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Inleiding 
Naast het jaarverslag dat door het bestuur en de commissies wordt samengesteld presenteren we ook 
het jaarplan voor het komende clubjaar. Dit plan bestaat uit de plannen van het bestuur en de plannen  
van de diverse commissies. Er is uiteraard aansluiting tussen de begroting voor het komende jaar en 
deze plannen. 

Aangezien als gevolg van de coronabeperkingen het beleidsplan 2021 - 2025 nog niet is afgerond, is 
nog aansluiting gezocht bij het beleidsplan 2016 - 2020. 

Dit jaarplan begint natuurlijk met de wens dat er een nieuwe lente op Welderen zal aanbreken, een 
lente zonder beperkingen door corona, een lente waarin golfers hand in hand als net weer uit de stal 
gelaten koeien en schapen door de golfwei kunnen huppelen. Mogelijk dat die lente pas in de zomer 
of herfst helemaal aanbreekt, maar in onze plannen is die opgenomen. 

Plannen bestuur 
Uitgangspunten 
In het beleidsplan zijn de belangrijkste uitgangspunten van de golfclub benoemd. Deze uitgangspunten 
vormen de grondslag voor het beleid van het bestuur: 

• het bieden van golfplezier aan alle leden; 

• het bevorderen van vriendschap en verbondenheid; 

• het streven naar optimale omstandigheden en faciliteiten op de golfbaan. 

In dit kader streeft de golfclub naar een goed onderhouden golfbaan met al zijn faciliteiten. De golfclub 
is gebaat bij een stabiel ledenbestand van voldoende omvang. Gezien het huidige aantal leden en de 
grote druk op de golfbaan is verdere groei ongewenst. 

Een goede samenwerking tussen de exploitant van de golfbaan, de verschillende commissies en het 
bestuur vraagt om regelmatig overleg. Daarin wordt voorzien door de structurele overlegcycli binnen 
de club en tussen de club en de golfbaan, waarbij er waar nodig of gewenst aanvullend en ad hoc 
overleg wordt gevoerd. 

Een goede communicatie staat daarbij voor het bestuur voorop. Overleg is alleen effectief als we elkaar 
“verstaan”. Hetzelfde belang wordt gehecht aan de communicatie van de golfclub naar de leden en de 
toegankelijkheid andersom. 

Speerpunten 
Voor 2021 heeft het bestuur onderstaande speerpunten benoemd, die tezamen met de gebruikelijke 
activiteiten moeten leiden tot een sportief en gezellig clubleven. 

Meerjaren beleidsplan 2021 - 2025 
Het bestaande beleidsplan was opgesteld voor de jaren 2016 tot en met 2020. Door corona-
beperkingen is het concept plan voor de jaren 2021 tot en met 2025 nog niet besproken met de 
(voorzitters van de) commissies. Dat zal in het komende jaar worden afgerond. In 2021 zullen we 
daarom nog op het oude plan moeten leunen. 
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Overeenkomsten golfbaan 
Het betreft hier: 

• de individuele speelrechtovereenkomst: 

– dit is de overeenkomst tussen de individuele speelgerechtigde en de golfbaan; 

– door het aangaan wordt de speelgerechtigde tevens lid van de golfclub; 

• de gebruiksovereenkomst: 

– dit is de overeenkomst tussen de golfclub en de golfbaan; 
– de bepalingen en wijzigingen in deze overeenkomst accepteert de individuele 

speelgerechtigde met het aangaan van de speelrechtovereenkomst. 

Een aangepaste speelrechtovereenkomst zou primair alleen voor nieuwe speelgerechtigden gaan 
gelden. De gebruiksovereenkomst kan tussentijds aangepast worden. Deze zou anders nog tenminste 
drie golfseizoenen doorlopen. 

De door het bestuur voorgestelde aanpassingen zijn gericht op meer duidelijkheid in het algemeen, 
helderheid omtrent zaken als wachtlijsten, aflossing van eventuele leningen bij beëindiging van het 
speelrecht, maximale aantallen speelgerechtigden, het opnemen van gaandeweg ontstane soorten 
speelgerechtigden en de rechten van de club en leden op (exclusief) gebruik van de golfbaan. Ook kan 
tot een meer consistente samenhang tussen de twee soorten overeenkomsten worden gekomen. 

De voorstellen voor aanpassing hebben wij in de loop van 2019 gedaan. De eerste reacties voor wat 
betreft de gebruiksovereenkomst hebben we begin oktober 2020 ontvangen en deze waren 
teleurstellend. Het proces is door corona vertraagd.  

In de komende maanden wil het bestuur trachten tot principe overeenstemming met de directie van 
de golfbaan te komen en daarmee tot een voorstel dat we ter goedkeuring aan de leden kunnen 
voorleggen. Als er geen overeenstemming kan worden bereikt wil het bestuur gaan sturen op 
handhaving van de lopende overeenkomst. Belangrijk aandachtspunt daarbij vormen de maximale 
ledenaantallen. Met de stijging van het aantal leden en de toegenomen druk op de golfbaan, wordt 
het bewaken van de grenzen immers relevanter. 

De meeste van onze leden hebben tijdens de eerste corona lock down hun speelrechtvergoeding 
(volgens de individuele speelrechtovereenkomst) doorbetaald. Met de directie van de golfbaan is 
afgesproken dat het bestuur zicht krijgt op de financiële effecten van de coronacrisis op de exploitatie 
maatschappij. Onderzocht zal worden of de resultaten zodanig zijn dat er nog ruimte is voor een 
financieel gebaar van de golfbaan naar de speelgerechtigden. Het bestuur zal daartoe in de eerste helft 
van 2021 van de directie van de golfbaan inzicht in de financiële resultaten krijgen. 

Het bestuur is voornemens om met eventuele ondersteuning van voorzitters van commissies en 
individuele betrokken leden te verkennen of er mogelijkheden zijn om in een andere verhouding ten 
opzichte van de golfbaan te komen. Wellicht kan dat ons verder helpen in de vele jaren lopende 
discussie over het verschil in ambitie tussen golfbaan en golfclub als het gaat over de kwaliteit van 
golfbaan en -complex. Het feit dat er de laatste tijd weer veel geklaagd wordt over de kwaliteit van de 
baan en er leden vertrekken naar “drogere ondergrond” onderstreept dit. Dat meer zeggenschap al 
snel vraagt om andere eigendomsverhoudingen is juist. Toch willen we benadrukken dat het een 
geheel open verkenning zal zijn, waarbij nog geen enkele richting is gekozen of voorzien. 
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Commissies 
De plannen van de verschillende commissies zijn onderdeel van dit document. Uiteraard steunt het 
bestuur de commissies waar mogelijk bij de uitvoering daarvan. 

Specifieke aandacht wil het bestuur komend jaar nog geven aan het overleg met de golfbaan over de 
inzet van de Nieuwe ledencommissie en de toegankelijkheid van de activiteiten van de commissie voor 
niet-leden. Hoewel de golfclub gebaat is bij een stabiel ledenbestand en wij nieuwe leden graag en 
warm welkom heten, is groei voor de club momenteel geen doel. Over de inzet van commissies van de 
club voor meer commerciële doelen, moeten goede afspraken worden gemaakt. 

Verder zal er tezamen met de Competitiecommissie verder worden ingegaan op de evaluatie van het 
competitiebeleid. Daarbij willen we dit ook toetsen aan het sportief beleid dat een aantal jaren geleden 
is vastgesteld. Herijking zal waar nodig plaatsvinden. Telkens weer blijkt dat er binnen onze golfclub 
vaker belang wordt gehecht aan de gezelligheid van competitief golfen in een team van vrienden of 
vriendinnen dan aan het streven naar een topsportprestatie. 

Sportief beleid 
Het zojuist genoemde aandachtspunt met de Competitiecommissie vormt natuurlijk ook een 
onderdeel van ons sportief beleid. 

Verder zal in de komende maanden het beleid met betrekking tot de toelating tot de jaarlijkse Masters-
wedstrijd worden herzien. De Wedstrijdcommissie heeft daartoe al een eerste voorstel met het 
bestuur besproken. We hopen dit nog voor aanvang van het komende wedstrijdseizoen in te voeren. 
Belangrijk doel is wat van de exclusiviteit van de Masters, die enigszins verloren is gegaan, terug te 
vinden. 

Het bestuur zal er in de komende periode voor zorgen dat er “Extreem weer beleid” wordt 
geformuleerd. Het afgelopen jaar heeft geleerd dat we daarbij niet alleen aan onweer moeten denken, 
maar ook aan extreme warmte. Ook hierbij zal het bestuur een beroep doen op inbreng vanuit 
commissies die met het organiseren van wedstrijden zijn belast. 

Het belang van een basis niveau aan kennis van regels en etiquette en van golfvaardigheid maakt ook 
onderdeel uit van het eerder geformuleerde sportief beleid. Daarmee kan worden bereikt dat 
verschillende golfers elkaar op de golfbaan op een sportieve manier competitie maar óók ruimte 
bieden en elkaar niet in de weg zitten. Om dit te bereiken willen het bestuur en de Regel- en 
handicapcommissie proberen meer regellessen aan te bieden voor aankomende en beginnende leden. 
Dit zou echter gepaard moeten gaan met een beleid van de golfbaan om baanpermissie wat minder 
snel te verlenen voor de 18-holes baan en golfers te stimuleren tot gebruik van de andere banen en 
de oefenfaciliteiten op het complex. 

In het komende jaar zal de NGF de banen op Welderen opnieuw gaan inmeten. Daarbij kan er een 
herziening van de moeilijkheidsgraad plaatsvinden (zogenaamde course en slope ratings). Dat heeft 
weer gevolgen voor onze course handicaps. Ook kunnen de stroke indices van de holes veranderen. 
De eigenaar van de golfbaan heeft daarin natuurlijk primair een taak. Bestuur en 
Regel- en handicapcommissie zullen daarbij waar nodig en mogelijk ondersteunen. Aanpassingen 
kunnen gevolgen hebben voor onze leden en clubwedstrijden. Ook dat zal in goede banen worden 
geleid. Uiteraard wordt ervoor gezorgd dat onze leden goed worden geïnformeerd. 
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Een belangrijke ontwikkeling in 2021 is de invoering van het World Handicap System. Onze 
Regel- en handicapcommissie loopt daarbij voor onze club voorop. Het bestuur ondersteunt waar 
nodig en zorgt voor coördinatie over commissies heen. Een en ander heeft immers ook gevolgen voor 
(de toelating tot) de diverse clubwedstrijden en bijvoorbeeld de NGF-competitie. 

Communicatie 
Het afgelopen coronajaar heeft nog meer dan andere jaren helder gemaakt hoe belangrijk een goede 
en waar nodig snelle communicatie tussen club en leden is. 

Het bestuur wil in de komende maanden de kaders voor communicatie binnen onze club in verbeterd 
beleid vatten. De eerste concepten daarvoor zijn al besproken. Daarmee en met de implementatie 
willen we bereiken dat: 

• de informatieverstrekking voldoende frequent en snel kan plaatsvinden; 

• de leden over alle relevante zaken op de hoogte kunnen blijven; 

• de middelen die we in kunnen zetten ons daarbij helpen en niet belemmeren; 

• er geen kwetsbaarheid is doordat er voor bepaalde taken op te weinig vrijwilligers moet worden 
vertrouwd. 

De toegankelijkheid van de website moet daarbij worden verbeterd en de informatie beter up-to-date 
gehouden. De Communicatiecommissie en het bestuur onderzoeken gezamenlijk of en hoe een 
aanpassing van de website, wellicht met gebruik van andere techniek tot verbetering kan leiden. De 
wens is daarbij ook dat we flexibeler en sneller worden als het gaat om het vernieuwen van informatie. 
In het jaarplan van de commissie is hierover ook een en ander beschreven. 

Tenslotte zal worden onderzocht of een uitbreiding van de Communicatiecommissie mogelijk is om  
daarmee de kwetsbaarheid te verkleinen. 

Gebruik golfbaan 
Naast het reguliere overleg dat het bestuur naast en tezamen met de Baancommissie over (het 
onderhoud van) de golfbaan voert met de exploitant, wil het bestuur het komende jaar specifiek 
aandacht geven aan: 

• de veiligheidsvoorzieningen in de baan: 

– onderzoeken of de golfclub kan voldoen aan haar zorgplicht tegenover leden met name 
gedurende door de club georganiseerde wedstrijden e.d. waar de golfbaan als uitgangspunt 
kiest dat schuilhutten niet bij onweer kunnen beschermen en golfers dan hun eigen 
verantwoordelijkheid moeten nemen; 

– een en ander in relatie tot het “extreem weer beleid” dat zal worden geformuleerd; 

– daarnaast bezien of de beschikbaarheid van de op het golfcomplex aanwezige AED’s kan 
worden verbeterd; 

– de golfclub zal de deelname van leden aan in de toekomst te organiseren reanimatietrainingen 
in principe volledig gaan vergoeden. Dit geldt vooralsnog voor 2021 (inhaal van uitgestelde 
trainingen is uitgezonderd). Van jaar tot jaar zal worden besloten of dit kan worden voortgezet. 
De leeftijdsopbouw van ons ledenbestand en het feit dat er veel leden in de risicogroep zitten, 
geeft daartoe naar de mening van het bestuur aanleiding; 
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• de evaluatie en eventuele bijstelling van het starttijdensysteem: 

– tussentijds in afstemming met een klankbordgroep; 
– door middel van een brede ledenraadpleging onder alle leden voorlopig gepland voor begin 

mei 2021; 

– waarbij we ons moeten realiseren dat het starttijdensysteem uiteindelijk door de golfbaan 
wordt gekozen. 

Organisatie 
Het bestuur hecht er belang aan om de organisatie van onze club te verbeteren. Daarbij helpt een 
goede beschrijving van taken, bevoegd- en verantwoordelijkheden van bestuur en commissies. Nieuwe 
bestuurs- en commissieleden kunnen zichzelf dan sneller inwerken, de onderlinge samenwerking 
tussen commissies wordt eenvoudiger en we weten wat we van elkaar kunnen verwachten en wat 
niet. Dat alles draagt bij aan een succesvoller clubleven en meer continuïteit. 

Daarom wil het bestuur in 2021, waar mogelijk en nuttig tezamen met (vertegenwoordigers uit) de 
commissies: 

• de beschrijving van de organisatie van club, bestuur en commissies afronden: 

– er is inmiddels een ver gevorderd concept beschikbaar; 
– alle commissies hebben input geleverd; 

• onderzoeken of de introductie van een Commissie van Beroep in onze club gewenst is en daartoe 
eventueel een voorstel aan de leden/ALV doen: 

– een lid staat nu bij opzegging van het lidmaatschap of ontzetting uit het lidmaatschap door het 
bestuur slechts de mogelijkheid van beroep op de ALV open; 

– bij schorsing is er geen mogelijkheid tot beroep voorzien in de statuten; 
– de weg langs een ALV is complex en kan lang duren; 

• een aanpassing van de statuten en eventueel het huishoudelijk reglement voorbereiden en een 
voorstel daartoe aan de leden/ALV doen. Redenen voor aanpassing zijn: 

– het feit dat de NGF genoodzaakt is een wijziging door te voeren in het doping reglement en de 
behandeling van tuchtzaken onderbrengt bij het Instituut Sport Rechtspraak. Dit vraagt naar 
het zich laat aanzien bij de NGF en bij ons om aanpassing in statuten/huishoudelijk reglement; 

– het is gewenst de mogelijkheid van elektronisch stemmen tijdens de ALV vast te leggen. Nu is 
de mogelijkheid in verband met corona door een tijdelijke wet gecreëerd. Een elektronische 
vorm voor de ALV is in de toekomst wellicht bestendiger, geschikter en meer eigentijds; 

– er zijn wijzigingen nodig in verband met de onlangs van kracht geworden Wet bestuur en 
toezicht rechtspersonen; 

– het is goed de gelegenheid te gebruiken om meteen een aantal zaken te verduidelijken en 
kleine onvolkomenheden weg te werken; 

  



 
 
 

Pagina | 8 
 

• het complex aan gedragsregels e.d. binnen onze club verduidelijken en verbeteren en de leden en 
in het bijzonder de vrijwilligers bewust maken van deze regels: 

– de club kent een Privacy Policy en een Geheimhoudingsverklaring: 
§ deze zien vooral op het functioneren van de golfclub en haar vrijwilligers; 

§ de vindbaarheid en bekendheid van en het bewustzijn van vrijwilligers op het beleid en de 
regels moet worden verbeterd; 

– de club kent Gedragsregels voor Sportbegeleiders en een Tuchtreglement Seksuele 
Intimidatie: 
§ ook deze zijn primair gericht op vrijwilligers; 

§ maar van alle leden wordt verwacht dat zij zich aan de gedragsregels houden 
§ in het verlengde is er een tuchtreglement van de NGF waar alle leden onder vallen; 

§ de clubregels/-reglementen kunnen verbeterd worden; 

§ de vindbaarheid en bekendheid moeten worden verbeterd; 
§ het bestuur wil graag een uitbreiding naar bredere gedragsregels, die niet alleen gaan over 

seksuele intimidatie maar ook over “pesten”, “discriminatie”, “uitsluiting”, e.d., kortom 
over hoe we met elkaar om willen gaan; 

– de club heeft een vertrouwenspersoon: 
§ die zichtbaarder moet worden voor alle leden; 

§ die volledig onafhankelijk moet zijn van bestuur en alle commissies e.d. en dus liefst geen 
andere rol als vrijwilliger hebben; 

– de club heeft beleid omtrent vrijwilligersfuncties waarvoor een Verklaring Omtrent het Gedrag 
(VOG) is vereist: 
§ dit wordt hernieuwd vastgesteld als onderdeel van het in 2020 geformuleerde 

vrijwilligersbeleid dat in 2021 met de voorzitters van commissies zal worden vastgesteld; 

§ onderdeel is dat ook de bestuursleden een VOG moeten hebben met een screeningsprofiel 
dat verder gaat dan alleen de zorg voor kwetsbare groepen (“seksuele intimidatie”); 

§ onderzocht zal worden of dit VOG-beleid in het huishoudelijk reglement moet worden 
opgenomen; 

– alle regels en reglementen moeten ook een koppeling kennen met het nieuwe vrijwilligers-
beleid; 

• de in 2020 gestarte analyse van de risico’s binnen onze club moet worden afgerond en uitmonden 
in beleid met betrekking tot bestuursaansprakelijkheid en risicobeheersing. Daarin komen naast 
zaken als privacy en sociale veiligheid, ook financieel en ICT-beheer aan de orde. Maar bijvoorbeeld 
ook de veiligheid tijdens het sporten en die van vrijwilligers krijgt aandacht. De beheersing van de 
risico’s is, al zijn we een vrijwilligersorganisatie, nodig om te voldoen aan de (wettelijke) eisen aan 
verenigingen en bestuurders als het gaat om zorgplicht. Gezien de scheiding tussen club en 
golfbaan, liggen op Welderen een aantal verantwoordelijkheden bij de exploitant; 
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• in een plan uitwerken of het gewenst is om een deel van het eigen vermogen van de club te 
besteden en aan welke doelen: 

– de club kent al vele jaren een eigen vermogen dat gering schommelt van jaar tot jaar maar in 
orde van grootte € 100.000,- is; 

– de club kent noch statutair noch door geformuleerd beleid als doel het verzamelen van 
vermogen of het beheren van vermogen; 

– vanuit risicomanagement en in termen van zorgvuldig financieel beheer bezien zou onze club 
voldoende vermogen moeten hebben om bij mogelijke risico’s te overleven; 

– dit komt erop neer dat we gedurende een aantal jaren onze vaste kosten moeten kunnen 
dekken. Daarvoor is naar verwachting 25% van het actuele eigen vermogen al voldoende; 

– in de praktijk zijn we vermogen aan het doorschuiven van de generaties leden die dit in 
waarschijnlijk het eerste decennium van onze club bijeen hebben gebracht, naar toekomstige 
generaties leden; 

– het lijkt daarom goed te onderzoeken of besteding aan zaken van gemeenschappelijk nut 
mogelijk is, nu er nog de nodige leden uit deze eerste generaties zijn; 

– daarbij moet worden opgemerkt dat het hebben van eigen vermogen niet betekent dat de 
begrotingen in de komende jaren sluitend gemaakt kunnen worden bij het contributieniveau 
van 2021; 

• het beleid inzake clubkleding zal onder de loep worden genomen. Door de afgelasting van alle 
NGF-competities is extra duidelijk geworden hoe vaak er kleding voor niets of korte duur wordt 
aangeschaft, die later niet meer nuttig is. Aangepast beleid wordt gemaakt met als doel: 

– het gebruik van meer uniforme clubkleding mogelijk te maken zodat het qua kosten efficiënter 
kan (voor leden); 

– daar waar de club bijdraagt aan kleding het gebruik van uniforme kleding als voorwaarde te 
stellen zodat het qua kosten efficiënter kan (voor de club); 

– meer specifiek daar waar kleding nodig is voor vrijwilligers/commissies het door uniformiteit 
qua kosten efficiënter te maken (voor de club); 

– dit alles draagt bij aan meer herkenbaarheid en uitstraling van en voor de club. 
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Plannen commissies 
Wedstrijdcommissie 
We zijn druk bezig geweest met de wedstrijdkalender voor 2021. Na overleg binnen de 
Wedstrijdcommissie en met de overige commissies is deze inmiddels vastgesteld. Bij verschijnen van 
deze plannen is het wedstrijdschema waarschijnlijk al op de website gepubliceerd. 

Ook voor 2021 hebben we de doelstelling de beschikbare tijd zo effectief mogelijk in te vullen. We 
gaan verder met clubkampioenschappen voor Senioren en A- en B-categorieën in dezelfde weekenden. 

Na vaststelling van de handicap op basis van het WHS zullen we nog bekijken of de huidige indeling 
van A- en B categorie gehandhaafd kan blijven: A-categorie 0 t/m 18,4 en B-categorie 18,5 tot 36. De 
maandbekers voor de A combineren we ook dit jaar met de Par 3-4 en de B18 met B9. 

Op de wedstrijdkalender zien we de gebruikelijke funwedstrijden terugkomen, wel soms in een andere 
wedstrijdvorm of met een vrije tee kleur keuze. 

We overwegen om in 2021 wedstrijden om een Landgoedtrofee te organiseren, al dan niet samen 
Bleijenbeek. 

Om tegemoet te komen aan de leden die geen wedstrijden willen spelen houden we ook dit jaar 
bewust weer enkele weekenden vrij van wedstrijden. 

Tot slot zullen we waarschijnlijk vanaf 2021 het aantal wedstrijden om een Masterplaats gaan 
beperken. De Masters is immers de “wedstrijd onder de wedstrijden”. Het aangepaste beleid zal voor 
aanvang van de qualifying wedstrijden (april) worden besproken met wedstrijdleiders/commissies en 
in het wedstrijdreglement worden vastgelegd. 

Evenementencommissie 
Waarschijnlijk is de Evenementencommissie het hardst getroffen door de coronacrisis. Voor volgend 
jaar stellen we wel een plan op om alle gebruikelijke evenementen door te laten gaan, maar houden 
daarbij een stevige slag om de arm. 

Verder bereiden we ons voor op het organiseren van de Ledenweek, de Masters, de Vrijwilligers- en 
Slotdag. Gezien het enthousiasme over het corona-evenement / Ledenweekend  van afgelopen jaar 
(met catering in de baan) gaan we kijken of we deze opzet kunnen combineren met bijvoorbeeld de 
Ledendag. 

Tenslotte willen we dit jaar ook iets extra’s organiseren. We denken daarbij aan  bijvoorbeeld een Pro-
Am wedstrijd of trickshot show. 

Afgelopen jaar hebben we veel hulp gehad van vrijwilligers uit de club, alleen was het wel even zoeken. 
Het zou fijn zijn als er een commissie Helpende Handjes (o.i.d.) zou komen waar andere commissies 
uit zouden kunnen putten als zij een keer extra mankracht nodig hebben. Er zijn best mensen te vinden 
die af en toe iets willen doen voor de vereniging, zonder zich vast te leggen in een commissie. Contact 
zal worden opgenomen met de Communicatiecommissie om middels een oproep een eerste aanzet te 
geven. 

Eric gaat binnenkort verhuizen en Welderen verlaten. Helaas. René heeft aangegeven het secretariaat 
graag over te geven aan een ander. Daar gaan we dan ook naar op zoek, eerst in eigen kring, als dat 
niet lukt vragen we hulp bij het bestuur. 
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Regel- en handicapcommissie 
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 

Referees 
De R&H-commissie heeft ook de verantwoordelijkheid voor het leveren van referees voor 
clubwedstrijden en -kampioenschappen. In 2020 zijn er twee referees vertrokken, waardoor er nog 
slechts twee referees over zijn. In 2020 is één persoon geslaagd voor Regelcommissaris 1 en zijn er 
twee in opleiding. In 2021 zal in elk geval één persoon in opleiding gaan voor RC2 (Referee) zodat we 
in elk geval 3 referees hebben. Het doel is om in 2021 weer over tenminste 4 referees te beschikken. 

Regelgeving 
De regelgeving is een permanent punt van aandacht. De R&H-commissie is van plan om ook in 2021 
meer aandacht te gaan besteden aan de regelkennis van de leden. Dat zal o.m. gebeuren met een 
regeldag speciaal voor de NGF-competitieteams en het verzorgen van een regelstation bij de Nieuwe 
ledenwedstrijden. Voorts zal nadrukkelijk worden overlegd met de Seniorencommissie “Welderns” en 
de Wedstrijdcommissie over manieren om ook daar de regelkennis te vergroten. 

Handicapping 
De handicapping wordt verzorgd door de beide dames. Zij zorgen ervoor dat iedere golfer op de club 
een handicap heeft die bij hem of haar past. Vanwege het feit dat de handicapping nauw verweven is 
met de ledenadministratie, hebben zij inzicht in die administratie waaruit blijkt dat er vaak correcties 
moeten worden aangebracht. Gezien het feit dat de golfclub jaarlijks € 2500 betaalt voor de 
ledenadministratie, wordt er ook in 2021 een logboek bijgehouden van de fouten in die administratie. 

World Handicap System 
Op 1 maart 2021 gaat het WHS het huidige EGA-handicapsysteem vervangen. Dit is een grote operatie 
die niet alleen het wijzigen van een cijfer inhoudt, maar verregaande consequenties heeft voor 
wedstrijden, software, handicaptabellen, werkwijze R&H-commissie, etc. Wat in elk geval moet 
gebeuren is het voorlichten van de leden en het openen van een loket waar ze de vragen kwijt kunnen. 
Voor de voorlichting is een apart bedrag in de begroting opgenomen. 

Sponsorcommissie 
In 2021 heeft de Sponsorcommissie de ambitie om in samenwerking met de BV verder vorm en inhoud 
te geven aan de sponsorplannen. Voor de vereniging blijft de insteek dat sponsormiddelen 
mogelijkheden bieden om extra activiteiten en voorzieningen te realiseren.  
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We hopen in het eerste kwartaal 2021 weer te kunnen starten met het benaderen van bestaande 
sponsoren van de vereniging om met hen de nieuwe mogelijkheden te bespreken. Daarna willen we 
met de BV aan de slag om ook nieuwe sponsoren te interesseren voor het afsluiten van één van de 
sponsorpakketten van de BV en de golfclub. In deze sponsorpakketten willen we bijvoorbeeld 
opnemen dat een sponsor ‘naamdrager’ wordt van een of meerdere clubwedstrijden. 

De commissie kan in 2021 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 51235297     

Han Bohlken tel. 06 51256436 
Jan Rouwhorst tel. 06 53411984 

Baancommissie 
De commissie bestaat uit Paul Kerckhoffs, Henk van Lith, Paul Michiels en Rini de Vet (voorzitter). 

De commissie vergadert 3 à 4 keer per jaar tezamen met hoofd greenkeeping Ronald van Os en Dirk-
Jan Vink. In deze vergaderingen komt een actielijst ter sprake wat wij als commissie graag aan de baan 
verbeterd zouden zien, welke prioriteit dat heeft en of de BV van plan is aan deze wensen tegemoet 
te komen. 

Zo willen we als Baancommissie in het komende jaar aan de BV voorleggen, dat we graag naast het 
reguliere onderhoud en nodige snoeiwerk, extra aandacht voor de P&P-baan en Par 3-4 baan en dan 
met name voor de Tee-boxen vragen. De BV heeft toegezegd om 3 Tee-boxen van de Championship 
Course (CC) per jaar aan te pakken (uitvlakken en opnieuw inzaaien) te beginnen met Hole 7, 9 en 15. 
Ook zullen er op de Par 3 holes van de CC stelconplaten als wintertee gelegd worden. Deze zijn al voor 
rekening van de BV, tweedehands aangeschaft en liggen bij de kersenschuur achter Hole 3 gereed om 
geplaatst te worden. 

Verder zullen we in de tweede helft van maart samen met de R&H-commissie een rondgang maken 
om de markeringen van de hindernissen en verdere noodzakelijke punten aan te pakken zodat de baan 
er in april weer goed en qualifying bij ligt. 

Omdat fysiek vergaderen momenteel niet mogelijk is verloopt het overleg met Ronald en Dirk-Jan op 
dit moment ad hoc zonder dat dit schriftelijk vastgelegd wordt. Dit is zeker voor het maken van een 
goede planning voor 2021 lastig. 

Seniorencommissie “Welderns” 
De doelstelling van de Welderns is “de seniorleden (m/v) van de golfclub een ontspannen en 
recreatieve golfdag te bieden”. Het aantrekkelijke van de Welderns competities is de ontspannen 
sfeer, de sociale betrokkenheid en de mogelijkheid voor handicappers van uiteenlopend spelniveau, 
fysieke conditie en m/v gemengd de baan in te gaan. Het is een leerschool voor de beginnende senior 
golf(st)ers die door het systeem van flightsamenstelling heel snel andere golfers leren kennen en zo 
gemakkelijk in de groep hun weg weten te vinden 

In de loop van 2021 hoopt de commissie weer voltallig te zijn en de commissiewerkzaamheden weer 
te kunnen verdelen over 8 vrijwilligers. 
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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. De COVID-pandemie heeft helaas een streep gezet door 
de NGF Competitie van 2020. We zijn blij dat voor de NGF Competitie 2021 negentien 
volwassenenteams ingeschreven zijn in de competitie. Het aantal deelnemers is bij het schrijven van 
dit plan licht gedaald t.o.v. 2020. Helaas ziet de commissie dat in het bijzonder de animo voor de dames 
36-holes competitie achterblijft bij de andere afdelingen. 

Het is een bekend gegeven dat het spelen in competitieverband leidt tot een sterkere binding met de 
golfclub en de leden onderling. In 2021 zullen ongeveer 140 clubleden deelnemen aan de NGF-
Competitie. Dat is ongeveer 20 % van het aantal Championship Course-leden met een handicap lager 
dan 36. Daarmee is de NGF-Competitie een van het grootste sportieve evenement binnen de golfclub. 

Wederom zullen 2 zondagteams uitwijken naar Bleijenbeek voor hun ontvangstdag. De commissie is 
blij dat dit mogelijk wordt gemaakt door de exploitatiemaatschappij. Het ingezette beleid om meer 
seniorenteams te vormen zal worden voortgezet voor de competitie van 2022 om o.a. de druk op de 
zondag te verlagen. Het beslag op de teesluitingen blijft hoog, waardoor niet-competitiespelers in de 
weken van de competitie minder kunnen spelen. Net als voorgaande jaren zal dit zorgvuldig via website 
en nieuwsbrieven worden gecommuniceerd. De situatie rond de dames 36-holes afdeling en 
bewegingen in de club zullen worden besproken in 2021. De uitkomsten zullen in de plannen richting 
2022 en bijgewerkt beleid opgenomen worden. 

Omdat de golfclub een deel van de trainingsuren van de teams en de jeugdspelers sponsort, moet 
kritisch gekeken worden naar de inzet van budget voor deze uren. Door het achterblijven van animo 
voor de dames 36-holes competitie en de perspectieven die voor deze afdeling op dit moment worden 
voorzien, is besloten om het trainingsbudget van het dames selectieteam te verlagen. Per jaar zal 
gekeken worden naar de perspectieven en investeringsnut van de selectieteams. 19 volwassenen-
teams betekent daarnaast dat er ongeveer 460 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. De commissie wil graag 
ook in meer informele sfeer feedback en verbetervoorstellen ophalen. Om dit mogelijk te maken 
bieden we de captains een kleinschalige BBQ aan. Deze BBQ zal ook worden benut om de captains te 
bedanken voor hun inspanningen en hopelijk ook de band versterken tussen captains en teams 
onderling, zodat uitwisseling van kennis en uitdagingen gemakkelijker zullen worden. 

Bijzonder in de competitie 2021 is dat 3 jeugdspelers volwaardig gaan meedoen met de selectie Heren 
1.36 (2) en Dames 1.36 (1). Deze jeugdspelers spelen naar verwachting ook mee met de 
jeugdcompetitie. De uitgaven voor de volwassenencompetitie (aandeel ontvangstdag, kosten 
speeldag, e.d.) zijn daarom opgenomen in deze begroting. Voorwaarde voor het aanspreken van dit 
budget is het deelnemen van deze jeugdspelers aan de jeugdcompetitie 2021. 

Tot slot een activiteit die nauwelijks leidt tot financiële uitgaven. In 2021 zal het vastgestelde 
competitiebeleid en met name het selectiebeleid worden geëvalueerd en gewijzigd. 
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Communicatiecommissie 
De verschillende uitingen die de Communicatiecommissie gebruikt voor het distribueren van 
informatie (nieuwsbrief, website, e-golf4u) zijn slechts hulpmiddelen. Het is zaak die (combinatie van) 
hulpmiddelen te gebruiken die hiervoor het meest effectief zijn. 

Het ledenbestand van Golfclub Welderen met meer dan duizend leden, is gemêleerd. Veel leden zijn 
(ruim) boven de 60. Niet ieder lid heeft evenveel affiniteit met nieuwe media en/of het gebruik van 
apps. Ook is niet ieder lid even betrokken met de golfclub of met de wedstrijden die worden 
georganiseerd. Een aantal leden is gewoon blij om zo nu en dan een rondje te kunnen golfen en heeft 
daarnaast nog een drukke baan, gezinsleven of andere interesses. Toch is het belangrijk om ook hen 
te kunnen bereiken wanneer dat nodig is. 

Enquête 
De Communicatiecommissie is voornemens een enquête te houden onder alle leden over hoe zij de 
informatievoorziening ervaren. Waar deze eventueel verbeterd kan worden en wat de leden belangrijk 
vinden. 

De Communicatiecommissie hoopt en vertrouwt erop dat op basis van de feedback die aldus verkregen 
wordt, de juiste en onderbouwde besluiten te kunnen nemen. Er moet geïnvesteerd worden in die 
zaken die leiden tot een hogere tevredenheid van onze leden (en niet alleen maar in cosmetische 
franje). 

Mochten uit deze besluiten plannen worden ontwikkeld die tot investeringen leiden, dan zal t.z.t. 
hiervoor een investeringsplan bij het bestuur worden ingediend. 

Interactieve kanalen 
De Communicatiecommissie is van mening dat het geen goed idee is om een interactief (publiek) 
kanaal te introduceren. Eenieder zal herkennen dat sociale media een aantal negatieve keerzijdes 
heeft. Zo kan een ‘tweet’ een sneeuwbal aan (ongewenste) reacties ontlokken die in korte tijd door 
velen gedeeld wordt. Los van persoonlijke meningen, wordt het verspreiden van niet onderbouwde 
‘feiten’ hiermee wel erg gemakkelijk. 

Al met al zijn wij van mening dat de positieve kant niet opweegt tegen de mogelijk negatieve effecten 
en dus niet bijdragen aan een gezelliger verenigingsleven. 

De kans dat met name nieuwe leden sneller worden geconfronteerd met ‘zeer’ dat bij sommige oude 
leden leeft, wordt hiermee vermeden. 

Leden hebben altijd de mogelijkheid om een e-mail te versturen aan de redactie van de 
Communicatiecommissie of het bestuur. Langs deze weg kan positieve en negatieve kritiek worden 
gekanaliseerd. 
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Flora- en faunacommissie 
We willen veel en meer bekendheid geven aan de gevarieerde flora en fauna op de golfbaan. 

Daarom willen wij 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. De borden geven 
ook informatie over specifieke zaken zoals vogelkastjes, insectenhotels, vleermuizenkasten etc.  

We gaan verder met project Committed to Birds (NGF initiatief) en we willen nog twee extra 
ijsvogelnesten realiseren (uitloop 2020). 

We gaan een Ooievaarsnest installeren op hole 15, metalen paal omklapbaar voor onderhoud. 

We gaan plantenborders aanleggen met oplopende struiken (lopend project). Ook worden bloemen 
en kruidenprojecten voorbereiden. 

In samenwerking met greenkeeping vervolgen we de natuurlijke bestrijding van de 
eikenprocessierups. Hierbij gebruiken we het rapport van stagiaires van Helios. 

We hebben inmiddels een endoscoop waarmee we live beelden kunnen zien in bijv. een vogelkastje. 

We willen een webcam aanschaffen om live beelden uit de nesten te kunnen laten zien. 

Overige plannen en taken voor 2021: 

• Insectenhotels onderhouden en nieuwe realiseren.  

• Nestkasten monitoren op welke vogels erin nestelen.  

• Wandelroute optimaliseren 

• Planning PR opzetten en uitvoeren. (ook buiten onze leden info verspreiden) 

• Vervolg Kersenboomgaard opknappen. 

• 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. (lopend project) 

Nieuwe ledencommissie 
Het “Warm Welkom” heten van nieuwe leden wordt ook in 2021 gecontinueerd. 

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.  

We hebben ervaren dat niet elk nieuw lid gebruik maakt van deze unieke mogelijkheid om snel wegwijs 
gemaakt te worden in onze golfvereniging. In 2021 gaan we naast dit individuele Warm Welkom, voor 
diegene die niet gebruikmaken van een individueel gesprek als proef een groepsbijeenkomst 
organiseren. 
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Jeugdcommissie 
De Jeugdcommissie wil in 2021 de in 2019 voorgenomen plannen verder vorm gaan geven. 

Uiteraard geldt bij alle voorgenomen activiteiten dat we hierin afhankelijk zijn van de dan geldende 
maatregelen rondom het coronavirus. 

In 2019 hebben we als Jeugdcommissie een nieuwe start gemaakt met een heel nieuw team. De 
Jeugdcommisie bestaat nu uit: 

Dolf de Bruin, voorzitter 

Thierry Buurman (stopt aan het eind van het seizoen) 

John Sanders 
Paul Huttenhuis 

Thea ten Bosch 

Regine Janssen 
Hessel Bosman, jeugdpro 

In 2021 worden evenals in voorgaande jaren zowel in het voorjaar als in het najaar 10 golflessen 
verzorgd door de jeugdpro. De lesgroepen bestaan uit maximaal 8 kinderen. Rond deze lessen willen 
wij coach-uren organiseren, die aansluiten op het lesprogramma. De Jeugdcommissie gaat op zoek 
naar golfclubleden die – als jeugdcoach – samen met ons invulling kunnen geven aan deze coach-uren. 
Hiermee willen we de grootste groep jeugdleden die nog geen handicap hebben of net hun handicap 
hebben behaald enthousiast houden voor golf en extra begeleiding bieden om aan hun handicap te 
gaan werken. 

Hopelijk kunnen we in 2021 weer zowel jeugdstrokeplay-kampioenschappen als jeugdmatchplay-
kampioenschappen organiseren. Daarnaast willen wij tijdens de strokeplay-kampioenschappen ook 
een stableford-kampioenschap organiseren. Hiermee hopen wij te bewerkstelligen dat meer 
jeugdleden meedoen op de kampioenschapsdag. 

Naast de kampioenschapswedstrijden worden in 2021 weer diverse andere wedstrijden voor de jeugd 
georganiseerd. Te denken valt hierbij aan een openingswedstrijd aan het begin van het nieuwe 
golfseizoen en de oliebollenwedstrijd aan het einde van het jaar. 

Een gezamenlijk uitje met de jeugd, zoals het bezoeken van de KLM Open (in 2019 hebben we het KLM 
Open bezocht en dat is erg goed ontvangen door de jeugd), willen we ook organiseren mits het budget 
dat toelaat. 

Door de groei van het aantal jeugdleden en hun ontwikkeling streven we in 2021 ernaar om een 
tweede jeugdteam te kunnen inschrijven voor de NGF-competitie. 

Ook blijven wij in 2021 ons als club inzetten bij het Gelders Golf Kwadrant (GGK) dat zowel in de zomer 
als in de winter wedstrijden (winter 2020/2021 zal dit niet doorgaan vanwege het coronavirus) 
organiseert op diverse golfbanen in de omgeving. 


