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Voorwoord 

 

Golfclub Welderen is een bloeiende, gezellige golfclub met circa 1100 leden. Voor al deze leden worden 
activiteiten georganiseerd en worden hun belangen behartigd door een bestuur en door een groot aantal 
vrijwilligers, georganiseerd in commissies. Dit document beschrijft de organisatie en werkwijze van het 
bestuur en de commissies.  

Voorts gaat dit document in op de uitwerking van het beleid met betrekking tot de vrijwilligers, die 
benodigd zijn om het bestuur en de commissies te bemensen. Onderdeel daarvan zijn het privacy beleid, 
de gedragsregels voor vrijwilligers en de maatregelen die de golfclub en meer in het bijzonder het bestuur 
moeten nemen om te voldoen aan de hen opgelegde wettelijke verplichtingen. 

Overigens gelden de gedragsregels en de regels omtrent privacy natuurlijk niet alleen voor de vrijwilligers 
maar voor alle leden van onze club. 

Dit document is een leidraad. Juist in een vrijwilligersorganisatie is het vereist dat de structuur en de (soms 
wettelijke) kaders waarbinnen moet worden gewerkt helder worden beschreven. Ook het in kaart brengen 
van wie welke taak uitvoert en met wie moet of kan worden samengewerkt is belangrijk, zowel voor 
bestaande vrijwilligers als voor nieuwe. Het helpt nieuwe vrijwilligers bij het oppakken van hun taken en 
activiteiten. Bovendien helpt het de leden van de club de weg te vinden binnen de organisatie van de club 
en helder te krijgen wat zij van de club kunnen verwachten. 

Dit document is niet bedoeld een star voorschrift te zijn. Het beschrijft het kader waarbinnen bestuur en 
commissies kunnen werken, alsmede hun bevoegdheden. Het laat ruimte voor eenieder om verdere 
initiatieven te ontplooien en hopelijk zet het aan om de andere leden van de club een nog prettiger en 
sportiever onderdak te bieden. 

Dit document is tot stand gekomen dankzij de forse en gezamenlijke inspanningen van bestuur en 
commissies. Namens de gehele club wil ik de auteurs graag enorm bedanken voor hun bijdragen. 

Ik wens tot slot iedereen veel plezier bij het uitoefenen van het commissie- en vrijwilligerswerk. 

 

Nick Paanakker, voorzitter 
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Grondslag van de golfclub 

Statuten en huishoudelijk reglement 

De Statuten1 vormen de grondslag voor de organisatie, werkwijze en het bestuur van de golfclub. Uit de 
Statuten blijkt dat het bestuur zich laat/kan laten bijstaan door een aantal commissies om te voldoen aan 
de doelstellingen zoals genoemd in artikel 3:  

In het huishoudelijk reglement2 wordt een aantal zaken geregeld zoals gedragsregels, contributie, 
stemprocedure bij de ALV, e.d.  

Verplichte commissies 

Artikel 17 van de Statuten verplicht de golfclub tot het instellen van de volgende commissies: 
1. Een Regel- en handicapcommissie 

2. Een Wedstrijdcommissie 

3. Een Communicatiecommissie 

4. Een Baancommissie 

5. Een Kascommissie  

Overige commissies 

Volgens art. 17 lid 1 van de statuten en art 6.1 van het huishoudelijk reglement kan het bestuur naar 
behoefte commissies instellen, die het voor het doelmatig functioneren van de vereniging gewenst acht. 
Op basis van de te verrichten activiteiten en de benodigde ondersteuning van het bestuur, zijn de volgende 
aanvullende commissies ingesteld: 
1. Een Seniorencommissie “Welderns” 

2. Een Jeugdcommissie (inbegrepen jeugdcoaches) 

3. Een Competitiecommissie 

4. Een Nieuwe ledencommissie 

5. Een Evenementencommissie 

6. Een Flora- en faunacommissie 

Individuele taken 

Tot slot wordt het bestuur ondersteund door een aantal vrijwilligers die als een soort “éénmanscommissie” 
taken uitvoeren. Het betreft de functies Vertrouwenscontactpersoon en Contactpersoon AVG. Daarnaast 
zijn er binnen de club een Consul Handicarts en een Consul Old Grand Dad actief als vertegenwoordigers 

 
1 De statuten zijn op 12 mei 2016 door de ALV vastgesteld en zijn gepubliceerd op de website van de golfclub. Zij worden aangepast 

o.a. in verband met nieuwe wettelijke bepalingen en nieuwe regels van de NGF en zullen waarschijnlijk ter bekrachtiging worden 
voorgelegd aan de ALV van 2023. 
2 Vastgesteld in de ALV van 2 maart 2021. Zie ook de website voor volledige tekst. 

1. De vereniging heeft tot doel het doen beoefenen en het bevorderen van de beoefening van de golfsport in al zijn 

verschijningsvormen. 

2. Zij tracht dit doel te bereiken: 

a. Door het vormen van een band tussen beoefenaren van de golfsport 

b. Door het verbreiden en handhaven van de regels en de etiquette van het golfspel 

c. Door het stimuleren van de instandhouding en de aanleg van gelegenheden tot beoefenen van de golfsport 

d. Door het bevorderen van een beter spelpeil van de beoefenaren van de golfsport onder meer door het (doen) 

organiseren van wedstrijden en het (doen) geven van lessen, met inachtneming van deze statuten, het 

huishoudelijk reglement en het daarbij rekening houden met de belangen van de NGF. 
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van de betreffende organisaties binnen onze club. Het bestuur wordt ten slotte op het vlak van ICT 
ondersteund door de masterbeheerders E-Golf4U.  
 

Het bestuur 

Algemeen 

De ALV heeft binnen de kaders vastgelegd in onze statuten een bestuur gekozen dat uit 6 leden bestaat: 
een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een vicevoorzitter en 2 leden.  

Bevoegdheid bestuur 

Het bestuur opereert in een krachtenveld dat enerzijds wordt gevormd door de clubleden c.q. de ALV en 
anderzijds door externe partijen, waarbij de NGF en de exploitant van de golfbaan de belangrijkste spelers 
zijn. De bevoegdheden m.b.t. het nemen van besluiten over clubaangelegenheden liggen vast in art. 9 van 
de Statuten. Bevoegdheden voor handelingen met externe partijen zijn beperkt. 

De macht voor de golfclub en het bestuur om zaken af te dwingen bij de exploitant van de golfbaan is 
wezenlijk beperkt door hetgeen bepaald is in de individuele speelrechtovereenkomsten, die alle 
speelgerechtigden rechtstreeks hebben met de exploitant en in de gebruiksovereenkomst tussen de 
golfclub en de exploitant. Het bestuur probeert in het belang van de club en de leden daarnaast wel haar 
invloed uit te oefenen op externe partijen en met name op de exploitant van de golfbaan3.  

Werkwijze  

Het bestuur acteert aan de hand van een meerjarenbeleidsplan4, heeft de dagelijkse leiding over de 
golfclub en overlegt onderling en incidenteel of structureel met relevante partijen: 
1. Bestuursvergadering: gemiddeld eenmaal per maand.  
2. Beleidsoverleg: 4-6 keer per jaar is er een overleg met de exploitant van de golfbaan. In dit overleg 

spreekt het bestuur namens de vereniging over haar belangen. 
3. Aanspreekpunt commissies: elke commissie heeft een van de bestuursleden als eerste aanspreekpunt 

binnen het bestuur, zodat er een snelle interactie tussen commissies en bestuur kan plaatsvinden. 
4. Voorzittersoverleg: 2 keer per jaar is er een overleg met alle voorzitters van de commissies. Dit overleg 

wordt in beginsel benut om (voorgenomen) beleidswijzigingen van het bestuur te toetsen of om 
thema’s vanuit de commissies te delen met het bestuur en andere commissies. 

5. Plannen en begroting: jaarlijks in het vierde kwartaal overlegt een vertegenwoordiging van het bestuur 
(penningmeester en aanspreekpunt) met elke individuele commissie over de resultaten over het 
afgelopen jaar en de plannen en begroting van de commissie voor het komende jaar.  

6. Werk-/projectgroepen: ad-hoc worden er werk-/projectgroepen gevormd met waar nuttig en nodig 
vertegenwoordigers van bestuur, commissies en leden om vraagstukken op te lossen en benodigd 
beleid te formuleren. 

  

 
3 De exploitant van de golfbaan is een commerciële partij en stelt zelf de prijzen vast van speelrecht, horeca, huur lockers, buggy’s, 

trolley’s etc. Het bestuur bewaakt de kaders voor de jaarlijkse aanpassing van de speelrechtvergoedingen als vastgelegd in de 
gebruiksovereenkomst. 
4 Het meerjarenbeleidsplan wordt elke 4 jaar geactualiseerd en is in een apart document vastgelegd, waarin ook het beleid en de 
beleidsplannen van de commissies zijn verwerkt. 
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Communicatie 

Communicatie is de sleutel naar succes! Leden (en externe partijen) horen te weten wat er binnen de club 
speelt. Actieve communicatie leidt vice versa ook tot informatie die het bestuur nodig heeft om goed te 
kunnen besturen. Het bestuur gebruikt daarvoor diverse instrumenten. De leden worden bereikt d.m.v. 
artikelen op de website en incidenteel met een nieuwsbrief of -bericht. Daarnaast spant het bestuur zich 
in om - al dan niet via het aanspreekpunt - de commissies zo goed mogelijk te informeren. Het bestuur 
verwacht van de commissies dat dat omgekeerd ook gebeurt. 

De commissies 

Algemeen 

Elke commissie is belast met een aantal activiteiten van en voor de club. Voor het uitvoeren van de daaraan 
gekoppelde taken zijn er vrijwilligers nodig, moet er kunnen worden beschikt over financiën en is er wellicht 
behoefte aan andere middelen. In de bijlagen zijn voor elke commissie beschreven: 

• Plaats binnen de golfclub 

• Doelstelling 

• Samenstelling 

• Taken en verantwoordelijkheden 

• Bevoegdheden, budget & middelen 

Werkwijze 

De werkwijze is op een aantal punten voor alle commissies gelijk: 
1. Voorzitters. Overeenkomstig artikel 17 lid 3 van de statuten en artikel 6 van het huishoudelijk 

reglement worden de leden van alle ingestelde commissies (behoudens de Kascommissie) benoemd 
en ontslagen door het bestuur. De commissievoorzitters worden benoemd voor een periode van twee 
jaar en kunnen in beginsel maximaal tweemaal worden herbenoemd. 

2. Commissieleden. De commissie zoekt in eerste instantie zelf haar leden en kan daarbij hulp vragen bij 
het bestuur of andere commissies. De aanstelling kan pas plaatsvinden na akkoord door het bestuur5. 
Het aantal leden in de commissie moet voldoende zijn om de taken te verrichten, maar ook niet meer 
dan nodig voor een efficiënte uitvoering. 

3. Vergaderingen. Vergaderingen dienen om in aanwezigheid van de benodigde (niet perse alle) 
commissieleden onderwerpen te bespreken. De commissie(voorzitter) laat bij voorkeur verslagleggen 
van de commissievergaderingen en informeert zijn/haar aanspreekpunt binnen het bestuur.  

4. Afspraken met de exploitant van de golfbaan/BV of andere derde partijen. Tenzij in de bijlagen 
(beschrijving van de commissie) anders is vermeld, is het niet de bedoeling dat een 
commissie(voorzitter) zelfstandig afspraken met de exploitant of andere derde partijen maakt. De 
commissie is gebonden aan de afspraken van het bestuur met de exploitant of andere derden. Het is 
statutair ook niet mogelijk dat een commissie(voorzitter) de club bindt, tenzij expliciet gemandateerd. 
In plaats daarvan meldt de commissievoorzitter een gewenste afspraak/overeenkomst inclusief de 
argumenten daarvoor aan het bestuur. Dat kan hiermee verdere stappen zetten. 

5. Beleidsplan en financiën. Commissies hebben geen eigen jaarrekening en vermogen. De inkomsten en 
uitgaven i.v.m. de activiteiten zijn inkomsten en uitgaven van de club. De commissie stelt voor die 
activiteiten een beleidsplan op dat onderdeel moet vormen van het meerjarenbeleidsplan van de 
golfclub. Dit beleidsplan vormt de basis voor het op te stellen jaarplan en daaraan gekoppelde 
begroting. Het jaarplan en de begroting voor enig jaar wordt voorgesproken met het aanspreekpunt 
en de penningmeester van het bestuur waarna het, wellicht aangepast, wordt doorgeleid naar het 

 
5 In verband met bijvoorbeeld de eventueel benodigde VOG.  
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bestuur om te worden opgenomen in het jaarplan en de begroting van de golfclub. Bijlage 12: 
Begrotingscyclus’ beschrijft de volledige werkwijze. 

6. Commissiekleding. Het is gewenst dat commissieleden of andere functionarissen tijdens 
clubactiviteiten (bijv. wedstrijden) herkenbaar zijn indien dat functioneel nuttig of noodzakelijk is. Dit 
is verder beschreven in het beleid ‘Clubkleding’. 

Communicatie 

Net zoals dat voor het bestuur geldt, is communicatie ook voor de commissies een essentieel punt. 
Commissie(voorzitter)s wordt verzocht proactief te handelen op dit punt en, in overleg met de 
Communicatiecommissie, de website tijdig te vullen met voor de leden relevante informatie. Ook is het 
toegestaan om E-Golf4U te gebruiken om met het commissie e-mailadres relevante leden te informeren 
indien publicatie op de website niet afdoende is6. 

De vrijwilligers 

Algemeen 

Zonder vrijwilligers zou de golfclub niet kunnen bestaan. Gelukkig kan de golfclub beschikken over een 
behoorlijk potentieel aan vrijwilligers. Er zijn veel leden die bereid zijn hun steentje bij te dragen. 

Maar wat verwacht het bestuur van de vrijwilliger en wat stelt de golfclub daar tegenover? En, niet 
onbelangrijk, wat verstaan we bij onze golfclub onder een vrijwilliger?  

Wie zijn vrijwilliger? 

Het clublid7 dat belangeloos de golfclub ondersteunt met het oogmerk bij te dragen aan de doelstellingen 
zoals in art 3 van de statuten genoemd, is een vrijwilliger. Maar vanwege de werklast én de (wettelijke) 
verplichtingen waaraan moet worden voldaan, is niet elke vrijwilliger gelijk. Zo is de Consul Handicarts die 
per jaar twee wedstrijden organiseert van een andere orde dan het lid van de Jeugdcommissie die wekelijks 
een dagdeel tracht de jeugdleden te enthousiasmeren voor de golfsport en hen te binden aan de golfclub. 
We onderscheiden de volgende 5 categorieën: 

Verplichtingen en aansprakelijkheid vrijwilligers  

Hoewel “verplichtingen” streng klinkt is dat in sommige opzichten zeker het geval. In deze paragraaf 
worden ook de aspecten genoemd die het bestuur en de golfclub als geheel van de vrijwilliger verwacht. 

Wettelijke verplichtingen.  
Er is een aantal wettelijke verplichtingen aan de golfclub opgelegd waardoor ook eisen aan onze vrijwilliger 
moeten worden gesteld. Die vloeien soms direct voort uit wet- of regelgeving. Het kan ook zijn dat het 
noodzakelijk is om als golfclub goed te kunnen voldoen aan zorgplicht en dergelijke. 

• De vrijwilliger die in het uitoefenen van zijn/haar taak of functie met minderjarigen (onder de 18 jaar) 
of andere kwetsbare groepen werkt, is verplicht een VOG te overleggen. Hij/Zij kan pas na overleggen 

 
6 Bijvoorbeeld in verband met risico’s of vereiste tijdigheid van informatie. 
7 Alleen leden van de golfclub kunnen vrijwilliger zijn. 
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van de VOG aan de golfclub zijn of haar functie uitoefenen8. De VOG’s moeten regelmatig worden 
geactualiseerd. Ook voor andere functies kan een VOG benodigd zijn. Zo heeft het bestuur voor zichzelf 
besloten dat ieder lid ervan eveneens een VOG dient te overleggen. Zie verder Bijlage 14: 
Uitvoeringsbepalingen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)’. 

• In het kader van de AVG dient elke vrijwilliger de Privacy Policy te onderschrijven. 

• Bestuursleden zijn wettelijk aansprakelijk voor hun handelen en de door hen genomen besluiten. Dit 
geldt ook voor de vrijwilligers van de club, die onder de verantwoordelijkheid van het bestuur 
functioneren. Zorgplicht en veiligheid zijn eveneens onderwerpen van bijzondere aandacht. Bijlage 15: 
Aansprakelijkheid en zorgplicht’ gaat hier nader op in. 

Morele verplichtingen 
Het verrichten van vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Van vrijwilligers wordt een serieuze inzet en 
taakopvatting verwacht. Voorts dient een vrijwilliger zich te houden aan de algemeen geldende regels 
binnen Golfclub Welderen en draagt deze regels ook actief uit. 

Bewustwording verplichtingen 
Elke nieuwe vrijwilliger wordt door het bestuur c.q. zijn/haar commissievoorzitter (namens het bestuur) op 
de hoogte gesteld van de verplichtingen en de verwachtingen en gevraagd zich te conformeren. 

Waardering vrijwilliger 

Een vrijwilliger krijgt in beginsel geen vergoeding voor zijn inzet voor de club maar de club faciliteert en 
waardeert het vrijwilligerswerk uiteraard wel met behulp van een aantal instrumenten9: 

• Uitnodiging voor de Vrijwilligersdag (ook voor de eventuele partner) 

• Budget voor commissie-uitje 

• Vergoeding consumpties tijdens vergaderingen 

• Vergoeding consumpties tijdens activiteiten van de commissies voor de leden 

Speciale vormen van waardering zoals de benoeming tot Vrijwilliger van het Jaar of erelid worden hier 
buiten beschouwing gelaten, als ook ad-hoc zaken . 

Los daarvan geldt dat een vrijwilliger die kosten maakt voor de golfclub (bijvoorbeeld voor het volgen van 
een cursus) deze kosten kan declareren. Voorwaarde is dat het bestuur vooraf met het maken van de 
kosten heeft ingestemd. 

Tot slot 

Daar waar dit document niet in voorziet, beslist het bestuur. 

  

 
8 De kosten van de aanvraag worden door de golfclub gedragen. 
9 Bijlage 13: Uitvoeringsbepalingen Vrijwilligersbeleid gaat in detail in op de wijze waarop en onder welke voorwaarden de 
waarderingsinstrumenten kunnen worden ingezet. 
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Bijlage 1: Regel- en handicapcommissie 

Plaats binnen de golfclub 

De Regel- en handicapcommissie valt direct onder het bestuur van de 
vereniging. De voorzitter van de Regel- en handicapcommissie rapporteert 
rechtstreeks aan de verenigingsvoorzitter10. 

Doelstelling 

De commissie stelt zich ten doel de Rules of Golf en het World Handicap 
Systeem binnen de club toe te passen. Zij doet dit door de kennis en de juiste 
toepassing van de golfregels bij de leden te bevorderen, het afnemen van 
Regelexamens van de NGF, het op de juiste wijze vaststellen, administreren 
en publiceren van de handicaps van de leden, het optreden als referee en het 
oplossen van regelproblemen bij clubwedstrijden en het bewaken van 
"Qualifying Condities" van de baan. 

Samenstelling 

De Regel- en handicapcommissie bestaat uit 4 tot 6 leden. Eén lid is tevens voorzitter. Twee leden houden 
zich vrijwel uitsluitend bezig met de handicapping. Daarnaast beschikt de commissie over in totaal 
minimaal 4 referees die óf lid van óf aan de commissie verbonden zijn. 

Taken en verantwoordelijkheden 

T.a.v. regels: 
1. Het uitdragen en handhaven van de Golfregels: 

a. Organiseren van bijeenkomsten voor regelinstructie en een regelquiz. 
b. Wegwijs in de Official Guide to the Rules of Golf: plaatselijke regels, wedstrijd-gerelateerde regels 

en interpretatie van de regels. 
c. Bijwonen van voorlichtingsbijeenkomsten van de NGF. 
d. Voorlichting leden via website en/of nieuwsbrieven. 
e. Aanwezigheid of telefonische bereikbaarheid van clubreferee(s) bij belangrijke clubwedstrijden. 

2. Afnemen van regelexamens: 
a. Kennis van het Reglement Handicap 54.  
b. Samenstellen regelexamens uit database NGF. 
c. Beheer van examenvragen, afnemen van de schriftelijke examens, uitreiken van de 

slagingsbewijzen. 
d. Archivering antwoordformulieren gedurende ten minste een jaar. 
e. Afhandeling financiën met de penningmeester van de golfclub. 
f. Aan de handicapcommissie doorgeven welke leden handicap 54 (of lager) hebben behaald.  
g. De voor het behalen van handicap 54 gelopen Q-kaart gedurende ten minste een jaar archiveren. 

3. Bewaking van de qualifying condities van de baan: 
a. Contact onderhouden met de directie van golfbaan Welderen 
b. Overleg met de BV over de lay-out en de teksten van de scorekaarten.  
c. Monitoring van de actuele baanomstandigheden t.o.v. die ten tijde van de course rating. 
d. Het in overleg met Hoofd Greenkeeping van golfbaan Welderen bepalen wanneer de baan in Q-

conditie is. 
e. Formuleren van tijdelijke Plaatselijke Regels in overleg met de Wedstrijdcommissie.  

 
10 Indien de voorzitter van de commissie geen bestuurslid is, rapporteert hij of zij aan het bestuur. 
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f. Vaststellen van permanente Plaatselijke Regels.  
g. Vaststellen van de stroke-indices van de Championshipcourse en de Par 3/4 baan.  
h. Overleg met de BV over de pinposities en de plaatsing van de teemerken.  
i. Overleg met de BV over de markeringen van hindernissen en grond in bewerking, en over gebieden 

waaruit niet gespeeld mag worden of die niet betreden mogen worden. 
4. Contact onderhouden met de Regiocommissaris en de Commissie Begeleiding & Advies van de NGF. 

T.a.v. handicapping: 
1. Toekennen, berekenen, administreren en publiceren van de World Handicaps: 

a. Kennis van de NGF-uitgave ‘Wegwijs in handicapping’.   
b. Beoordelen van de verzoeken van leden om handicapaanpassing.   
c. Voorlichting leden over het handicapsysteem via website en/of nieuwsbrieven.  
d. Up to date houden van de basisgegevens in de handicapsoftware van E-Golf4U en in de app Golf.nl, 

bijvoorbeeld stroke-indexen en course rating.   
e. Publiceren van de playing handicap tabellen (prikbord, hole 1 en website).   
f. Vaststellen van de procedure voor het lopen van Q- kaarten.   
g. Toezien op de naleving van de eisen van qualifying condities bij wedstrijden en bij het lopen van Q-

kaarten. 
h. Uitvoeren Jaarlijkse Handicap Herziening (beoordeling) volgens de richtlijnen van de NGF en de 

voorstellen uit E-Golf4U.  
i. Periodieke beoordeling op hoofdlijnen van de mutaties in het handicapbestand.   
j. Indien nodig overleg met leden met opvallende scores. 
k. Contact met wedstrijdcommissie over de toepassing van PCC, scores bij een NR en de behandeling 

van wedstrijdkaarten. 
l. Bijwonen van voorlichtingsbijeenkomsten van de NGF. 

2. Contact onderhouden met de Regiocommissaris en de Commissie Begeleiding & Advies van de NGF. 

Bevoegdheden, budget & middelen 

Financiën 
De commissie dient jaarlijks een plan en een begroting in voor de uit te voeren taken. De commissie stelt 
een penningmeester aan die de bevoegdheid heeft deze gelden aan te wenden conform het plan en de 
begroting en verantwoording aflegt aan de penningmeester van het bestuur.  

Baaninrichting en handicap.  
De commissie is bevoegd, waar nodig in overleg met het bestuur, bindende richtlijnen te geven op het 
gebied van baaninrichting, golfregels en -etiquette aan de Wedstrijdcommissie (incl. Maandagwedstrijd), 
Seniorencommissie “Welderns”, Nieuwe ledencommissie, Jeugdcommissie, Competitiecommissie, 
Baancommissie en de Flora- en faunacommissie. 

Verantwoording.  
De commissie legt jaarlijks verantwoording af door middel van een jaarverslag. 
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Bijlage 2: Wedstrijdcommissie 

Plaats binnen de golfclub 

De Wedstrijdcommissie valt direct onder het bestuur van de vereniging. De 
voorzitter van de Wedstrijdcommissie rapporteert rechtstreeks aan de 
verenigingsvoorzitter indien tevens bestuurslid. 

Doelstelling 

De Wedstrijdcommissie is belast met het voorbereiden, organiseren, uitvoeren en 
evalueren van golfwedstrijden.  

Samenstelling 

De Wedstrijdcommissie bestaat uit circa 13 leden van de vereniging. De commissie benoemt uit haar 
midden een penningmeester, een secretaris en desgewenst leden belast met speciale taken en/of 
activiteiten. Drie leden vormen de wedstrijdleiding van de Maandagwedstrijden. De overige leden leiden 
de overige wedstrijden (ongeveer 10 wedstrijden per jaar per persoon). 

De Wedstrijdcommissie overlegt minimaal 6x per jaar over de met de voorbereiding, organisatie, uitvoering 
en evaluatie van het wedstrijdprogramma samenhangende activiteiten. Van elk overleg wordt een verslag 
gemaakt. 

Taken en verantwoordelijkheden   

Taken 
De Wedstrijdcommissie maakt jaarlijks vóór 1 januari een concept wedstrijdschema in nauwe 
samenwerking met andere relevante commissies, consuls en de exploitant van de golfbaan. Na 
goedkeuring van het concept wedstrijdschema vóór 1 maart11 door het bestuur van de vereniging (zo nodig 
na overleg met de exploitant) wordt het wedstrijdprogramma vastgesteld en door de commissie 
gepubliceerd op de website van de vereniging.  

Verantwoordelijkheden  
1. De Wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de volgende 

verenigingswedstrijden: 

• Clubkampioenschappen 

• Maandbekerwedstrijden 

• Maandagwedstrijden 

• Andere qualifying wedstrijden 

• Funwedstrijden zoals de Driestokkenwedstrijd, de Valentijnswedstrijd, Corrie en Gert-Jan Bokaal, 
Cross Country, Vlaggetjeswedstrijd, wedstrijden in de Ledenweek, Slotwedstrijd, e.d. 

• Zomer- en wintercompetitie. 
2. De Wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor het i.o.m. de R&H-commissie opstellen van het 

Wedstrijdreglement dat voor alle clubwedstrijden geldt. 
3. Iedere commissie belast met het organiseren van wedstrijden is zelf verantwoordelijk voor het correct 

omzetten van het wedstrijdschema naar E-Golf4U. 

  

 
11 Dit is tijdig voor ALV die begin maart wordt gehouden. 
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Taken tijdens wedstrijden 
Tijdens wedstrijden treden minimaal twee leden van de Wedstrijdcommissie op als “The Committee”, zoals 
omschreven in de Golf Regels en zijn belast met: 
1. Opstellen startlijst 
2. Ontvangen van deelnemers en (indien van toepassing) innen van inschrijvingsgelden 
3. Optreden als starter 
4. Bewaken voortgang van het spel 
5. Prijsuitreiking (clubkampioenschappen door een bestuurslid) 
6. Afsluiten wedstrijd en publiceren van de uitslag  

Overige taken 
1. Beheer uniforme kleding van de Wedstrijdcommissie tijdens wedstrijden 
2. Opstellen en bijhouden van een draaiboek voor de wedstrijden met instructies voor de wedstrijdleiders 
3. Beheer Google drive Wedstrijdcommissie 
4. Verzorgen prijzen bij wedstrijden (cadeaubonnen en bekers) 
5. Uitvoeren van de wedstrijd gerelateerde taken tijdens de Ledenweek en andere door de 

Evenementencommissie georganiseerde activiteiten 
6. De exploitant faciliteren bij aanmelding voor een eventueel diner na afloop van overige wedstrijden 

georganiseerd door de Wedstrijdcommissie (versturen van mails naar de inschrijvers; aanmelding en 
wensen direct tussen inschrijvers naar exploitant) 

Bevoegdheden, budget & middelen 

Bevoegdheden 
De Wedstrijdcommissie is bevoegd om samen met de Regel- en handicapcommissie, waar nodig in overleg 
met het bestuur, in het wedstrijdreglement bindende richtlijnen te geven aan de Jeugdcommissie, de 
Seniorencommissie ‘Welderns”, de Nieuwe ledencommissie, de Competitiecommissie en de 
Maandagwedstrijd.  

Financiën 
De Wedstrijdcommissie dient jaarlijks een plan en een begroting in voor de uit te voeren taken. De 
commissie stelt een penningmeester aan die de bevoegdheid heeft deze gelden aan te wenden conform 
het plan en de begroting en verantwoording aflegt aan de penningmeester van het bestuur. 

Verantwoording  
De commissie legt jaarlijks verantwoording af door middel van een jaarverslag. 
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Bijlage 3: Communicatiecommissie 

Plaats binnen de golfclub 

De Communicatiecommissie voert haar werkzaamheden uit 
onder verantwoordelijkheid van en rapporteert aan het 
bestuur van de vereniging. De voorzitter van de commissie 
onderhoudt het contact met het bestuur via zijn of haar 
aanspreekpunt in het bestuur. 

Doelstelling 

Het verzorgen en begeleiden van (digitale) communicatie naar interne- en externe partijen over activiteiten 
van de vereniging. 

Samenstelling 

De Communicatiecommissie bestaat uit 4 leden.  

• Eén lid is tevens voorzitter en is de primaire contactpersoon voor het bestuur. 

• Eén lid is de webmaster. De webmaster is verantwoordelijk voor het beheer en correct functioneren 
van de website en is contactpersoon met de externe ontwerper en is technisch beheerder van de 
website m.b.t. wijzigingen, aanpassingen en technische problemen.  

• Eén van de andere leden treedt op als plaatsvervangend webmaster. 

• Alle leden houden zich bezig met het vergaren van informatie en redactioneel werk en zijn primair 
aanspreekpunt voor een aantal van de overige commissies. 

Taken en verantwoordelijkheden 

Taken 
De Communicatiecommissie informeert leden en derden via de website van de golfvereniging en is 
verantwoordelijk voor: 
1. Beheer en onderhoud van de website. 
2. Publicatie van informatie op de website die van belang of interessant is voor leden en derden. 

Informatie verzorgd door de Communicatiecommissie en afkomstig van anderen zoals het bestuur, de 
verschillende commissies, leden en Golfbaan Welderen. 

3. De Communicatiecommissie vergadert ten minste eenmaal per twee maanden over lopende zaken. 
Onderlinge communicatie kan per e-mail, whatsapp, face-to-face of telefonisch plaatsvinden. 

4. Zowel de voorzitter als een van de leden kunnen vragen om een tussentijdse vergadering. 
5. De Communicatiecommissie heeft het beheer van een aantal e-mailadressen waarvan zij er één zelf 

gebruikt (communicatie@golfclubwelderen.nl) 

Verantwoordelijkheden 
De Communicatiecommissie is verantwoordelijk voor de realisatie en instandhouding van de website. Zij 
ontvangt van andere commissies en bestuur actuele informatie. Zij verzorgt de eindredactie van de 
informatie, waarbij de auteur verantwoordelijk blijft voor de inhoud. Hierbij wordt ook gelet op zaken als 
privacy en ‘goede’ zeden.  

De communicatie tussen commissies onderling en de communicatie van die commissies met het bestuur 
vallen buiten de verantwoordelijkheid van de Communicatiecommissie.  

Bevoegdheden, budget & middelen 

Financiën 
De commissie dient jaarlijks een plan en een begroting in voor de uit te voeren taken.  

mailto:communicatie@golfclubwelderen.nl
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Contacten 
De Communicatiecommissie communiceert met allen die een bijdrage leveren aan het functioneren van 
Golfclub Welderen, zoals het bestuur en de commissies. 

Verantwoording 
De commissie legt jaarlijks verantwoording af door middel van een jaarverslag. 
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Bijlage 4: Baancommissie 

Plaats binnen de golfclub 

De Baancommissie voert haar werkzaamheden uit onder 
verantwoordelijkheid van en rapporteert aan het bestuur van de 
vereniging. De voorzitter van de commissie onderhoudt het contact met 
het bestuur via zijn of haar aanspreekpunt in het bestuur. 

Doelstelling 

De commissie stelt zich ten doel de belangen en wensen van de vereniging, betreffende de 
baanomstandigheden, zo goed mogelijk naar de exploitant en hoofd greenkeeping over te brengen en voor 
een zo optimaal mogelijk te bespelen baan te zorgen. 

Samenstelling 

De Baancommissie bestaat uit 4 leden. Eén lid is tevens voorzitter. De directeur/eigenaar van de baan en 
de hoofdgreenkeeper nemen deel aan de commissievergaderingen als vertegenwoordigers van de baan.  

Taken en verantwoordelijkheden 

1. Organiseren en plannen van regelmatige vergaderingen (ca. 4x per jaar) met de directeur/eigenaar, de 
hoofdgreenkeeper, de voorzitter van het bestuur en de voorzitter van de Regel- en handicapcommissie 
om de wensen van de vereniging uit te dragen, het zogenaamde Babuex-overleg12. 

2. De commissie verzamelt daartoe passief en actief de wensen en behoeften van de vereniging. 
3. Tenminste één keer per kwartaal een rondgang maken over de baan en de onvolkomenheden 

inventariseren. 
4. De hoofdgreenkeeper op de hoogte houden van onvolkomenheden in de baan. 
5. Samen met de R&H-commissie voor aanvang van het seizoen de baan controleren m.n. of de 

hindernispalen goed staan en deze waar nodig goed zetten. 
6. Samen met de F&F-commissie bespreken wat er in de baan omtrent flora en fauna gedaan moet 

worden. 
7. Voorlichting aan de leden over de baanstatus via de website. 

Bevoegdheden, budget & middelen 

Financiën 
De commissie dient jaarlijks een plan en een begroting in voor de uit te voeren taken. De 
commissievoorzitter beheert tevens deze financiën en legt verantwoording af aan de penningmeester van 
het bestuur. 

Verantwoording 
De commissie legt jaarlijks verantwoording af door middel van een jaarverslag. 

 
12 Babuex staat voor Baancommissie, bestuur en exploitant overleg 
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Bijlage 5: Kascommissie 

Plaats binnen de golfclub 

De kascommissie is ingesteld door de Algemene Leden Vergadering (ALV) 
en rapporteert aan die ALV. 

Doelstelling 

De kascommissie onderzoekt ‘de balans en de staat van baten en lasten 
met toelichting’ en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van 
haar bevindingen.  

Het bestuur van de vereniging is daarbij verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door 
haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, 
bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen. 

Samenstelling 

De kascommissie bestaat statutair uit minimaal 2 leden13 die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. 

Taken en verantwoordelijkheden 

Kostencontrole/factuurcontrole 
1. Van elke betaling moet een betalingsbewijs of factuur aanwezig te zijn en dient op een correcte wijze 

te zijn betaald op basis van die factuur.  
2. Alle betalingen zijn van tevoren ordentelijk geaccordeerd door de voor de uitgave verantwoordelijke 

persoon in overleg met de penningmeester. 
3. Alle betalingen zijn in lijn met de geaccordeerde begroting dan wel kunnen worden gestaafd door 

aanvullende besluiten (bijvoorbeeld door notulen van bestuursvergaderingen). 
4. Declaraties zijn in lijn met het betreffende bestuursbeleid en worden gestaafd door overtuigende 

bewijsstukken. 
5. Deze controles kunnen steekproefsgewijs geschieden. Grotere inkomsten uitgaven hebben daarbij 

verhoudingsgewijs prioriteit. 

Controle van balans en verlies- en winstrekening 
1. De beginbalans van het jaar moet 1:1 gelijk zijn aan de eindbalans van het vorige jaar.  
2. Het verschil in eigen vermogen tussen de beginbalans en de eindbalans van het boekjaar  moet 1:1 

gelijk zijn aan het resultaat van verlies- en winstrekening.  
3. De saldi van de bankrekeningen op de beginbalans en de eindbalans van het jaar moeten 

overeenstemmen met de betreffende bankafschriften volgens internetbankieren.  
4. Van alle balansposten en posten op de verlies- en winstrekening kunnen specificaties worden getoond. 

Overige 
Er wordt van jaar tot jaar vastgesteld dat de administratie ordelijk en overzichtelijk wordt gevoerd en dat 
de betreffende gegevensdragers worden bewaard in lijn met de wettelijk geldende  termijnen en in lijn met 
de bepalingen van de AVG. 

Verslaglegging 
De kascommissie brengt verslag uit aan de jaarlijkse algemene vergadering conform bijgaand model. 

  

 
13 In de praktijk worden met het oog op de continuïteit bij voorkeur 4 leden benoemd. 
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Bijlage 6: Seniorencommissie “Welderns” 

Plaats binnen de golfclub 

De Seniorencommissie “Welderns” voert haar werkzaamheden uit onder 
verantwoordelijkheid van en rapporteert aan het bestuur van de vereniging. 
De voorzitter van de commissie onderhoudt het contact met het bestuur via 
zijn of haar aanspreekpunt in het bestuur. 

Doelstelling 

De Seniorencommissie “Welderns” heeft als doel om de seniorleden (m/v) van de golfclub wekelijks een 
ontspannen en recreatieve golfdag te bieden. Het gaat niet alleen om het organiseren van een gezellige 
dag, maar ook om het bevorderen van de golfprestatie, de vaardigheid van de deelnemers met het golfspel 
en de kennis op het gebied van golfregels en -etiquette. 

Samenstelling 

De commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en 5 overige leden. Zij vervullen alle 
acht om beurten de rol van wedstrijdleider. 

Taken en verantwoordelijkheden 

Wedstrijden en competities 
1. De commissie organiseert wekelijks op woensdagen 2 wedstrijden voor senioren (dames 50+/heren 

55+), die in het bezit zijn van een WHS hcp 0-54.0.  
a. Zomerperiode: een 18-holes wedstrijd en een 9-holes wedstrijd (maximale teesluiting 08.30 – 13.00 

uur); 
b. Winterperiode: een 18-holes wedstrijd en een 9-holes wedstrijd (maximale teesluiting 09.00 – 

12.00 uur). 
2. De commissie organiseert hiervoor zeven competities en daarnaast een aantal bijzondere wedstrijden: 

a. Zomercompetitie (1 april tot 1 november) 
o Zomercompetitie over 18 holes 
o Zomercompetitie Q-wedstrijden over 18 holes 
o Zomercompetitie over 9 holes voor hen die geen 18 holes kunnen of willen spelen 
o Ringerscore over 18 holes en 9 holes 

b. Wintercompetitie (1 november tot 1 april) 
o Wintercompetitie over 18 holes 
o Wintercompetitie over 9 holes voor hen die geen 18 holes kunnen of willen spelen 

c. Bijzondere wedstrijden 
o Oliebollenwedstrijd op de eerste woensdag van het nieuwe jaar 
o Slotwedstrijd Wintercompetitie op Golfbaan Welderen (laatste woensdag in maart) 
o Strokeplay wedstrijd om de Kees van Mierlo Bokaal op de tweede woensdag in de maand 

mei 
o Seniorendag tijdens Ledenweek in samenwerking met de Evenementencommissie 
o Senioren Invitatiewedstrijd op de tweede woensdag in de maand augustus 
o Slotwedstrijd Zomercompetitie op Golfbaan Bleijenbeek (laatste woensdag in oktober) 

Organiseren wekelijkse wedstrijden 
1. Elke week treden 2 commissieleden op als wedstrijdleider. Zij organiseren de wedstrijden aan de hand 

van de interne instructie die de commissie voor haar wedstrijdleiders heeft gemaakt.  
2. Het informeren van horeca en receptie over het aantal deelnemers aan de wedstrijden.  
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3. Het toebedelen en indelen van het aantal benodigde handicarts. 
4. Elke week wordt een wedstrijdverslag gemaakt en verstuurd naar de Communicatiecommissie ter 

publicatie op website. 

Overleggen met bestuur en andere commissies 
1. Bestuur. Vooruitblikken aan de hand van de eventueel gewijzigde beleidsrichtlijnen van de golfclub en 

de resultaten van het afgelopen seizoen. 
2. Wedstrijdcommissie. Samenstellen wedstrijdschema en wedstrijdreglement. 
3. R&H-commissie. Het betrekken van referees bij regelvragen voor de deelnemers aan wedstrijden.  
4. Evenementencommissie. Afstemmen van de woensdag tijdens de Ledenweek. 
5. Communicatiecommissie. Het inrichten van de website en het daarop publiceren van de wekelijkse 

verslagen van de wedstrijden. 
6. Competitiecommissie. Het enthousiasmeren van senioren om deel te nemen aan de NGF-Competitie. 
7. Nieuwe ledencommissie. Nagaan hoe de nieuwe senioren kunnen worden opgenomen in de 

Welderns-wedstrijden. 

Bevoegdheden, budget & middelen 

Management golfbaan  
De commissie is bevoegd om afspraken te maken met de horeca voor de organisatie van de bijzondere 
wedstrijden georganiseerd door de commissie, een en ander binnen het kader van het jaarplan en de 
begroting. 

Financiën  
Voor deelname aan de wedstrijden in de zomercompetitie vóór 1 september betaalt de deelnemer een 
eenmalige bijdrage, waaruit worden betaald: 

• de prijzen van alle Senioren wedstrijden; 
• de organisatie van bijzondere wedstrijden; 
• kleine attenties zoals bloemen en kaarten die in het kader van het naar elkaar omzien (Lief en Leed) 

worden overhandigd of gestuurd aan deelnemers van de Senioren wedstrijden. 

De commissie dient jaarlijks een plan en een begroting in voor de uit te voeren taken. De penningmeester 
van de commissie legt verantwoording af aan de penningmeester van het bestuur. 

Verantwoording 
De commissie legt jaarlijks verantwoording af door middel van een jaarverslag. 
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Bijlage 7: Jeugdcommissie 

Plaats binnen de golfclub 

De Jeugdcommissie voert haar werkzaamheden uit onder verantwoordelijkheid 
van en rapporteert aan het bestuur van de vereniging. De voorzitter van de 
commissie onderhoudt het contact met het bestuur via zijn of haar 
aanspreekpunt in het bestuur. 

Doelstelling 

De commissie stelt zich ten doel het golfplezier van de jeugdleden binnen de 
club te bevorderen. Zij doet dit door – naast het aanbieden van golflessen door 
de exploitatiemaatschappij – het aanbieden van coachuren, het organiseren van 
jeugdwedstrijden en ander activiteiten. 

Samenstelling 

De Jeugdcommissie bestaat uit 6 leden. Eén lid is tevens voorzitter. Een van de leden is penningmeester. 
De taken van de jeugdcommissie zijn zoveel als mogelijk verdeeld onder de leden. De jeugdpro werkt 
samen met de jeugdcommissie tijdens de activiteiten en neemt deel aan de vergaderingen van de 
jeugdcommissie. 

Taken en verantwoordelijkheden 

Lessen 
• Overleg met jeugdpro(‘s) over de invulling van de lessen 

• Informeren van de jeugdleden/ouders over het lesprogramma 

• Overleg met jeugdpro(‘s) over de voortgang van de kinderen 

Bijhouden ledenlijst jeugd 
• Verzorgen van een warm welkom voor nieuwe jeugdleden 

• Vaststellen welke jeugdleden meedoen met de lessen 

• Bepalen en bijhouden op welk niveau ieder kind meedoet 

Communicatie met de jeugdleden/ouders, bestuur en communicatiecommissie 
• Informeren over de lessen 

• Informeren over de coach-uren 

• Informeren over de wedstrijden 

• Schrijven van verslagen van de wedstrijden en andere jeugdevenementen 

• Zorgen voor regelmatig aandacht voor de jeugd 

Organiseren van coach-uren rond het lesprogramma op zondagmorgen 
• Werven van jeugdbegeleiders 

• Organiseren van activiteiten 

• Regellessen (theorie en praktijk) 

Organiseren van jeugdwedstrijden 
• In overleg met de Wedstrijdcommissie vaststellen welke wedstrijden worden georganiseerd 

• Wedstrijden in E-GOLF4U aanmaken/voorbereiden 

• Jeugdleden uitnodigen 

• Regelen prijzen 

• Regelen en controleren teesluiting 
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• Wedstrijdtafel bemensen – wedstrijdkaarten aanmaken 

• Flights begeleiden 

• Prijsuitreiking 

• Wedstrijdresultaten in E-Golf4U vastleggen 

NGF-competitie 
• Vaststellen hoeveel teams worden ingeschreven en in welke samenstelling 

• Begeleiding van de wedstrijdteams 

• Organiseren van wedstrijdkleding 

• Organiseren van thuiswedstrijd 

Gelders Golf Kwadrant 
• Golfclub Welderen vertegenwoordigen bij het GGK  

• Organiseren van thuiswedstrijd 

Organiseren jaarlijks jeugduitje (naar bijv. Dutch Open) 

Bevoegdheden, budget & middelen 

Financiën 
De commissie dient jaarlijks een plan en een begroting in voor de uit te voeren taken. De commissie stelt 
een penningmeester aan die verantwoording aflegt aan de penningmeester van het bestuur. 

Verantwoording 
De commissie legt jaarlijks verantwoording af door middel van een jaarverslag. 
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Bijlage 8: Competitiecommissie 

Plaats binnen de golfclub 

De Competitiecommissie voert haar werkzaamheden uit onder 
verantwoordelijkheid van en rapporteert aan het bestuur van de vereniging. De 
voorzitter van de commissie onderhoudt het contact met het bestuur via zijn of 
haar aanspreekpunt in het bestuur. 

Doelstelling 

De commissie heeft als doel leden van de vereniging voor te bereiden op en deel 
te laten nemen aan de NGF-competitie.  
 
De commissie is verantwoordelijk voor: 

• de samenstelling van de competitieteams binnen de kaders van het laatstelijk door het bestuur 
vastgestelde beleid.  

• de clubbrede voorbereidende activiteiten van de teams voor de NGF-competitie. 

Samenstelling 

De Competitiecommissie bestaat uit 3 leden. Eén lid is tevens voorzitter. Twee andere leden vervullen de 
taken van secretaris en penningmeester. 

Taken en verantwoordelijkheden 

Overleggen met bestuur golfclub 
• Vooruitblikken aan de hand van de beleidsrichtlijnen van de golfclub en resultaten van  het afgelopen 

seizoen 

• Inschrijf- en indelingscriteria  vaststellen  

• Overleg over mogelijk aantal teams (selectie/overig c.q. jeugd) 

• Overleg lessenaanbod met golfschool/overleg Jeugdcommissie  

Inschrijving nieuwe seizoen 
• Inschrijving via E-Golf4U openstellen 

• Competitiereglement op de website plaatsen 

• Controleren of deelnemers aan de criteria via E-Golf4U  

• Team indeling vaststellen (selectieopzet in overleg met Golfschool en eventueel captains). 

• Zij die niet kunnen worden ingedeeld, benaderen (persoonlijk of via telefoon/email) 

• Bekendmaking (voorlopige)teamindeling op website en per e-mail dmv E-Golf4U  

Organiseren nieuwe seizoen  
• Opgave aan NGF van aantal deelnemende teams (oktober)  

• Maken schema met data en gastclubs. Dit schema wordt o.a. gebruikt om: 
➢ het startschema te maken voor de captains en de gastclubs  
➢ Wedstrijdcommissie en BV (horeca, receptie en marshals) te informeren 
➢ bezoekende verenigingen te informeren 

• Invullen en inzenden van de spelersregistratie formulieren (maart) 

• Wedstrijdformulieren en wachtwoordcodes voor online-uitslagen via internet aan de captains doen 
toekomen 

• Lijst aanwezigheid of telefonische bereikbaarheid van clubreferee(s)  
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Organiseren van club brede activiteiten: 
• Informatiebijeenkomst teamcaptains (oktober) 

• Regeldag in samenwerking met de R&H-commissie (maart) 

• Trainingsdag tvs opening competitieseizoen (eind maart) 

• Afsluitingsbijeenkomst tvs huldiging kampioenen (medio mei) 

Evalueren afgelopen seizoen 
• Evaluatie afgelopen competitie en competitiebeleid opstellen. 

• Evaluatie terugkoppelen en bespreken met captains , golfschool , horeca en BV. 

• Actielijst verbeterpunten en afspraken opstellen en toewijzen aan de oplossende partij 

Bevoegdheden, budget & middelen 

Management golfbaan 
De commissie is bevoegd om de volgende aangelegenheden met de BV te regelen: 

• Baanbezetting. De commissie dient de gewenste teesluitingen tijdens de ontvangstdagen tijdig in de 
bij de voorzitter van de Wedstrijdcommissie, die e.e.a. zal afstemmen met de BV. De commissie is 
gemandateerd om detailafspraken te maken over de ontvangstdagen met de BV, in het bijzonder met 
de dienstdoende marshal.  

• Voorspeeltarief. De commissie voert de onderhandeling met de BV over een voorspeeltarief samen uit 
met het bestuur. 

• Horeca. De commissie is bevoegd, zo nodig na overleg met haar aanspreekpunt binnen het bestuur, 
om afspraken te maken met de horeca voor de ontvangstdagen, de Regel- en Trainingsdag en de 
afsluitingsbijeenkomst. 

• Golfschool. De commissie is bevoegd om afspraken te maken met de golfschool. 

Deelname aan de NGF-competitie 
De commissie heeft de bevoegdheid om spelers toe te laten, anders in te delen of uit te sluiten van 
deelname. 

Financiën 
De commissie dient jaarlijks een plan en een begroting in voor de uit te voeren taken. De commissie stelt 
een penningmeester aan die verantwoording aflegt aan de penningmeester van het bestuur. 

Verantwoording 
De commissie legt jaarlijks verantwoording af door middel van een jaarverslag. 
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Bijlage 9: Nieuwe ledencommissie 

Plaats binnen de golfclub 

De Nieuwe ledencommissie voert haar werkzaamheden uit onder 
verantwoordelijkheid van en rapporteert aan het bestuur van de vereniging. De 
voorzitter van de commissie onderhoudt het contact met het bestuur via zijn of 
haar aanspreekpunt in het bestuur. 

Doelstelling 

De commissie heeft als doel: 

• Het verwelkomen van nieuwe leden bij onze golfclub. 

• Het bevorderen van de integratie van nieuwe leden, zodat er een goede 
“doorstroom” plaatsvindt naar overige clubwedstrijden. 

• Het actief bevorderen van het speelplezier van de beginnende golfer. 

• Veel aandacht besteden aan de golf etiquette en golfregels. 

• Bevorderen van de “door de baan” vaardigheid van de beginnende golfer. 

• Het jaarlijks organiseren van een aantal wedstrijden om bovengenoemde doelstelling te kunnen 
realiseren. 

Samenstelling 

De Nieuwe ledencommissie bestaat uit circa 13 leden. Vier leden vormen het kernteam (w.o. de voorzitter 
en de penningmeester) en zijn tevens begeleider. De overige leden vervullen alleen de rol van begeleider. 

Taken en verantwoordelijkheden 

Overleggen met bestuur golfclub 
• Vooruitblikken aan de hand van de eventueel gewijzigde beleidsrichtlijnen van de golfclub en de 

resultaten van  het afgelopen seizoen. 

• Inschrijf criteria voor deelname aan wedstrijden vaststellen. De huidige criteria zijn: 
➢ Een nieuw lid mag in principe in het eerste jaar maar maximaal twee jaar meedoen aan de 

wedstrijden (gerekend vanaf inschrijfdatum). 
➢ In deze periode mag een nieuw lid voor maximaal 10 wedstrijden inschrijven. 

Wedstrijdschema nieuwe seizoen 
Wedstrijdschema samenstellen in overleg met o.a. Wedstrijdcommissie en de organisator van de 
bitterballen- en snertwedstrijden. 

Organiseren nieuwe seizoen  
• Wedstrijdschema in E-Golf4U opnemen en publiceren op informatiebord en website. 

• Informatiebrochure Nieuwe Leden jaarlijks actualiseren en beschikbaar stellen aan de BV zodat deze 
meegestuurd kan worden met de documenten welke een nieuw lid ontvangt bij inschrijving. Deze 
brochure tevens publiceren op de website  

• Commissie informeren over het wedstrijdschema. 

• Regel- en handicapcommissie informeren over het wedstrijdschema.  

Organiseren maandelijkse wedstrijden 
• Er wordt een aantal wedstrijden verzorgd, waarvan het merendeel op de Par 3/4 baan en in de 

zomermaanden enkele op de Championship Course.  

• In de maanden mei en september wordt de wedstrijd vooraf gegaan door een introductie over de BV 
en de Golfclub. Hierbij zijn de voorzitter van de Golfclub en iemand van de exploitant aanwezig. 
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• Maandelijks uitnodigingen versturen, in samenwerking met de BV.  

• Controleren of deelnemers voldoen aan de inschrijfcriteria.  

• Coördineren van het aantal begeleiders welke benodigd zijn voor de maandelijkse wedstrijd. 

• Maken van de flightindeling, deze mailen aan de deelnemers en publiceren op de website via E-Golf4u. 

• Horeca en receptie informeren over het aantal deelnemers aan de wedstrijd. 

• Deelnemers verwelkomen bij aanvang wedstrijd. 

• Prijsuitreiking en publiceren uitslag. 

• Winnaars fotograferen en de winnaar uitnodigen voor het schrijven van een wedstrijdverslag. 

• Wedstrijdverslag versturen naar de communicatiecommissie ter publicatie op website. 

Warm welkom 
• In samenwerking met het bestuur en de BV ervoor zorg dragen dat de nieuwe leden uitgenodigd 

worden voor het “Warm Welkom” gesprek met een van de begeleiders. 

• Het verzorgen van de “Warm Welkom” sessies met individuele nieuwe leden. 

• Het verzorgen van de “Warm Welkom” groepssessies met nieuwe leden, die een individuele sessie niet 
op prijs stellen. 

• Informatiemap en bijbehorende checklist actualiseren. 

Evalueren afgelopen seizoen 
• Evaluatie afgelopen seizoen en nagaan in hoeverre de gehanteerde uitgangspunten bij het organiseren 

van de maandelijkse wedstrijden juist zijn. 

• Evaluatie bespreken met het bestuur en terugkoppelen met de commissie , horeca en BV. 

• Actielijst verbeterpunten en afspraken opstellen en toewijzen. 

Bevoegdheden, budget & middelen 

Management golfbaan  
De commissie is bevoegd om afspraken te maken met de horeca voor de organisatie van de 
wedstrijddagen, een en ander binnen het kader van het jaarplan en de begroting. 

Deelname 
De commissie heeft de bevoegdheid om spelers in een wedstrijd toe te laten, anders in te delen of uit te 
sluiten van deelname. 

Financiën  
De commissie dient jaarlijks een plan en een begroting in voor de uit te voeren taken. De penningmeester 
van de commissie legt verantwoording af aan de penningmeester van het bestuur. 

Verantwoording  
De commissie legt jaarlijks verantwoording af door middel van een jaarverslag en doet een voorstel voor 
de activiteiten in het nieuwe seizoen. 

  



Organisatie en werkwijze 

 

 

Bestuur 2022 v2.0   Pagina | 25  

Bijlage 10: Evenementencommissie 

Plaats binnen de golfclub 

De Evenementencommissie voert haar werkzaamheden uit onder 
verantwoordelijkheid van en rapporteert aan het bestuur van de vereniging. 
De voorzitter van de commissie onderhoudt het contact met het bestuur via 
zijn of haar aanspreekpunt in het bestuur. 

Doelstelling 

De commissie heeft als doel, door het organiseren van activiteiten anders dan 
wedstrijden (zoals tijdens de Ledenweek), het verenigingsleven voor leden te verrijken. 

Samenstelling 

De commissie bestaat uit minimaal 4 leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester. Daarnaast wordt de commissie ondersteund door zogenaamde ‘Helpende Handjes’ die 
bij evenementen kunnen worden ingezet. 

Taken en verantwoordelijkheden 

Organiseren van de evenementen 
• Opstellen van een draaiboek voor de diverse evenementen 

• Uitvoering geven aan de diverse evenementen in overleg met de betrokken commissies 

• Bedenken van nieuwe activiteiten of op een andere manier invulling geven aan de bestaande 

Voorzitter  
1. Voorzitten overleg Evenementencommissie 
2. Bewaken actiepunten  
3. Opstellen jaarplan Evenementencommissie en goedkeuring door bestuur 
4. Deelname voorzittersoverleg Golfclub Welderen 
5. Contact onderhouden met BV 
6. Na afstemming en goedkeuring offerte door bestuur contact met BV 
7. Contact onderhouden met bestuur 

Penningmeester 
1. Opstellen jaarbegroting 
2. Goedkeuren budget Evenementencommissie door penningmeester bestuur 
3. Afstemmen/opvragen offertes BV voor horeca (met secretaris) 
4. Bewaken deel-activiteiten binnen budget 
5. Afstemmen/communicatie met penningmeester bestuur 
6. Controleren door penningmeester bestuur te betalen facturen Evenementencommissie 
7. Evalueren gemaakte afspraken met exploitant (met secretaris) 
8. Indien nodig afstemmen + overeenstemming met exploitant voor creditnota 
9. Goedkeuren facturen, zo nodig met correctie, naar penningmeester bestuur 
10. Up to date houden Excel jaarbudget met factuurnummers die door de penningmeester bestuur worden 

opgestuurd 
11. Paar keer per jaar tussentijdse afstemming met penningmeester bestuur 
12. Rapportage en verantwoording afleggen van financiën Evenementencommissie t.o.v. jaarbudget 

Evenementencommissie 
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Secretaris 
1. Doorgeven agenda overleg Evenementencommissie 
2. Notuleren tijdens besprekingen en vastleggen actiepunten 
3. Vaststellen volgende vergadering 
4. Contact onderhouden met sales medewerker BV 
5. Afstemmen/opvragen offertes BV voor horeca (met penningmeester) 
6. Evalueren gemaakte afspraken met manager en salesmedewerker BV (met penningmeester) 
7. Artikel schrijven voor website en eventueel nieuwsbrieven (aandacht vestigen op bepaalde 

wedstrijden/activiteiten) 
8. Foto’s maken bij activiteiten en doorsturen naar communicatie commissie dan wel plaatsing op de 

website 
9. Samenstellen en bijhouden van een draaiboek per activiteit.  

Overige leden 
1. Assisteren bij bovengenoemde activiteiten 
2. Organiseren van de Helpende Handjes 

Bevoegdheden, budget & middelen 

Bevoegdheden 
• De commissie is bevoegd te onderhandelen met derden (waaronder de exploitant) over prijzen, e.d. 

en, in overleg met de penningmeester van de golfclub, financiële afspraken te maken. 

• Tijdens het organiseren van evenementen is de evenementencommissie hoofdverantwoordelijk en is 
in dat kader bevoegd om voor het evenement relevante aanwijzingen te geven aan andere betrokken 
commissies. 

Financiën 
De commissie dient jaarlijks een plan en een begroting in voor de uit te voeren taken. De commissie stelt 
een penningmeester aan die verantwoording aflegt aan de penningmeester van het bestuur. 

Verantwoording 
De commissie legt jaarlijks verantwoording af door middel van een jaarverslag. 
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Bijlage 11: Flora- en faunacommissie 

Plaats in de organisatie 

De Flora- en faunacommissie voert haar werkzaamheden uit onder 
verantwoordelijkheid van en rapporteert aan het bestuur van de vereniging. De 
voorzitter van de commissie onderhoudt het contact met het bestuur via zijn of 
haar aanspreekpunt in het bestuur. 

Doelstelling 

De ruimte die op golfbaan Welderen beschikbaar is naast de direct door de golfer benutte baan, zo in te 
richten, dat er een optimale situatie wordt gecreëerd voor de flora en fauna in dit landschapsgebied. De 
commissie houdt zich bezig met monitoren, inventariseren en verbeteren van de omstandigheden 
betreffende de flora en fauna. Samen met de greenkeeping wordt er een onderhoudsbeleidsplan gemaakt, 
dat continue wordt bijgesteld op basis van beschikbare informatie. Hierbij is het streven om de 
terreinomstandigheden optimaal te maken, ten einde een flora en fauna samenstelling te bevorderen, 
waarbij er gegolfd wordt op Welderen in een prachtige natuur met een variatie, die hoort bij het landschap 
van de Betuwe en mooi aansluit bij Park Lingezegen. Om ons beleid gestalte te geven betreffende kennis 
en support wordt samenwerking waar mogelijk met de NGF, de verschillende natuurgerichte organisaties 
en specialisten als uitgangspunt gehanteerd. Ook het informeren van de golfers en overige bezoekers van 
golfbaan Welderen over ons natuurbeleid zal continue aandacht krijgen. 

Samenstelling 

Het aantal leden is niet vastgelegd, maar bedraagt bij voorkeur minimaal 6 personen, waarvan een als 
voorzitter optreedt. Kennis van en/of interesse in de natuur is een vereiste. Afhankelijk van de 
mogelijkheden van de personen worden de verschillende taken onderling verdeeld.  

Taken en verantwoordelijkheden 

1. Het regelmatig vernieuwen en onderhouden van nestkasten, insectenhotels en overige nestfaciliteiten. 
2. Het regelmatig monitoren en rapporteren van bevindingen betreffende:  

a. De fauna waaronder vogels, vissen, amfibieën, zoogdieren, insecten, vlinders etc. 
b. De flora waaronder, bloemen, planten, specifiek waterplanten etc. 

3. Het onderzoeken van de diverse speciale locaties zoals, plantenvakken, bakken gemaakt met 
takkenrillen, ruigtes, vijvers, sloten, omliggende zegen.  

4. Alle commissieleden worden taakgericht ingedeeld. Taken kunnen zijn: Buitengebeuren, nestkasten 
etc., planten, vissen, vogels, waarnemingen, PR en communicatie, projecten enz. 

5. De voorzitter zal toezien op het archiveren van belangrijke informatie, zodat deze voor de club en 
commissieleden beschikbaar is. 

6. De voorzitter zal regelmatig overleg voeren met de commissieleden over de stand van zaken en 
daarvoor samenkomsten organiseren, waarbij ook de hoofd greenkeeping kan worden uitgenodigd.  

7. Jaarlijks wordt in samenwerking met de NGF een vogeltelling georganiseerd. 
8. Het lid pr/communicatie publiceert regelmatig over de flora en fauna aan onze clubleden. 
9. Het volgen van richtlijnen van en eventuele deelname aan NGF projecten, zoals Committed to Birds 

project, Committed to Green, GEO certificering enz.   
10. Het jaarlijks publiceren van een aangepast standpunt aangaande ons onderhoudsbeleidsplan. 
11. Aanpassingen in baan worden zo nodig met de baan commissie en/of de regel en handicap commissie 

besproken. 
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Bevoegdheden, budget & middelen 

Bevoegdheid 
De commissie stemt haar activiteiten met name af met de Baancommissie en de Regel- en 
handicapcommissie met het oog op een goede afweging tussen flora en fauna versus de belangen van de 
golfers. 

Financiën 
De commissie dient jaarlijks een plan en een begroting in voor de uit te voeren taken. De commissie stelt 
een penningmeester aan die verantwoording aflegt aan de penningmeester van het bestuur. 

Verantwoording 
De commissie legt jaarlijks verantwoording af door middel van een jaarverslag. 
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 Bijlage 12: Begrotingscyclus 

Jaarverslag 20XX, Jaarplannen/Begroting 20XX+1 en Voorbereiding ALV 

 

Nr. Onderdeel Verantwoordelijk Datum 

1 Uitnodiging aan commissievoorzitters om 
hun betreffende jaarverslag 20XX en 
concept jaarplan/begroting 20XX+1 op te 
maken 

penningmeester medio september 
20XX 

2 Opmaken concept jaarverslag 20XX en 
concept jaarplan/begroting 20XX+1  

Commissie(-voorzitter) Vóór 1 november 20XX 

3 Besprekingen van de concept jaarplannen 
20XX en de concept begroting 20XX+1 van 
de commissies door penningmeester + 
verantwoordelijk bestuurslid met 
commissievoorzitter en eventuele 
commissiepenningmeester 

Penningmeester en 
verantwoordelijk bestuurslid 

Tot 5 weken na 1 
november 20XX  

4  Presentatie van de concepten aan bestuur - 
eventuele aanpassingen en goedkeuring  

penningmeester en 
verantwoordelijk bestuurslid 

Bestuursvergadering 
december 20XX 

5 Feedback hierover naar 
commissievoorzitters 

penningmeester en 
verantwoordelijk bestuurslid 

Voor 1 januari 20XX+1 

6 Concept jaarrekening 20XX en concept 
begroting 20XX+1 (commissies plus overige 
inkomsten & uitgaven categorieën) 

penningmeester Eerste week januari 
20XX+1 

7  Bespreking concept jaarrekening 20XX en 
concept begroting 20XX+1 inclusief 
eventuele aanpassingen en goedkeuring 

bestuur Bestuursvergadering 
tweede week januari 
20XX+1 

8 Opmaken definitieve versie jaarrekening 
20XX en begroting 20XX+1 inclusief 
uitsturen definitieve jaarrekening 20XX 
naar Kascommissie 

penningmeester Medio – eind januari 
20XX+1 

9 Concept jaarverslag 20XX en concept 
jaarplannen 20XX+1 t.b.v. bestuur 

voorzitter/penningmeester/ 
secretaris 

Voor medio januari 
20XX+1 

10 Bespreking concept jaarverslag 20XX en 
concept jaarplannen 20XX+1 inclusief 
eventuele aanpassingen en goedkeuring 

bestuur Bestuursvergadering 
tweede week januari 
20XX+1 

11 Concept uitnodiging ALV (conform bijlage) 
en concept agenda ALV 

secretaris/bestuur Medio januari 20XX+1  

12 Opmaken definitieve versie jaarverslag 
20XX en jaarplannen 20XX+1  

voorzitter/secretaris 1 februari 20XX+1 
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Nr. Onderdeel Verantwoordelijk Datum 

13 Controle jaarrekening 20XX + verslag 
Kascommissie (conform bijlage) 

penningmeester >1 februari 20XX+1 

14 Uitnodiging en agenda ALV (conform 
bijlage) naar leden; plaatsing op website 
plus bijbehorende documenten  

secretaris / 
Communicatiecommissie 

>Medio februari 
20XX+1 

15 Aankondiging eventuele bestuursmutaties 
aan de leden  

secretaris/voorzitter 1 januari 20XX+1 

16 Voorbereiding ALV – bespreking 
commentaar bij agenda en wijze van 
presentatie 

voorzitter/penningmeester Medio februari 20XX+1 

(bestuursvergadering) 

17  ALV bestuur xx maart  20XX+1 
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Bijlage 13: Uitvoeringsbepalingen Vrijwilligersbeleid 

Waardering per categorie 

In onderstaande tabel is de waardering per categorie weergegeven. De commissievoorzitter bepaalt in 
overleg met het bestuur in welke categorie een commissielid wordt ingedeeld14. 

 

Vrijwilligersdag  

De uitnodiging voor de vrijwilligersdag gaat naar alle leden, die op de vrijwilligersdag als vrijwilliger actief 
zijn (mits vallend in een betreffende categorie) en ook naar de eventuele partners van die vrijwilligers. De 
deelname is alsdan kosteloos. 

Oud-vrijwilligers van het jaar en ereleden worden maximaal 3 keer na hun benoeming uit dien hoofde 
uitgenodigd. 

Budget voor commissie-uitje en -afscheid 

Het budget (vastgesteld volgens de tabel hierboven) is bestemd voor de commissie en moet in principe in 
het betreffende jaar worden besteed. 

• Het is aan de commissievoorzitter hoe dit bedrag wordt besteed. Te denken valt aan een 
gemeenschappelijk uitje, een hapje/drankje of een attentie. 

• Indien door omstandigheden geplande besteding in het lopende jaar niet mogelijk is, kan dit bedrag 
naar het volgende jaar worden doorgeschoven; dit dient dan wel gemeld te worden vóór 1 december 
van het lopende jaar (inhaal van verstreken jaren is niet mogelijk). 

• Het uitje wordt gedeclareerd op grond van overlegde facturen. 

• Indien een commissievoorzitter meent dat extra uitgaven nodig zijn, dient deze daartoe een 
onderbouwd verzoek bij het bestuur in. Het bestuur beslist of de extra uitgaven kunnen plaatsvinden. 

Vergoeding consumpties tijdens vergaderingen 

Voorop staat dat een vergadering nodig en nuttig moet zijn evenals het aantal deelnemers aan de 
vergadering. 

• Richtlijn bij vergadering van 2 uur: 2 consumpties tijdens vergadering en 1 achteraf per deelnemer. 

• Commissievoorzitter of penningmeester commissie tekent de horecabon af en stuurt een foto of kopie 
naar de penningmeester van de golfclub (zie bijvoegsel). 

 
14 Voor overige vrijwilligers gebeurt dit door het bestuur. 



Organisatie en werkwijze 

 

 

Bestuur 2022 v2.0   Pagina | 32  

Vergoeding van consumpties tijdens activiteiten 

• Vergoeding bij activiteiten van tenminste 2 uur. 

• Richtlijn: consumpties ter waarde van max € 15,- bij besteding van 8 uur. Dit past bijvoorbeeld bij de 
leiding van een Maandbeker- of Maandagwedstrijd. Bij een activiteit van 4 uur dus circa € 7,50 enz. 

• De consumpties tijdens activiteiten worden als een onkostenvergoeding in financiële vorm gegeven. 
Degenen die de activiteit heeft verricht, stuurt de betreffende horecabonnen of fotoscans daarvan naar 
de penningmeester van zijn of haar commissie. Die checkt, keurt goed, verzamelt en bewaart die en 
stuurt vervolgens een gedetailleerd overzicht van de uit te betalen declaraties periodiek (bijv. 1x per 
maand) naar de penningmeester van de club. Die betaalt vervolgens de declaraties uit. 

Bijzondere situaties 

Wat als iemand een deel van een jaar vrijwilliger is 
• Bij zitting tijdens uitje/diner binnen commissie is er budget (mits vrijwilliger in betreffende categorie). 

• Er is ook budget als de vrijwilliger (mits in betreffende categorie) in het betreffende jaar al afscheid 
heeft genomen en tenminste: 
➢ de helft van het verenigingsjaar als vrijwilliger in de commissie heeft gefunctioneerd; 
➢ tenminste 2 voorafgaande jaren als vrijwilliger heeft gefunctioneerd en het budget wordt gebruikt 

voor afscheid nemen. 

• Bij zitting in een commissie tijdens de vrijwilligersdag wordt deze daarvoor uitgenodigd (mits vrijwilliger 
in betreffende categorie). 

• De vrijwilliger (mits in betreffende categorie) wordt ook uitgenodigd voor de vrijwilligers dag als deze 
in het betreffende jaar al afscheid heeft genomen en tenminste: 
➢ de helft van het verenigingsjaar als vrijwilliger heeft gefunctioneerd. 
➢ tenminste 2 voorafgaande jaren als vrijwilliger heeft gefunctioneerd. 

Als er 2 categorieën in 1 commissie voorkomen: 
• Bij voorkeur voorkomen door een efficiëntere bemensing van de commissie na te streven.  

• Commissie krijgt gecombineerd budget en besluit zelf of er gezamenlijk wordt besteed of 
gedifferentieerd. 

Als iemand in 2 (of zelfs meer) commissies zit: 
• Beide functies op zichzelf “inschalen”. 

• Vrijwilliger doet blijkbaar “dubbele inspanning” en moet met beide commissies mee kunnen doen met 
uitje (afhankelijk van inschaling). 

• NB: uiteraard geen extra’s omdat er maar 1 keer aan de vrijwilligers dag kan worden deelgenomen. 
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Apart budget voor afscheid als vrijwilliger 

Als iemand afscheid neemt als vrijwilliger en geheel stopt met vrijwilligerswerk voor de golfclub bepaalt 
het bestuur een eventueel passend afscheidscadeau15. Om enige richting te geven gaat het om de volgende 
(netto) bedragen: 
 

 Budget bij afscheid als vrijwilliger 

Jaren Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 

0 tot 1 - - - 

1 tot 3 € 20,- - - 

3 tot 6 € 40,- € 20,- € 15,- 

6 tot 10 € 60,- € 30,- € 30,- 

10 en meer maatwerk maatwerk maatwerk 

 

Ad hoc besluiten door bestuur 

In bijzondere of niet voorziene situaties kan het bestuur op ad hoc basis besluiten. 
  

 
15 Indien werkzaam in een commissie geschiedt dit in overleg met en eventueel op voorstel van die commissievoorzitter. 
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Bijvoegsel bij Bijlage 13: Uitvoeringsbepalingen Vrijwilligersbeleid 

Procedure afrekening horeca bestedingen in het clubhuis door bestuur en commissies 
Bestuur en commissies kunnen tijdens hun vergaderingen en bijeenkomsten in het clubhuis consumpties 
gebruiken. Met de exploitant is afgesproken dat deze consumpties ‘op rekening’ kunnen worden 
opgenomen. Om latere facturering daarvan door de club met de exploitant  op een ordelijke en 
controleerbare manier te laten verlopen gelden de volgende regels: 

Einde vergadering 
De commissievoorzitter of diens vervanger vraagt de kassabon op en controleert deze. Na akkoord wordt 
de bon afgetekend. 

Kassabon 

• Maak een kopie met telefoon of vraag een kopie van de afgetekende bon aan de horecamedewerker. 

• Bewaar de kopie. 

• Stuur de kopie door naar de commissievoorzitter of commissiepenningmeester. Deze bewaart de 
factuur in het commissie-archief. 

• De penningmeester van de club kan de kopie eventueel opvragen ter controle. 

Penningmeester van de golfclub 
De penningmeester ontvangt de factuur van de exploitant en separaat de betreffende voor akkoord 
getekende kassabon(nen). De penningmeester betaalt de factuur, maar kan eventueel bij onduidelijkheden 
de factuur ter controle naar de commissie sturen. Controleer dan de factuur en geef goedkeuring aan de 
penningmeester. 

Onjuiste factuur? 
Klopt de factuur niet, overleg dan met het horecapersoneel. Kom je niet tot overeenstemming geef dit door 
aan de penningmeester. Deze overlegt dan met de manager van de golfbaan. 

Betaling 
Betaling van de factuur volgt als deze is gedekt door ondertekende kassabonnen of zodra 
overeenstemming met de manager van de golfbaan is bereikt over een mogelijk onjuiste factuur. 
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Bijlage 14: Uitvoeringsbepalingen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

Voor welke vrijwilligers is een VOG noodzakelijk of gewenst?  

Een VOG is noodzakelijk voor vrijwilligers die met jeugdleden werken en mogelijk in een situatie komen 
dat zij alleen met één of meer jeugdleden zijn: dat betreft in ieder geval alle leden van de 
Jeugdcommissie, de Jeugdcoaches en de Vertrouwenscontactpersoon.  

Bestuursleden hebben een belangrijke voorbeeldfunctie en hun integriteit mag niet ter discussie staan. 
Daarom dienen ook bestuursleden een VOG te overleggen.  

VOG’s moeten actueel zijn  

VOG’s kennen in praktische zin een houdbaarheidsdatum. De vrijwilliger waarvoor deze is afgegeven kan 
na afgifte immers ongewenst of onacceptabel gedrag gaan vertonen. Daarom wordt om de 3 jaar de VOG 
opnieuw aangevraagd. Het bestuur houdt registratie van de overlegde VOG’s.  

De regeling gratis VOG  

De golfclub voldoet aan de voorwaarden om toegelaten te worden tot de regeling gratis VOG. Zo heeft de 
golfclub de beschikking over E-herkenning16 zodat we gratis VOG's klaar kunnen zetten voor de 
vrijwilligers. De vrijwilligers hebben overigens DigiD nodig om een gratis VOG aan te vragen.  

Proces verkrijgen en beheer VOG 

1. Het bestuur stelt na overleg met commissies vast welke vrijwilligers binnen de club een VOG moeten 
hebben. Zie “Voor welke vrijwilligers is een VOG noodzakelijk of gewenst?”. 

2. Commissievoorzitters doen bij het bestuur steeds een voorstel voor een nieuw commissielid / een 
nieuwe vrijwilliger met de rol/functie die deze zal gaan invullen en of daarbij een VOG is vereist.  

3. Het bestuur stelt vast of een VOG nodig is. Het bestuur geeft al dan niet een akkoord op het nieuwe 
commissielid / de nieuwe vrijwilliger. Dit is een principe akkoord indien een VOG nodig is. 

4. Indien nodig wordt door het bestuur een VOG aangevraagd (ook voor bestaande gevallen):  
a. de commissievoorzitter stelt de vrijwilliger op de hoogte van de aanvraag die zal worden gedaan;  
b. het aangewezen bestuurslid zet de aanvraag klaar;  
c. het betrokken lid rond de aanvraag af;  
d. indien en zodra de VOG wordt verleend toont het betrokken lid deze aan het aangewezen 

bestuurslid. De VOG zal om privacy-technische redenen niet door de golfclub worden bewaard; 
e. het aangewezen bestuurslid legt vast dat de VOG is verleend, voor wie, voor welke rol/functie en 

op welke datum;  
f. het bestuur stemt daarna definitief in met nieuw commissielid / nieuwe vrijwilliger.  

5. Het aangewezen bestuurslid houdt de lijst met verleende VOG’s in beheer. Het aangewezen 
bestuurslid voor dit onderwerp is het bestuurslid dat voor de jeugdcommissie als aanspreekpunt 
dient. 

6. Het bestuur bespreekt twee keer per jaar de lijst en bekijkt welke VOG’s vernieuwd moeten worden 
(dan proces vanaf punt 4 doorlopen).  

7. Commissievoorzitters leggen veranderingen van rol/functie van bestaande 
commissieleden/vrijwilligers aan bestuur voor, zodat bestuur kan beoordelen of een VOG nodig is 
(dan proces doorlopen vanaf punt 3). 

  

 
16 De golfclub heeft gekozen voor KPN als aanbieder. 
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Bijlage 15: Aansprakelijkheid en zorgplicht 

Inleiding 
Ten behoeve van het functioneren van het Bestuur en de commissies inclusief die van haar vrijwilligers als 
ook haar overige leden  is het nuttig om de positie van de Golfclub Welderen (hierna: de Golfclub) voor wat 
betreft de thema’s aansprakelijkheid, zorgplicht en risicobeheersing te bepalen.  

Van belang is vast te stellen dat de Golfclub de juridische status heeft van een vereniging met 
rechtspersoonlijkheid. Daarmee ligt ook het kader vast om de eventueel noodzakelijk te nemen 
maatregelen te bepalen waarmee voldaan blijft worden aan de wettelijke eis dat sprake is van behoorlijk 
bestuur en van adequate zorgplicht. Daarbij kan niet worden voorbijgegaan aan het benoemen van de 
risico’s die zich daarbij voordoen en de eventueel te treffen maatregelen tot beheersing ervan. Op dit 
moment worden de risico’s in kaart gebracht en zal deze bijlage later worden aangevuld met de relevante 
items en de getroffen maatregelen ter beheersing daarvan.     

Aansprakelijkheid van bestuurders 
Het bestuur van de Golfclub valt in de termen van de aansprakelijkheid 
voor rechtspersonen zoals geregeld in het Burgerlijk Wetboek (BW).  

Dit is een hoofdelijke aansprakelijkheid.  

In het BW is dit als volgt geformuleerd (artikel 9 - Boek 2). 

Toelichting: 

• Daarbij is niet van belang of de bestuurder zijn taken al dan niet op vrijwillige basis vervult. 

• Wanneer er geen taakverdeling tussen bestuurders is overeengekomen of statutair is bepaald, is iedere 
bestuurder aansprakelijk.  

• De aansprakelijkheid geldt zowel intern als extern.   

• De interne aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de relatie die de bestuurder 
heeft met de rechtspersoon en de verplichtingen die de bestuurder uit dien hoofde haar heeft. 
Wanneer de bestuurder met zijn handelen de rechtspersoon schade berokkent, is hij daarvoor onder 
omstandigheden aansprakelijk (zie bewoordingen van lid 2). 

• De externe aansprakelijkheid impliceert dat de bestuurder veelal naast de rechtspersoon zelf 
aansprakelijk is jegens derden voor schade die zij lijden als gevolg van zijn handelen. 

Vermeld zij overigens dat per 1 juli 2021 de Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen van kracht is 
geworden. Deze wet is ook van toepassing op de golfclub. De eisen die de wet stelt aan ook onze club zullen 
moeten worden opgenomen in de Statuten. In de nieuwe wet wordt o.a. het volgende geregeld. 

• Bestuurders moeten zich bij het vervullen van hun taak richten op het belang van de rechtspersoon en 
de daaraan verbonden onderneming of organisatie. Dit was voorheen niet wettelijk vastgelegd voor 
verenigingen (en stichtingen). 

1. Elke bestuurder is tegenover de rechtspersoon gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn 
taak. Tot de taak van de bestuurder behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of de 
statuten aan een of meer andere bestuurders zijn toebedeeld. 

2. Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. Hij is voor het 
geheel aansprakelijk ter zake van onbehoorlijk bestuur, tenzij hem mede gelet op de aan anderen 
toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het 
treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden. 

https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-2/artikel9/lid2
https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-2/artikel9/lid2
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• De tegenstrijdig belang regeling in de wet geldt ook voor verenigingen (en stichtingen). Dat betekent 
dat bestuurders en toezichthouders niet mogen deelnemen aan de besluitvorming over een onderwerp 
als zij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat in strijd is met het belang van de 
vereniging (of stichting). Dit voorkomt dat zij hun persoonlijk belang boven het belang van de stichting 
(of vereniging) stellen 

• Een regeling voor ontstentenis en belet moet in de statuten worden opgenomen. In de regeling staan 
voorschriften over de wijze waarop in de uitoefening van de taken en bevoegdheden voorlopig wordt 
voorzien in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders. Bijvoorbeeld bij schorsing van het 
bestuur of wanneer alle bestuurders tegelijk aftreden. 

• Bestuurders kunnen in naam of vanuit hun functie bij stemmingen meerdere stemmen toegekend 
krijgen. In de statuten moet worden opgenomen dat een bestuurder niet meer stemmen kan 
uitbrengen dan de andere bestuurders tezamen.  

Onze Statuten zullen daaraan worden aangepast. Zolang dit niet gebeurd is, heeft de nieuwe wet directe 
werking en heeft deze voorrang boven de bestaande statuten. Deze nieuwe spelregels hebben naar het 
zich laat aanzien invloed op de aansprakelijkheid van het bestuur. 

Tenslotte, van bestuurders wordt in zijn algemeenheid veel kennis en kunde verwacht op een groot aantal 
terreinen. Nu het bestuur van de golfclub bestaat uit vrijwilligers die zich met inzet en enthousiasme wijden 
aan hun taak, kan het toch voorkomen dat professionele kennis op bepaalde gebieden niet voorhanden is. 
In het kader van aansprakelijkheid kan dit wellicht toch tot onwenselijke situaties lijden. In de thans 
lopende risicoanalyse wordt dit meegenomen. 

Aansprakelijkheid van vrijwilligers 
Voor vrijwilligers die hun activiteiten verrichten ten behoeve van een rechtspersoon kent het BW geen 
aparte spelregels. Gebruikelijk wordt het werk van een vrijwilliger gedefinieerd als ‘werk dat in enig 
organisatorisch verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of van de 
samenleving’. De manier waarop het werk is georganiseerd (‘strakke regels’ of ‘los-vast’) bepaalt in het 
algemeen de mate waarin de organisatie/rechtspersoon dan wel de vrijwilliger zelf in privé kan worden 
aangesproken. Bestuurders-vrijwilligers kunnen zich hier echter niet op beroepen, voor hen gelden de 
bovenvermelde regels van het BW.  

Opgemerkt zij nog dat er geen wettelijke verplichting is dat een vrijwilliger zichzelf verzekert voor 
aansprakelijkheidsrisico’s die voortvloeien uit het vrijwilligerschap.  

Aansprakelijkheid van leden 
Het lidmaatschap van de vereniging brengt ook verplichtingen met zich mee. Kortheidshalve wordt 
verwezen naar artikel 7 van de Statuten. Indien het lid zich hieraan niet houdt of zelfs schade berokkent 
aan de vereniging of als zodanig aan een derde, is het daarvoor zelf in privé aansprakelijk.  

Zorgplicht 
Deze vloeit voort uit het principe dat een bestuurder is gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn 
taak. Daaronder wordt begrepen dat hij de noodzakelijke inspanningen levert waarmee ongewenste 
gebeurtenissen kunnen worden voorkomen. Deze plicht is niet overdraagbaar aan anderen. Wel kunnen 
anderen in de organisatie, bijvoorbeeld vrijwilligers, worden betrokken bij het uitvoeren van taken die bij 
het vervullen van de zorgplicht door de bestuurder noodzakelijk worden geacht. De bestuurder zelf blijft 
echter uiteindelijk aansprakelijk.  

 


