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1.INLEIDING  
 
Het beleid van de Vereniging Country Golf Ees wordt geformuleerd in een beleidsplan dat elke 
drie jaar wordt geactualiseerd en vervolgens vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering 
(ALV).  
 
Het opstellen en onderhouden van het beleidsplan wordt geïnitieerd door het bestuur maar  
komt mede tot stand na uitvoerig overleg met alle commissies.  
Thans ligt de tweede versie van het beleidsplan van de Vereniging Country Golf Ees voor: het 
beleidsplan 2016-2018 dat op …… 2016 door de Algemene Leden Vergadering is vastgesteld  
 
In hoofdstuk 2 is onze doelstelling beschreven (hoe willen wij ons als club profileren).  
 
In hoofdstuk 3 zijn de relevante uitgangspunten en analyses over het afgelopen jaar 
weergegeven.  
 
In hoofdstuk 4 wordt de visie op de toekomst weergegeven.  
 
In hoofdstuk 5 treft u het beleid aan, mede gebaseerd op de informatie uit de hoofdstukken  
2 t/m 4.  
 
Op basis van dit beleidsplan zullen het bestuur en de verschillende commissies hun jaarplannen  
opstellen. Aan het eind van elk jaar zal een evaluatie plaatsvinden van de jaarplannen. Van de 
evaluatie zal verslag worden gedaan op de ALV. Indien de evaluatie naar mening van het 
bestuur zou moeten leiden tot een bijstelling van het beleid, dan zal dit ter goedkeuring aan de 
ALV worden voorgelegd.  
 
2. DOELSTELLING 
 
2.1. Hoe willen we ons profileren?  
 
Wij willen een golfvereniging zijn die wordt gekenmerkt door een warm verenigingsleven, waarbij 
de Drentse gastvrijheid, gezelligheid en bourgondische inslag een belangrijke rol spelen. 
De vereniging is niet commercieel en staat los van de eigenaren van de golfbaan die haar 
thuisbasis is. Zij is aanvullend op de activiteiten van de eigenaren, met wie zij nauwe contacten 
heeft. 
 



2.2 Wat willen we onze leden bieden? (waarom zou iemand lid worden/ blijven van onze 
vereniging?)  
 
De vereniging spant zich in om voor alle leden, jong en oud, beginnende en ervaren golfer, hoge  
en lage handicappers, aantrekkelijke wedstrijden en andere evenementen of activiteiten te 
organiseren, waarbij steeds een goede balans tussen prestatie en recreatie wordt nagestreefd. 
 
De door de vereniging te organiseren activiteiten zijn er primair op gericht om de binding met de 
vereniging te verhogen. Samenzijn na afloop is minstens zo belangrijk als de wedstrijd zelf, de 
leden moeten zich thuis voelen. 
 
Door het aanbieden van professionele golflessen ter verbetering van het golfspel en de 
mogelijkheid tot het behalen van Hcp 54 (voorheen GVB) streeft de vereniging ernaar om de 
leden te blijven stimuleren. 
 
Mede door het voeren van een actief PR-beleid streven we naar een evenwichtige opbouw van het 
ledenbestand. 
 
2.3 Wat vinden wij echt belangrijk?  
 
- een stabiel ledenbestand met de nadruk op het behoud van de huidige leden 
- daarnaast wordt uitbreiding van het aantal ( jongere) leden nadrukkelijk nagestreefd 
- actieve leden die veel aan verenigingsactiviteiten deelnemen  
- een vereniging te zijn waarvoor de leden graag hun handen uit de mouwen steken (in bestuur    
  of commissie) om de vereniging draaiende te houden;  
- een vereniging te zijn die zich bewust is van het belang van een goede samenwerking tussen  
  de baaneigenaar en de vereniging en zich inspant om de relatie met de baaneigenaar zo   
  optimaal mogelijk te houden, zonder daarbij de belangen van de vereniging uit het oog te  
  verliezen.  
 
3. UITGANGSPUNTEN / ANALYSES  
 
3.1 Lidmaatschap / golfbaan  
 
- De vereniging is aangesloten als A-lid van de NGF. De vereniging is gehouden aan de NGF  
  reglementen.  
 
- De vereniging organiseert zijn activiteiten primair op de golfbaan Country Golf Ees (18  
  holes baan, par ???).  
 
- De afspraken tussen de vereniging en de eigenaar van de golfbaan zijn in een   
  convenant vastgelegd.  
 
3.2 Organisatiestructuur  
 

-  Van het bestuur wordt de voorzitter gekozen door de Algemene Ledenvergadering en       
   de overige bestuursleden vanuit het bestuur. E.e.a is vastgelegd in het Huishoudelijk      
   Regelement. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de Algemene  
   Ledenvergadering. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van minimaal 5  
   en maximaal 9 leden. 



 
-  het bestuur stelt commissies in waarvan de leden door het bestuur worden benoemd. Deze  
   commissies worden (deels) gefinancierd door de vereniging en leggen (financiële)  
   verantwoording af aan het bestuur.   
 
- Het bestuur moet zich richten op beleidszaken, de verschillende commissies op de  
  operationele aspecten, dit alles binnen de door het bestuur opgestelde kaders. Binnen het  
  bestuur monitoren daartoe aangewezen bestuursleden (bestuur afgevaardigden) de activiteiten  
  van de verschillende commissies.  
 
-  Er is een huishoudelijk reglement “vereniging countrygolf ees”  waarin de  
   organisatiestructuur van de vereniging is beschreven, inclusief taken en bevoegdheden van de  
   individuele bestuursleden en van de commissies.   
 
-  De vereniging heeft in 2015 ca.15 vrijwilligers (bestuur + (sub)commissies), er zullen in de  
   toekomst voldoende vrijwilligers zijn om de organisatie te laten functioneren. 
 
3.3 Analyse ledenbestand 
 
- Het aantal leden met een volledig lidmaatschap is vanaf 2014 behoorlijk gestegen ( nu: 130).  
 
- Bijna 3/4e  van de leden is ouder dan 50 jaar.  
 
- De vereniging heeft geen jeugdleden (t/m 21 jaar).  
 
- De vereniging heeft weinig leden tussen de 21 en 40 jaar  
 
- Ongeveer 2/3e  van de leden is mannelijk.  
 
3.5 Financiën 
 
- De financiële positie van de vereniging is voldoende voor het uitvoeren van de  
  basisactiviteiten .  
 
- Er is ultimo 2015 geen aparte reserve voor de viering van toekomstige jubilea.  
  
 
4. TOEKOMST  
 
Welke relevante ontwikkelingen zien wij in de komende jaren zonder het verrichten van 
inspanningen ( constateringen). 
 
 
4.1 Ledenbestand: 
 
-  Het aantal leden (zowel jeugd als senioren) zal, zonder dat hiervoor inspanningen worden  
   verricht,  niet of nauwelijks groeien.  
 
- De aanwas van nieuwe leden zal vooral bestaan uit personen die gestopt zijn met werken en  
  daardoor over het algemeen 60 jaar of ouder zijn  
 



- Het aantal golfbanen in de omgeving zal gelijk blijven, de slag om leden te werven zal  
  intensiever worden. Samenwerking met andere golfclubs incl. P&P is dus noodzakelijk. 
- De exploitant en de vereniging hebben elkaar nodig en zullen nauw samen moeten werken om  
  hun klantenbestand c.q. hun ledenbestand op peil te houden. De besluitvaardigheid van het  
  bestuur zal gelijke tred moeten houden met de snelheid van het ondernemerschap van de  
  exploitant. 
 
4.2 Deelname verenigingsactiviteiten 
 
- Onze leden doen primair voor de gezelligheid mee aan door de vereniging georganiseerde  
  wedstrijden en activiteiten. Onze vereniging profileert zich als een “recreatieve’ vereniging. 
 
- Een deel van de leden neemt niet aan verenigingsactiviteiten/wedstrijden deel. 
 
- om deelname aan verenigingsactiviteiten te stimuleren zal in die activiteiten wellicht meer  
  gedifferentieerd moeten worden naar verschillende doelgroepen bv. lage handicappers, leden  
  tussen 30 en 50 jaar, jeugd, etc. 
 
- Het gemiddelde spelniveau (handicap) zal nauwelijks stijgen  
 
4.3 Financiën 
 
- Het ledenbestand dus ook het inkomen van de vereniging zal niet structureel toenemen, de  
  kosten van activiteiten wel. 
 
- De mogelijkheden van sponsering door bedrijven zal in 2016  in overleg met de stichting   
  worden onderzocht. ????? 
 
- Golfen op country golf Ees moet betaalbaar blijven. 
 
5. BELEID  
 
Hoe maken we onze doelstelling waar?  
 
5.1 De vereniging zal prioriteit geven aan  het werven van nieuwe leden.  
 
- In eerste instantie worden personen die lessen volgen om hun handicap te behalen en die op  
  onze golfbaan komen spelen met een (gedifferentieerd) abonnement als potentiële nieuwe  
  leden gezien. De werving activiteiten dienen hierop gericht te worden  
 
- Om het aantal leden te laten groeien, zullen in overleg met de exploitant nieuwe  
  lidmaatschapsvormen aangeboden moeten worden (bijvoorbeeld: proef- en  
  weekendlidmaatschap).  
 
-Er zullen wervingsactiviteiten worden ontwikkeld om meer jeugdleden te interesseren voor de  
  golfsport. Te denken valt hierbij aan organiseren voor clinics voor de jeugd, samenwerking met  
  scholen en sportverenigingen.  
  Daarnaast zal er gezorgd moeten worden voor opleiding en begeleiding van de nieuwe    
  jeugdleden: het organiseren van opleidingsprogramma’s door en bij de de pro’s, het    
  organiseren van regelsessies. 
 



-Voor overige wervingsactiviteiten zal steeds de afweging gemaakt worden of de te maken  
   kosten opwegen tegen het mogelijke resultaat.  
 
5.2 De vereniging zal extra aandacht geven aan het behoud van de huidige leden. 
Ledentevredenheid staat hoog in het vaandel 
 
-De activiteiten van de vereniging zijn er primair op gericht om de binding met de vereniging te  
 verhogen. Samenzijn na afloop is minstens zo belangrijk als de wedstrijd zelf. 
 
-De vereniging zal jaarlijks een zodanig wedstrijd en activiteitenprogramma samenstellen dat  
  alle leden in gelijke mate de kans krijgen om aan wedstrijden deel te nemen, waarbij er een  
  goede balans is tussen het aantal ‘prestatiewedstrijden’ en het aantal ‘funwedstrijden’.   
 
- De vereniging vindt het van groot belang dat ook op de doordeweekse dagen (ochtenden) voor  
  specifieke doelgroepen (Ladies, Senioren e.d.) wedstrijden en activiteiten worden  
  georganiseerd, die een maximale bijdrage leveren aan het bevorderen van de onderlinge  
  saamhorigheid, aan het versterken van de onderlinge sociale contacten en aan het versterken  
  van de binding met de vereniging.  
 
- Het wedstrijdprogramma moet zowel voor de beginnende golfer als voor de ervaren golfer  
  voldoende mogelijkheden bieden om deel te nemen. Om de leden die relatief weinig aan  
  wedstrijden deelnemen aan te sporen om dit wel te doen, zal er een inventarisatie onder die  
  leden worden gehouden aan welke activiteiten er specifiek behoefte is. Dit zou kunnen leiden  
  tot bv. andere wedstrijdvormen die in teamverband gespeeld worden (varianten op Texas  
  scramble).  
 
- Er zal in overleg met de exploitant worden gezocht naar een verdergaande samenwerking met  
  de golfclubs in de regio met betrekking tot tegen gereduceerd tarief spelen op elkaars baan,  
  uitwisselingen ed. 
 
- De samenwerking met P&P verenigingen (clubs) zal een verbetering moeten opleveren voor  
  onze leden. Samenwerking betekent voor onze leden dat ze mee kunnen doen aan landelijke  
  competities, eventueel op Europees niveau. 
 
-Jaarlijks zal een tevredenheidsonderzoek onder de leden plaatsvinden 
 
 
5.3 De vereniging vindt het belangrijk om de leden een kans te geven om naast de deelname 
aan de door de vereniging georganiseerde wedstrijden ook aan de landelijke NGF competitie te 
kunnen deelnemen.    WILLEN WE DIT???? 
 
- Hiermede wordt onderstreept dat de vereniging een goede balans tussen het  
  sportieve en recreatieve element nastreeft. Tevens biedt het de vereniging de mogelijkheid  
  om zich naar buiten toe te presenteren en daarmee goede PR voor zowel de club als de baan  
  te verrichten.  
 
- De vereniging streeft er naar om  minimaal …. senioren en …. jeugdteams in te schrijven voor  
  de NGF competitie. 
 
 



5.4 De vereniging zal zijn vrijwilligers (bestuur- en commissieleden) koesteren; de vereniging 
wordt immers gedragen door die vrijwilligers. Wij streven ernaar dat (minstens) 10% van de 
leden actief is in het bestuur of een van de commissies.  
 
- Wij zullen er alles aan doen om te zorgen dat de vrijwilligers hun werk goed en met veel plezier  
  kunnen doen  
 
- Jaarlijks zullen alle Bestuurs- en Commissieleden worden uitgenodigd voor een golfdag (DUW  
  dag incl. diner) als dank voor hun inzet voor de vereniging   
 
- De vereniging streeft naar een kwalitatief sterke bezetting van zijn commissies. Voor het  
  Bestuur en de Commissies worden vooral leden gevraagd die een meer dan gemiddelde  
  kennis van en interesse in de golfsport, de golfregels en /of het handicapsysteem hebben, dan  
  wel zich bereid verklaren om zich de benodigde kennis eigen te maken en te onderhouden  
 
- De vereniging biedt de commissieleden de mogelijkheid om eventueel benodigde cursussen bij  
  de NGF te volgen.  
 
- De vereniging hecht sterk aan een nauwe samenwerking zowel tussen de commissieleden  
  onderling als tussen de verschillende commissies als tussen de commissies en het bestuur om  
  het maximale rendement en resultaat uit de aanwezige expertise en gezamenlijke  
  inspanningen te behalen.  
 
- Het Bestuur en de Commissies zullen goed gebruik maken van elkaars expertise en zijn bereid  
  om elkaar te helpen.  
 
- Het Bestuur bewaakt en initieert de communicatie tussen het Bestuur en de Commissies en  
  tussen de Commissies onderling.  
  
5.5 De vereniging zal voor een goede communicatie en voorlichting naar de leden zorgen.  
 
- Bestuur en Commissies zullen maximaal gebruik maken van de beschikbare middelen om de  
  leden te informeren. De website is hiervoor het belangrijkste middel en het short golf journaal  
  zijn hiervoor de belangrijkste middelen.  
 
- Gezien de financiële situatie van de vereniging zal er niet meer dan strikt noodzakelijk in de  
  website worden geïnvesteerd. Het onderhoud van de site zal zoveel als mogelijk intern  
  geschieden 
 
- Bestuur en Commissies zullen hun uiterste best doen om de leden tijdig te informeren over de  
  door hen georganiseerde activiteiten en andere voor de leden relevante zaken.  
 
 
 
 
 
 

 


