangstelling hebben om deze opleiding te
volgen. Wij streven ernaar het aantal clubreferees uit te breiden naar 5 à 6 personen.
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Jaarplan Commissie Nieuwe Leden

In 2018 is de commissie gestart met het “WarmWelkom” heten van nieuwe leden.
De nieuwe leden worden op een “klantvriendelijke manier” welkom geheten. Elk nieuw senior lid
wordt persoonlijk uitgenodigd voor een kennismakingsrondje op de Par 3/4 baan met één van de
commissieleden. Op deze manier kunnen de nieuwe leden op een persoonlijke manier kennismaken
met onze vereniging en wordt er veel informatie verstrekt over onze golfvereniging.
De reacties op deze aanpak waarmee we in 2019 verder zijn gegaan zijn zeer positief, we gaan hier
dan ook in 2020 mee door.

Wedstrijden
Voor 2020 willen we de wedstrijden op de grote baan in totaal 3 gaan wijzigen, deze wedstrijden zijn
in het verleden op de maandagavonden gespeeld vanaf 18.30 uur. Het is elke keer moeilijk om de
wedstrijden in mei en augustus tijdig genoeg te kunnen afronden in verband met de invallende
duisternis. Voor de deelnemers is de aanvangstijd vaak ook een probleem. Deze wedstrijden gaan wij
verplaatsen naar de zaterdag of zondag eind van de dag.

Jaarplan competitiecommissie

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, sportieve golfers. Door het grote succes van 2019 met 5 kampioenen, is de
animo voor de NGF-competitie 2020 fors gestegen. Succes trekt aan. Na de toename met 5 teams in
2019, kunnen we in 2020 weer 4 nieuwe teams inschrijven waardoor er 20 volwassenenteams en 1
jeugdteam gaan deelnemen aan deze landelijke competitie.
Het is een bekend gegeven dat het spelen in competitieverband leidt tot een sterkere binding met de
golfclub. Met deze toename spelen er al 158 clubleden NGF-Competitie en dat is 23 % van het aantal
ChampionsCourse-leden met een handicap lager dan 36; bijna een kwart dus. Daarmee is de NGF-
Competitie het grootste sportieve evenement binnen de golfclub.
Deze toename vergroot de werklast van de commissie, waardoor er in 2020 een 4de persoon zal
worden toegevoegd die als secretaris zal gaan optreden. De groei aan teams zet ook extra druk op
vooral de zondag. Het ingezette beleid om meer seniorenteams te vormen heeft resultaat: een
zondagteam gaat naar de vrijdag, waardoor er één team minder voor de zondag is. Desalniettemin
moeten toch 2 zondagteams uitwijken naar Bleijenbeek voor hun ontvangstdag. Daarnaast zorgt de
groei aan teams tot een groter beslag op de teesluitingen waardoor niet-competitiespelers minder
kunnen spelen. Net als vorig jaar zal dit zorgvuldig via website en nieuwsbrieven worden
gecommuniceerd.
20 Volwassenenteams betekent ook een groter beslag op de capaciteit van de golfschool. Omdat de
golfclub een deel van de trainingsuren van de teams en de jeugdspelers sponsort, is het budget voor
trainingen verhoogd. 20 Volwassenenteams betekent daarnaast dat er 480 gastspelers moeten
worden ontvangen. Dat is niet alleen een inspanning voor de exploitant (vooral de horeca) maar ook
voor de captains. Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat hun team niet alleen goed getraind is en
sportief presteert maar zich ook een prima gastheer/vrouw toont
Captains vervullen deze taak op vrijwillige basis. Om hen te bedanken voor hun inspanningen, wordt
hen tijdens de evaluatie bijeenkomst in de maand juni enkele consumpties aangeboden.
Bijzonder in de competitie 2020 is dat in elk geval 2 jeugdspelers volwaardig gaan meedoen met de
selectie Heren 1.36. Deze jeugdspelers spelen ook mee met de jeugdcompetitie. De uitgaven voor de
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volwassenencompetitie (aandeel ontvangstdag, kosten speeldag, e.d.) zijn daarom opgenomen in
deze begroting.
Tot slot een activiteit die nauwelijks leidt tot financiële uitgaven. In 2020 zal het eind 2018
vastgestelde competitiebeleid en met name het selectiebeleid worden geëvalueerd.

Jaarplan Wedstrijdcommissie

De wedstrijdkalender voor 2020 is in concept klaar en zal binnenkort in zijn geheel op de site
gepubliceerd worden. We hebben dit jaar geprobeerd om de beschikbare tijd zo effectief mogelijk in
te vullen. Daar waar mogelijk combineren we de clubkampioenschappen en in drukke periodes zijn in
het weekend bewust geen wedstrijden ingepland. Hiermee gaan wij ervan uit dat we ook tegemoet
komen aan de leden die geen wedstrijden willen spelen.

Op de wedstrijdkalender zien we de gebruikelijke funwedstrijden terugkomen, wel soms in een
andere wedstrijdvorm of met een vrij tee kleur keuze. Om een evenwichtiger verdeling te krijgen
tussen de A en B spelers is een nieuwe verdeling vastgesteld. De A-categorie loopt komend jaar van
handicap 0 t/m 18,4 en de B-categorie van handicap 18,5 tot 36. De maandbekers komen weer terug
voor de categorieën A, B18, B9 en gelijktijdig met de maandbeker A wordt wederom op de Par 3/4
baan een maandbeker gehouden.

Jaarplan Communicatiecommissie

In 2020 zal de website verder worden ontwikkeld. Er zal een mogelijkheid komen voor leden op
artikelen te reageren. Daarnaast zal er een proef komen met een bulletin board. Ook wordt gekeken
of er een mogelijkheid komt voor een beperkt aantal commissies om zelf content op de site te
kunnen plaatsen.

De nieuwsbrief zal in de huidige vorm en frequentie blijven verschijnen.

Jaarplan Baancommissie

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 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 2020 wordt in samenwerking met de R&H commissie zoals
gebruikelijk de baan nagelopen en op orde gebracht zoals bijvoorbeeld de verschillende paaltjes. Het
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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.

Jaarplan Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie wil in 2020 in het teken zetten van consolidatie.
In 2019 hebben we als jeugdcommissie een nieuwe start gemaakt met een bijna heel nieuw team.
We zijn begonnen met een basis neer te zetten die we in 2020 verder willen verstevigen en waar
nodig verder uitbouwen.
Deze basis bestaat uit: Lessen, wedstrijden, competitie en een jaarlijkse activiteit.
 Lessen willen we gezamenlijk met de Pro verder vorm gaan geven volgens de ingeslagen weg

middels het stappenplan (volgens NGF). De jeugd zal hier meer per individu begeleid worden
i.p.v. per groep. Hiermee proberen we de progressie beter in kaart te brengen en proberen we
beter en sneller naar een handicap toe te werken.

 Bij de wedstrijden proberen we meer op kwaliteit te focussen en minder op kwantiteit. Hierdoor
hopen we meer deelnemers per wedstrijd te werven en dus een betere ervaring en speelgenot te
kunnen bieden.

 Wat de competitie betreft proberen we het team zo snel mogelijk compleet te hebben en zorgen
we ervoor dat de spelers zich committeren aan de speeldata, zodat we in 2020 voor de promotie
kunnen strijden. Dit is geen doel op zich, maar wel leuk voor de moraal. Ook gaan we in 2020
kijken of het haalbaar zal zijn om in 2021 met twee jeugdteams competitie te gaan spelen. Zoals
het er nu uit ziet is daar een reële kans toe.

 Ook in 2020 hebben we weer het voornemen om met een zo’n groot mogelijke groep naar het
KLM Open te gaan als jaarlijkse activiteit.

Dit jaar nog moeten we bekijken en bepalen wat de gewenste maximale groepsgrootte mag worden.
Dit is belangrijk omdat we in 2020 mogelijke de 40 lessende jeugdleden zullen bereiken. Dit betekent
8 jeugdleden per lesgroep. Voor zover we nu kunnen bekijken is 8 het maximale per groep en hebben
we dan mogelijk een mooie uitdaging, een extra groep-, een extra lesdag-, of een extra Pro….

In 2020 hopen we dat de Pro een prominentere rol zal gaan spelen bij de jeugd. Niet alleen door een
hoogwaardig lesprogramma, maar ook door de jeugd aan te moedigen. Aanmoedigen om vaker
samen te gaan golfen, aanmoedigen om aan wedstrijden mee te doen en aanmoedigen om over
competitiespelen na te denken. Wij denken dat de Pro’s hier een positieve invloed op uit kunnen
oefenen.
Om de betrokkenheid verder te vergroten zouden wij het in het nieuwe seizoen ook erg waarderen
als een van de Pro's aanwezig zou kunnen zijn bij de aanvang en of het einde van jeugdwedstrijden.
De haalbaarheid hiervan willen we als jeugdcommissie graag met de Pro's bespreken.

Doordat de gemiddelde leeftijd van de jeugd iets hoger komt te liggen dan voorgaande jaren, willen
we in 2020 ook kijken of we meer jeugdleden enthousiast kunnen maken om mee te doen met
wedstrijden buiten de club, zoals bijvoorbeeld via het Gelders Golf Kwadrant (GGK). Het GGK biedt
jeugdleden een mooie kans om ook eens met andere jeugd op andere banen te spelen.
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Jaarplan Flora- en Faunacommissie

De plannen strekken zich ook uit naar de jaren na 2020.
 Nieuwe leden aantrekken in verband met veel werkzaamheden
 PR functie is extra belangrijk. Wij willen beginnen met het plaatsen van informatieborden op de

golfbaan, die de golfer ter plaatse informeert over de diverse dieren en planten die wij op de
golfbaan hebben. Ook over specifieke zaken zoals vogelkastjes, insectenhotels,
vleermuizenkasten etc.

 Vervolgen met committed to Birds (NGF initiatief)
 Nog twee extra ijsvogelnesten realiseren.
 In samenwerking Greenkeeping natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups opzetten.

Rapport van stagiaires van Helios als uitgangspunt gebruiken. Meer specifieke insecten,
lieveheersbeestjes etc. en uiteraard vogels bevorderende maatregelen. Ook het hangen van
vleermuizenkasten. We hebben inmiddels een endoscoop waarmee we live beelden kunnen zien
in bijv. een vogelkastje.

 Lid worden van SOVON met automatisch abonnement op 4 maal per jaar specifiek
vogelinformatie

 Nieuwe nestkasten maken ong. 20 stuks, waarbij we kijken voor welk type vogels deze geschikt
moeten zijn.

 Insectenhotels onderhouden en nieuwe realiseren.
 Wandelroute optimaliseren
 Planning PR opzetten en uitvoeren. (ook buiten onze leden info verspreiden)
 Kersenboomgaard opknappen. Samen met de greenkeeping eventueel nieuwe bomen planten.
 De hele golfbaan in kaart brengen betreffende plaatsen waar flora of fauna speciale aandacht

dienen te hebben of in de nabije toekomst dienen te krijgen.

Jaarplan Welderns

Voor het jaar 2020 is het een uitdaging voor de Welderns Commissie om, bij het organiseren van de
wedstrijd voor senioren op de woensdagen, binnen de afgesproken starttijden te blijven. Door de
verdere toename van het alreeds grote aantal Welderns deelnemers dienen de commissieleden die
de startlijsten maken, een grote inventiviteit aan de dag te leggen. Binnen de woensdag wedstrijden
wordt zowel een 18 holes als een 9 holes wedstrijd gespeeld. Tot op heden is het nog steeds gelukt
om alle deelnemers die zich hadden opgegeven binnen de afgesproken starttijden te accommoderen.
Bij grote aantallen deelnemers zal de commissie zich strikt moeten houden aan de hiervoor
ontwikkelde startschema’s. Ook dient er goede communicatie plaats moeten vinden met de
medewerkers van de receptie, zodat zij de gegevens van de te houden wedstrijd goed en op tijd op
de website kunnen zetten. Met het bestuur van de golfclub is afgesproken dat wij dit proces
zorgvuldig zullen monitoren.
Met het gehanteerde Welderns concept lijken we, gegeven de grote belangstelling, er goed in te
slagen om uitdagende en competitieve golfwedstrijden te organiseren. Hiermede ook het bewegen
en de sportiviteit onder senioren te bevorderen en daarbij het recreatieve en sociale aspect zeker
niet onderbelicht te laten.
De Welderns Commissie gaat dan ook met hetzelfde enthousiasme in 2020 door op deze weg.
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Jaarplan Sponsorcommissie

In 2020 is de sponsorcommissie gestart om samen met de BV te onderzoeken hoe en onder welke
condities we de samenwerking op het terrein van sponsoring kunnen intensiveren. Voor de
vereniging is hierbij het uitgangspunt dat we met sponsormiddelen extra activiteiten kunnen
uitvoeren.
Uiteraard maken we gebruik van onze eerste ervaringen in het jaar 2019. Zo gaan we niet meer alle
leden met een bedrijf benaderen. Dit kost veel energie, maar levert weinig resultaat op. Wel
benaderen we de bestaande sponsoren om met hen verlenging van de sponsorbijdrage te bespreken.
En gaan we ook aan de slag om aantrekkelijkere tegenprestaties voor sponsoren te ontwikkelen. We
denken hierbij opnieuw aan het werven van ‘naamdragers’ voor wedstrijden, maar ook aan het
ontwikkelen van sponsorpakketten.

De commissie kan in 2020 nog een paar ‘ extra handjes’ gebruiken. Zin en tijd om een bijdrage te
leveren? Neem contact op met één van de leden van de sponsorcommissie,

Wim Roelofs, tel. 06-5123.5297 Martin Stofbergen, tel. 06-3029.2534
Han Bohlken, tel. 06-5125.6346 Jan Rouwhorst, tel. 06-5341.1984
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