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Voorwoord 
In het achter ons liggende jaar hebben we opnieuw mogen constateren waarin een 
vereniging als de onze sterk is: de kracht van samenwerking heeft de boventoon gevoerd. 
Dat heeft op alle niveaus binnen onze vereniging uiteindelijk niet alleen geleid tot 
verbetering maar ook tot een versterkt gevoel van saamhorigheid. 

Natuurlijk herinneren we ons allen nog de verschillende discussies over de naamsverandering. 
Maar door naar elkaar te blijven luisteren en door elkaars mening te respecteren bleef het 
verenigingsgevoel overeind, zodat ook jarenlange vriendschappen overeind bleven. 

Datzelfde verenigingsgevoel is ook gebleken uit de deelname aan de enquête van Players 1st. 
Niet alleen bestuur en commissies voelen zich verantwoordelijk, ook leden blijken meer dan 
gemiddeld betrokken en laten hun stem horen als zij daar de kans voor krijgen. De resultaten 
van de enquête hebben geleid tot plannen; plannen die niet in de kast blijven liggen, maar die 
voor een groot deel ook daadwerkelijk zullen worden uitgevoerd. 

Uit het onderzoek van Players 1st werd duidelijk dat u over het algemeen meer dan gemiddeld 
tevreden bent over onze golfbaan, over de driving range en over de horeca. U prijst de greens 
en u prijst ook onze greenkeepers, evenals onze professionals en de oefenfaciliteiten die u 
geboden worden. En daar komt u natuurlijk ook voor naar de Edese GC Papendal. De liefde 
voor de golfsport bindt ons en dat geldt voor elk niveau en voor elke leeftijd waarbij het niet 
uitmaakt hoe vaak we spelen. 

 
Het verheugt ons dat de NGF bereid is gevonden samen met ons een sportief beleid te gaan 
ontwikkelen. Een beleid waarin aandacht is zowel voor jong als voor oud evenals voor de 
recreatieve  en de meer competitieve spelers. Op 10 juni van dit jaar werd daartoe een 
intentieverklaring getekend en in augustus ging de commissie Sportief Beleid daadwerkelijk 
van start. 

 
Successen op golfgebied waren er ook dit jaar: Dames 1 werd kampioen in de hoofdklasse, Piet 
Osnabrugge won goud tijdens de World Transplant Games, Zhen Bontan werd nationaal 
kampioen strokeplay en zij werd eerste bij het Lauswolt Open waar professionals en 
topamateurs streden om de eer tijdens een wedstrijd over 36 holes strokeplay. Marjan de Boer 
(een van onze professionals) werd tweede in die wedstrijd. Thomas IJland en Marjan de Boer 
werden samen tweede bij een wedstrijd voor PGA-professionals mixed foursomes. 
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1. Inleiding  
De ontwikkeling van het ledenbestand wordt nader toegelicht in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 
wordt aandacht besteed aan de bestuurlijke ontwikkelingen, aan de afsluiting van het 
lustrumjaar en aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking). Hoofdstuk 4 is 
gericht op een aantal commissies en op de vele noodzakelijke activiteiten die mogelijk zijn 
dankzij een groot aantal vrijwilligers. In de hoofdstukken 5, 6 en 7 leest u over de ontwikkelingen 
van het clubhuis, de golfbaan en de driving range. Een overzicht van alle golfgerelateerde 
activiteiten en van de commissies die bezighouden met golf, leest u in hoofdstuk 8. In hoofdstuk 
9 wordt stilgestaan bij onze kampioenen en in hoofdstuk 10 en 11 tenslotte wordt u geïnfor-
meerd over onze sponsoren en  over de bezoeken van de NGF aan onze vereniging. 

 

2. Het ledenaantal  
In onderstaande tabel ziet u de ontwikkeling van ons ledenbestand  

         1 januari 2019         1 januari 2020 

Leden                 767                 760 

Kennismakingsleden                   41                   61 

Jeugd t/m 20 jaar                   16                   14 

Jeugd 21 t/m 30 jaar                   21                   38 

Registratieleden                 144                 159 

3.  
 
Gelet op het aantal leden en kennismakingsleden is het noodzakelijk voldoende aandacht te 
blijven besteden aan het werven en het behouden van leden. Daarom is besloten om 
werkgroep samen te stellen die zich gaat bezighouden met werven, binden, boeien en 
behouden. In 2019 hebben 76 leden opgezegd. De belangrijkste redenen hiervoor zijn 
lichamelijke problemen of te weinig tijd. Ook financiële problemen zijn een reden om op te 
zeggen. Verder blijkt ook het verlopen van de lustrumactie voor enkele leden een reden. Het 
aantal opzeggers ligt mede hierdoor dit jaar waarschijnlijk iets hoger dan in de voorgaande 
jaren.  
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3.  Bestuur 
Benoemingen binnen bestuur, bestuurscommissies en secretariaat 
In dit verslagjaar vonden vijf ledenvergaderingen plaats. Tijdens de Algemene Vergadering (AV) 
van 8 november is Ronald Keus benoemd als bestuurslid met de portefeuille Horeca en 
Gebouwen. Hij is Anton Welberg opgevolgd die zich gedwongen zag zijn taken als bestuurslid 
neer te leggen vanwege zeer drukke werkzaamheden. In dezelfde vergadering is Evert van de 
Visch door de AV benoemd als lid van de Financiële Advies Commissie (FAC). Hij volgde 
hiermee Luc van Regteren Altena op die aan het eind van zijn statutaire periode was gekomen.  
In de AV van 23 december is Bert Kunst voorgesteld als inkomend lid van het bestuur met de 
portefeuille financiën. Hij zal tijdens de eerstkomende AV (gepland op 19 mei 2020) door het 
bestuur worden voorgedragen als kandidaat lid voor benoeming. Tijdens deze vergadering 
heeft Bert Kunst, vooruitlopend op deze benoeming, de aangepaste begroting en de 
investeringsbegroting 2020 aan de vergadering aangeboden en verdedigd. Deze procedure 
bleek nodig omdat de zittende penningmeester Gerrit Jan Veldhuizen zich gedwongen zag om, 
eveneens vanwege zeer drukke werkzaamheden, zijn taken met onmiddellijke ingang neer te 
leggen. Omdat Bert Kunst aankomend lid van het algemeen bestuur werd, heeft hij op 
datzelfde moment zijn voorzitterschap van de FAC neergelegd. Tijdens dezelfde AV is als 
opvolger binnen de FAC Maarten Prins voorgesteld. Maarten Prins zal door het bestuur voor 
benoeming worden voorgedragen tijdens de AV die gepland staat op 19 mei 2020. 
Tenslotte hebben de leden tijdens de AV van 8 april 2019 ingestemd met de benoeming van 
KPI Solutions als adviseur voor de financiële administratie en het opmaken van de 
jaarrekening. Verder is in deze AV ingestemd met het statutair vastleggen van de 
Kascommissie. Deze commissie controleert steekproefsgewijze de boekingen en dient vast te 
stellen of de informatie in het financieel jaarverslag toereikend en correct is. De bemensing 
bestaat uit leden met een professionele financiële achtergrond. Met het instellen van de 
Kascommissie is afscheid genomen van onze accountant Huibers.   

 
Beleidsontwikkelingen  
Het afgelopen jaar werd gedomineerd door de discussie over een mogelijk nieuwe naam voor 
onze vereniging. Het bestuur heeft getracht de gehele procedure zo zorgvuldig mogelijk te 
begeleiden en heeft daarom verschillende mogelijkheden geboden om leden te betrekken bij 
de besluitvorming, zowel digitaal als tijdens (extra) Algemene Vergaderingen. 
Uiteindelijk heeft dit geleid tot een bestuursvoorstel voor wijziging van de naam in Golfclub 
Papendal. Het voorstel vereiste echter een statutenwijziging, waartoe een besluit van de 
Algemene Vergadering nodig was. Een tweederde meerderheid zou vóór het voorstel moeten 
stemmen. Na een schriftelijke stemming tijdens de AV van 23 november bleek deze 
meerderheid echter net niet gehaald. Het zelfreinigend vermogen van de vereniging heeft er 
vervolgens voor gezorgd dat tegenstellingen die aanvankelijk dreigden, ook snel weer 
verdwenen. 
 
Het beleid dat al eerder was ingezet, om reglementen, regelingen en afspraken vast te leggen, 
heeft ertoe bijgedragen dat ook het afgelopen verenigingsjaar een groot aantal zaken verder 
is geformaliseerd. Denk hierbij onder andere aan het bestuursreglement, het reglement voor 
de kascommissie en de regeling voor een zgn. ondersteuningsfonds. 
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Financiële ontwikkelingen 
Het afgelopen verenigingsjaar is verder gewerkt aan het inzicht in de financiële ontwikkelingen 
en de beheersing van de cijfers binnen de vereniging. Dat heeft een positief resultaat 
opgeleverd van € 137.000,-. Dit resultaat is mede te danken aan een nieuwe subsidieregeling 
van de rijksoverheid waarbij het principe is dat er geen BTW-teruggave meer is toegestaan. 
Daarvoor in de plaats is een subsidieregeling van kracht geworden die 20% bedraagt op alle 
investeringen. De boekhouding is verder verfijnd en het budgetbewakingssysteem heeft de 
nodige resultaten opgeleverd. Tenslotte heeft de Sponsorcommissie ruim € 25.000,- meer 
inkomsten gerealiseerd dan was begroot. Dit alles heeft ertoe geleid dat de leden tijdens de 
laatste AV hebben ingestemd met het voorstel van het bestuur om € 463.000,- te gaan 
investeren in onder andere een beregeningsinstallatie voor de baan, een verbouwing van de 
kleed-en wasruimten en in de aanleg van een grote grasgreen op de driving range. 
 
Tenslotte zijn in het afgelopen verenigingsjaar ook andere beleidsvoornemens uitgevoerd 
zoals vermeld in het Beleidsplan 2018-2022.  
Met de Communicatiecommissie is op dit moment overleg hoe al deze zaken het beste met de 
leden gedeeld kunnen worden. 

 
Algemeen Bestuur 
De vergaderingen van het algemeen bestuur hebben éénmaal per maand plaatsgevonden. 
Deze vergaderingen werden, eens in de veertien dagen, voorafgegaan door een vergadering 
van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de 
penningmeester. Het algemeen bestuur heeft zich voornamelijk beziggehouden met de 
algemene beleidszaken; het dagelijks bestuur daarentegen is meer bezig geweest met de 
dagelijkse gang van zaken. De leden van het algemeen bestuur hebben regelmatig werkoverleg 
gevoerd met de voorzitters van de commissies waar zij bestuurlijke verantwoordelijkheid voor 
dragen. 
Tijdens de bestuursvergaderingen zijn, naast de vast agendapunten, regelmatig ook onder-
werpen als besluitvorming, onderlinge communicatie, samenwerking en conflictbeheersing 
aan de orde geweest. 
Het bestuur heeft besloten ten minste ééns per jaar een zogenaamde heidag te organiseren. 
Een dergelijke dag biedt de mogelijkheid om intensiever en ook zonder tijdsdruk over bepaal-
de onderwerpen van gedachten te wisselen.  
Tenslotte heeft het bestuur tweemaal per jaar een plenair overleg met de voorzitters van alle 
commissies gevoerd.   
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4. Commissies 
Vrijwilligers 
Binnen de vereniging zijn, buiten het bestuur,  veel leden als vrijwilliger actief in commissies 
en werkgroepen. Hoewel het aantal jaarlijks fluctueert, is het reëel te melden dat in 2019 
zeker 125 vrijwilligers regelmatig een bijdrage hebben geleverd aan het functioneren van 
onze vereniging. Sommige doen dat af en toe, andere zijn zeer frequent op de club, niet om 
zelf te golfen, maar om ervoor te zorgen dat zaken georganiseerd worden waardoor andere 
leden kunnen blijven genieten of kunnen deelnemen aan wedstrijden. 

 
Communicatie en promotie 
Tijdens de vergaderingen van de Commissie Communicatie en Promotie kwam een gevarieerd 
aantal onderwerpen ter tafel, zoals de wekelijkse nieuwsbrief en aangelegenheden die niet 
jaarlijks op de agenda verschijnen. Eén steeds terugkerend agendapunt is het voorzittersoverleg 
tussen de voorzitter van het bestuur en de voorzitter van de commissie. Hierin worden alle 
lopende zaken binnen de club besproken voorafgaand aan de bestuursvergadering van de club. 

 
Er is een wisseling in de samenstelling van de commissie geweest. Hans Verheek, die een 
belangrijke bijdrage verleende aan het 40-jarige jubileum van de club, is als commissielid 
teruggetreden. Als nieuw lid is in september Irma Vogels toegetreden tot de commissie. De 
commissie Communicatie en Promotie investeert ook in thema's die andere commissies raken, 
zoals het aantrekken van nieuwe leden en Players 1st. Eén van de commissieleden is hier nauw 
bij betrokken.  
De commissie bedenkt en presenteert aan de overige commissies suggesties om met 
aantrekkelijke aanbiedingen de aandacht van het publiek te trekken. Het doel is niet alleen 
nieuwe leden te werven, maar ook bestaande leden te behouden. Daarbij worden de aloude 
communicatiemiddelen gebruikt zoals folders en affiches, maar ook de inzet van social media. 
Deze promotie van de club heeft het mooie resultaat van 67 nieuwe leden opgebracht.  
Een van de in het oog lopende middelen was het uitbrengen van Yess, een 38 pagina tellende 
glossy van de club waarin alles wat de golfclub te bieden heeft, ruim aandacht krijgt. De Yesss 
is door de Sponsorcommissie verspreid onder de sponsoren, de leden en bij de om ons heen 
liggende sportverenigingen. 
 
Er is in 2019 veel tijd besteed aan de mogelijke naamswijziging van de club. Waarbij alle 
voorbereidingen getroffen zijn voor een naamswijziging per 1 januari 2020. Uiteindelijk is bij de 
laatste extra ledenvergadering in 2019 niet de vereiste meerderheid van stemmen behaald, 
waardoor we verder gaan met de naam Edese Golf Club Papendal. 
De commissie heeft in samenspraak met het bestuurslid Marie-Thérèse Swart de Open Dag 
georganiseerd. De dag is succesvol verlopen, mooi weer en enthousiaste deelnemers zorgden 
voor een leuk evenement. 
De commissie buigt zich nog over een tweetal onderwerpen te weten de verbetering van de 
onderlinge communicatie tussen bestuur, commissies en leden alsmede een eigen app voor de 
club. 
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Duurzaamheid  

Het jaar 2019 stond in het teken van de hercertificering. In de loop van het jaar 
waren de inventarisaties van Flora en Fauna afgerond waarmee een belangrijke 
stap gezet was in de uitvoering van de voorgenomen acties die voor GEO-
hercertificering nodig waren. 
 
De NGF heeft een nieuw programma, On course genaamd, geïntroduceerd. De 
verwachting was dat het invoeren van de documenten en het bijhouden ervan in 
dit programma minder werk zou vergen. Het tegendeel blijkt waar te zijn en 
daardoor is de datum voor het aanvragen van de GEO-hercertificering niet 

gehaald. Dat levert echter geen echt probleem op. Wij zijn met het verduurzamen van baan 
en clubhuis serieus bezig en dat signaleert de NGF ook, dus krijgen wij de tijd die nodig is om 
alle benodigde documenten gereed te maken en on-line in te voeren. Overigens zijn we daar 
inmiddels ook al een heel eind in gevorderd. 
 
In het kader van het nieuwe programma is door de commissie veel tijd en energie gestoken in 
het realiseren van een visie- en beleidsdocument duurzaamheid. Dit document is in januari 
2020 door het bestuur geaccordeerd en op basis hiervan kunnen de concrete activiteiten 
verder worden uitgewerkt.  
 
In dit jaar is de samenstelling van de commissie drastisch gewijzigd. 
Namens de Clubhuiscommissie is René Verhoef toegetreden. René Verhoef heeft grote 
affiniteit met duurzaamheid en dat is in de onderwerpen die in de commissie aan de orde 
komen goed te merken. Namens de Baancommissie is Bert Craanen in de commissie gekomen. 
En we mogen ons gelukkig prijzen dat Christine Everaars weer terug is gekomen; zij was in haar 
jeugdjaren al lid van onze vereniging. Christine Everaars is duurzaamheidsdeskundige en zij 
heeft zich meteen bereid verklaard haar steentje in de Duurzaamheidscommissie bij te dragen. 
Tot slot is Kees van der Wiele met ingang van december onze nieuwe voorzitter van de 
commissie geworden. Jaap van Dorp blijft aan als commissielid totdat de hercertificering is 
gerealiseerd. Al met al een sterke commissie waarvan u in de komende tijd zeker meer zult 
horen. 

        
             Flora en Fauna  

Flora onderzoek 
In dit verslagjaar is de belangrijkste mijlpaal geweest het realiseren van het floraonderzoek in 
het kader van de GEO-hercertificering. Na veel zoeken is de KNMV-afdeling Arnhem bereid 
gevonden om deze fauna-inventarisatie uit te voeren, zoals ook een aantal jaren geleden is 
gebeurd. Met de inzet van een grote groep enthousiaste vrijwilligers is deze klus in een 
aantal weken geklaard. 
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Mager broedseizoen               
Ook 2019 schaarde zich in de top vijf van de warmste jaren ooit. Dat bijzondere weer en het 
voedselaanbod bepalen in hoge mate de diversiteit in soorten en broedsucces. Hebban olla 
vogala nestas hagunnan……1? Jazeker. Tientallen soorten wisten de baan te vinden. Vaak 
langdurig en broedend, soms alleen overvliegend zoals de zeearend die kennelijk vanuit 
Arnhem op weg was naar het IJsselmeer. De spreeuwen wisten de riante huisvesting weer te 
vinden. Niet zo massaal als andere jaren. De helft van de bijna 75 kasten vonden bewoners en 
nageslacht. Vijf tot zeven eieren per kast. De jonkies werden wederom gewogen, gemeten en 
geringd door Jan Schoppers van het vogel-onderzoeksstation Sovon. Voor het vijfde 
achtereenvolgende jaar alweer. Dus er ontstaat een interessante meetreeks. 

De jaarlijkse vogelwandeling was begin mei. 
Twaalf leden trotseerden het vroege uur om de 
in witte wieven – mistflarden – gehulde baan 
te monitoren. Dankzij het jaloersmakende 
gehoor van vogelgids Greta van Hoorn van de 
Vogelwerkgroep Arnhem e.o. kwamen we tot 
38 soorten. Een stuk of zes minder dan andere 
jaren. Het blijft een momentopname. Want 
enkele uren later doken toch soorten op die we 
andere jaren wel mochten noteren. Het aansluitende ontbijt van Patricia van de Hofmeester 
was als vanouds heerlijk.     

Bijzonder in het afgelopen jaar was 
de opmars van de eiken-
processierups in ons land en ook op 
onze baan. De overlast viel mee, 
maar baancommissie  en green-
keepers en hebben het niet zo op 
die rupsen. Laat staan de golfers. 
Dus is indachtig het GEO-adagium 
volop ingezet op biologische 
bestrijding van die rups. In het 
najaar was de Flora- en Faunagroep 
een flink dagdeel bezig om de 35 
kasten voor kool- en pimpelmezen 
op te hangen. U kunt ze niet 
missen. Komend voorjaar zal blijken 

of de mezen ze ook weten te vinden. Want het biotoop van een open golfbaan is niet altijd 
even aantrekkelijk voor mezen. Maar aan de huisvesting kan het niet liggen.  

ICT  

In 2019 heeft de ICT-commissie een wifi-aansluiting op  de driving range gerealiseerd. Verder 
is telecommunicatie infrastructuur van de kapschuur aangesloten op die van het clubhuis. Ook 
is een aantal wifi-aansluitingen in de kapschuur gerealiseerd voor de greenkeepers. De 
aanpassingen van de infrastructuur in de karrenloods en de driving range voor het nieuwe 

                                                         
1 Dit zijn de eerste woorden van een Oudnederlandse tekst die een monnik rond 1100 heeft geschreven. Vrij vertaald: Zijn alle vogels 

begonnen met het bouwen van hun nest c.q. het broeden. 
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kaartsysteem van XAFAX zijn mede onder begeleiding van de ICT-commissie uitgevoerd. 
 
De website commissie heeft het gebruik van teksten, kleuren en lettertypen op de website 
zoveel mogelijk geüniformeerd en vastgelegd in een document.  
De introductie van een toegangsportaal met alle belangrijke informatie items nadat de 
gebruikers is ingelogd, is een sterke verbetering.  
Veel tijd en inspanning is gestoken in het realiseren van het grafisch presenteren van de 
baanbezetting zodat in één oogopslag duidelijk is wanneer er vrij gespeeld kan worden. Deze 
nieuwe toepassing wordt door veel leden zeer gewaardeerd. 
Tenslotte heeft de commissie het clubhuisscherm in een nieuw jasje gestoken. Op het scherm 
worden diverse items zoals het weer, de sponsoren en de handicap- tabellen gepresenteerd. 
Belangrijk is dat de diverse commissies clubinformatie op het scherm kunnen tonen. De 
commissie hoopt hiermee een bijdrage te leveren aan de betere informatievoorziening aan 
leden en gasten. 

 

Reanimatie/AED-cursussen 
In het voorjaar 2019 hebben 30 leden deelgenomen aan de twee reanimatiecursussen. Er was 
niet alleen veel aandacht voor het reanimeren, maar ook voor het gebruik van de AED en voor 
het opschalen naar professionele hulp binnen onze vereniging. Ook diverse marshals hebben 
op hun instructiedag een (herhaal-)reanimatie training gevolgd.   
  
Met de Hofmeester zijn verdergaande afspraken gemaakt over hun taak binnen het 
afhandelen van een calamiteit en hiermee is geoefend. Bij inzet van een ambulance bleken de 
afspraken werkbaar. Punten tot verbetering zijn nader uitgewerkt. 
Via het noodnummer van de golfclub (026-4821348) coördineert de Hofmeester de verdere 
hulpverlening en schakelt zo nodig de Bedrijfshulp Verlening (BHV) van Papendal in voor 
begeleiding van de ambulance, de brandweer en de politie naar de plaats van de calamiteit. 
 
Er is een begin gemaakt met een evaluatie binnen de bestaande RI&E (Risico Inventarisatie en 
Evaluatie) 
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5. Het Clubhuis                   

De clubhuiscommissie heeft een dynamisch jaar achter de rug waarin vele zaken zijn 
gerealiseerd ondanks veel wijzigingen in de samenstelling van de commissie.                
Omdat de taken van de Clubhuiscommissie veelomvattend en divers zijn, is de Commissie 
Onroerend Goed opgericht. De bemensing wordt gerealiseerd door een aantal leden met een 
professionele achtergrond in de bouw. Deze commissie heeft als taak om het (lange termijn) 
onderhoud en de instandhouding van alle gebouwen van de club vorm te geven in plannen en 
begrotingen. Als eerste activiteit heeft de commissie een inventarisatie gemaakt van alle 
bedrijven die bij de bouw en het onderhoud van de gebouwen betrokken zijn. 

Een belangrijke verbetering die werd gerealiseerd was het instellen van een klusteam dat 
bestaat uit enkele enthousiaste leden die storingen en kleine onderhoudstaken aan het 
clubhuis snel en effectief kunnen aanpakken aan de hand van een meldingsprocedure. 
 
Gerealiseerde activiteiten           
Nadat in 2018 de intentie was uitgesproken om het contract met de Hofmeester te verlengen, 
is in het verslagjaar lang en intensief gewerkt aan de totstandkoming van deze overeenkomst. 
Uiteindelijk vond op 1 november de feestelijke ondertekening plaats. De nieuwe overeenkomst 
heeft een duur van drie jaar en eindigt derhalve op 1 januari 2023. 

 
Overige activiteiten                    
- Inrichting restaurant verbeterd                    
- Terras vernieuwd met nieuw meubilair                  
- Opstellen en vaststellen van het sleutelbeleid van de club               
- Instellen werkgroep Renovatie was- en kleedruimtes                
- Uitvoeren van het besluit de club rookvrij maken                
- Onderzoek naar energieverbruik in het clubhuis                
- Aanbrengen van ledverlichting in het clubhuis  
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6. De Golfbaan                   
De succesvolle transplantatie in 2018 van heideplaggen op hole 1, ter beschikking zijn gesteld 
door Natuurmonumenten, kreeg in 2019 een qua opzet ruimer vervolg. Ook op hole 2, 17 en 18 
werd heide aangebracht, deels in de rough, deels op de fairway. In het gebied op hole 7 waar 
we al een aantal jaren hebben gewacht op de ontkieming en vestiging van heide, zijn eveneens 
plaggen neergelegd. De kuil tussen hole 16 en 17 werd er ook mee aangekleed. Om het aanslaan 
van de heide niet in gevaar te brengen werden de meeste gebieden in overleg met de Regel- en 
Handicapcommissie voor de periode tot aan het voorjaar 2020 aangemerkt als gebieden waaruit 
niet gespeeld mocht worden.  

De extreem droge zomer 2019 leidde bij de baancommissie (en naar later bleek ook bij de leden) 
tot het besef dat aan de aanleg van fairwayberegening niet meer te ontkomen was. Het gras 
kreeg te veel te verduren. Minstens zo belangrijk is water, nodig voor het doorzaaien aan het 
eind van het seizoen, om de opgelopen droogteschade te herstellen. In het verslagjaar bleek dit 
op het cruciale moment in onvoldoende mate voorhanden. Veel tijd en energie werd besteed 
aan het ontwikkelen van plannen om de aanvraag te kunnen formuleren en het 
aanbestedingstraject te doorlopen. Daarbij betrok de 
Baancommissie ook de wens de bestaande beregening van 
de tees en de fairways te verfijnen/bij te stellen en de 
aansturing ervan te integreren in het gehele systeem. Een 
en ander leidde ertoe dat in het najaar aan de AV een 
voorstel kon worden voorgelegd. Op basis van de door de 
vergadering verleende toestemming kon eind december het 
aannemingscontract met de firma Aquaco worden 
ondertekend. Onderdeel van de opdracht aan Aquaco is ook 
een servicecontract voor de komende jaren. Bijkomend 
voordeel van het nieuwe systeem is dat daarin de aansluitpunten voor de in het verleden 
ingezette mobiele beregeningshaspels vervallen. De haspels zijn niet langer nodig. Spelers zullen 
daar dan ook geen hinder meer van ondervinden en het bespaart op nogal wat uren van de 
greenkeepers om de haspels te verplaatsen. Maar ook die van baancommissieleden en andere 
vrijwilligers voor de afsluiting van de kranen buiten werkuren. 

Onze bunkers blijven veel zorg vragen. Met name het aantal greensidebunkers dat niet 
berekend is op het enorme neerslaggeweld van de laatste jaren is zorgwekkend. Leden van de 

baancommissie hebben de bats in eigen hand genomen 
bij de uitvoering van de herstructurering van de linker 
greensidebunker op hole 12, een van de notoire 
probleembunkers. Het experiment lijkt zoden aan de dijk 
te hebben gezet hoewel verfijning nog wel gewenst is. 
Niettemin is het onontkoombaar dat bunkers met inzet 
van zwaar materieel worden aangepakt, door een 
daarvoor in te schakelen aannemer. Om budgettaire 
redenen is de aanpak ervan verschoven naar het jaar 
2020. In elk geval is de baancommissie tot de conclusie 
gekomen dat mede uit kostenoverwegingen de 
wenselijkheid van handhaving van het grote aantal 

bunkers in onze baan ter discussie moet worden gesteld.  



                                                                                                                                    

12 

 
Aan de verharde paden werd weer een aantal strekkende meters toegevoegd ter bevordering 
van betere begaanbaarheid van de baan in natte tijden. Op diverse plaatsen langs de baan 
werden nieuwe hekken en borden geplaatst, grotendeels door leden van de Baancommissie. Zij 
gaven ook onze schuilhutten een forse opknapbeurt. 

In het voorjaar werden rododendrons aangeplant, rechts langs de tees van hole 7 voor een 
betere afscheiding van de Sportlaan. Op die weg is in toenemende mate autoverkeer te 
verwachten als gevolg van de aanleg van de natuurbegraafplaats. Ook werd de oude doorgang 
langs het WC-gebouw definitief gesloten. De kosten van zowel de rododendrons als van het hek 
waarmee de nieuwe doorgang aan de Papendalzijde van de baan kan worden afgesloten, zijn 
betaald door het klooster. 

Anders dan de Flora- en Faunagroep heeft de baancommissie de eikenprocessierups ervaren als 
een explosie. Dit baarde de baancommissie zoals overal in het land, veel zorgen. Het gebrek aan 
de middelen om die te lijf te gaan, leidde tot niet meer dan het aanbrengen van omleidingen in 
de baan en waarschuwingen aan de spelers. Om ook op het daarvoor geëigende moment laten 
wegzuigen van de nesten. Andere mogelijkheden op de korte termijn binnen de grenzen van de 
door de Baancommissie aangehouden milieunormen zijn onderzocht, maar niet gevonden. Wel 
maakte de Baancommissie budget vrij voor de aanschaf van 35 nestkasten om de grootst, 
natuurlijke vijand van de rups te weten de koolmees, gerieflijk te huisvesten. Zij werden door 
de leden van de Flora- en Faunagroep opgehangen, waarvoor de baancommissie hen zeer 
erkentelijk is.  

De reguliere vergaderingen van de baancommissie worden in het seizoen maandelijks en buiten 
het seizoen iets minder frequent belegd. Dat komt door de beschikbaarheid van de leden die 
zich nog niet tot het gepensioneerden-corps mogen rekenen. Daarnaast komen de leden van de 
Baancommissie frequent ad hoc bijeen voor informeel overleg over dringende en actuele 
aangelegenheden.  Zo werd met name qua timing additioneel overlegd over de plannen en de 
aanbesteding van het beregeningsproject. Met de hoofdgreenkeeper, Jan Garritsen, is er een 
formeel tweewekelijks overleg. Daarbij worden besproken de actielijst, de bijzonderheden van 
de voorgaande twee weken en de (onderhouds)plannen en personeelsbezetting voor de 
volgende twee weken. Ook is er frequent wekelijks contact in de baan met de diverse 
onderhoudsmedewerkers. 
 
Michiel van der Vaart is voor de baancommissie een zeer gewaardeerde, zo niet onmisbare 
adviseur. Met hem hebben baancommissieleden ook in 
2019 weer regelmatig door de baan gewandeld, 
brainstormend over hoe het allemaal nog uitdagender en 
fraaier kan. Hij wist ook in het verslagjaar steeds discussie 
uit te lokken over, en aan te zetten tot, “out of the box”-
denken. De baan-commissie heeft haar plannen voor de 
aanleg van heide, de aanpak van onze bunkerproblemen en 
zoals hiervoor al vermeld, aanpassingen op de driving range 
met hem afgestemd.  

Ook Casper Paulussen was in 2019 voor de Baancommissie, 
en onze hoofgreenkeeper, weer van grote betekenis als 
adviseur op het gebied van onderhoudsadvies en beheer. 
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Hij wordt ingeschakeld voor bodemanalyses, adviezen op basis daarvan, de toepassing van de 
meest moderne middelen (uiteraard toegelaten), en voor het jaarlijks rapporteren over de 
toestand van de baan op alle onderdelen. Op zijn advies en in nauw overleg met AHA de Man is 
begonnen met het toepassen van zeewierkalk en gips op de greens om de bodemstructuur te 
verbeteren en daarmee de ziekteresistentie. Daarbij krijgen de greens van hole 1 en 18, onze 
‘zorgenkindjes’, extra giften en worden de resultaten intensief gemonitord.  

Er werd een nieuwe sweepmachine in gebruik genomen, nadat op onze baan met een prototype 
ervan was geëxperimenteerd. De inzet van deze machine levert veel tijdwinst op, mede doordat 

de machine een veel groter oppervlak bestrijkt dan de 
handsweeper.  

De aldus bespaarde tijd kon worden besteed aan het 
meesweepen van de voorgreens zodat de schimmeldruk ook daar 
wordt tegengegaan en de greens zelf nog beter tegen schimmels 
worden beschermd. 

De baancommissie blijft streven naar het minimaliseren van het 
aantal borden in de baan om de beleving te bevorderen van het 
zich in een natuurlijke omgeving te bevinden. Het digitale 

infobord zou daar een grote bijdrage aan kunnen leveren, ware het niet dat helaas velen niet 
de moeite nemen of zich de rust gunnen om het te raadplegen. Door middel van oproepen in 
de nieuwsbrief en overleg met andere commissies  wordt getracht hierin verbetering te brengen 
en die weg wil de baancommissie vervolgen.  
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7. Driving range 

Activiteiten 
Op de driving range is ook in 2019 weer veel gebeurd, niet door grote fysieke veranderingen, 
maar vooral door ontplooide activiteiten.  
Op de driving range werd een ballenvanger (hekwerk) geplaatst, naast de kleine oefenbunker 
met enkele afslagplaatsen direct bij de ingang, langs het daarachter gelegen pad van Papendal. 
In de AV van 23 december 2019 is het plan voor een gedeeltelijke herstructurering van de 
driving range goedgekeurd.  Het plan is ontwikkeld in het kader van de investeringsbegroting 
2020 en kwam tot stand door een goede samenwerking tussen baancommissie, head pro 
Thomas IJland en ‘huisarchitect’ Michiel van der Vaart. Dit plan omvat de aanleg van een 
nieuwe natuurgrasgreen, ongeveer op de plaats van de bestaande kunststofgreen, het wijzigen 
van het bunkerplan ter plaatse en het laten vervallen van de oefengreens op de achterzijde 
van de driving range. De berichten die we krijgen van leden  en van gasten zijn onverminderd 
positief en geven vertrouwen dat we op de goede weg zijn om de toppositie te verwerven die 
we voor de nabije toekomst voor ogen hebben. 
Bij de ballenautomaat maken we sinds dit jaar gebruik van pasjes, terwijl het ook mogelijk is 
contactloos te betalen.  
  
Golf Academy 
De Golf Academy heeft in 2019 opnieuw een succesvol jaar achter de rug. Er is sinds 2016 een 
gezonde stijgende lijn te zien in het aantal lessen dat gevolgd is, niet alleen door onze eigen 
leden, maar ook door golfers van buitenaf. In 2019 zijn er meer dan 1800 golfessen gegeven, 
een ruime stijging vergeleken met 2018. Thomas IJland heeft in 2019 in totaal ongeveer 1350 
lessen gegeven, een stijging van 15% vergeleken met 2018. Samen met Marjan de Boer, die 
ongeveer 500 lessen heeft gegeven in 2019, zit de Golf Academy op ruim 1850 golflessen in 
2019. De keuze die Thomas gemaakt heeft om Marjan de Boer erbij te vragen, blijkt dan ook 
een goede zet. Uit de gegevens van Players 1st wordt duidelijk dat de leden niet alleen zeer 
tevreden zijn over de faciliteiten op de driving range, maar dat zij ook de deskundigheid en de 
aanpak van onze beide professionals zeer prijzen. 
 
De missie van onze head pro was van meet af aan: een bijdrage leveren aan de ontwikkeling 
van het golfspel en aan het plezier dat leden en gasten aan de sport kunnen beleven door te 
stimuleren en door structureel te kiezen voor kwaliteit.  
 
Samen met Marjan de Boer zijn in het afgelopen jaar zowel in de zomer als in de winter 
lespakketten aangeboden voor groepen: samen trainen, individuele lessen en vooral ook veel 
baantraining. 
 
Het streven blijft de best geoutilleerde driving range in de regio te worden. Met first class golf 
coaching, met een hoge mate van gastvrijheid en met een goede service. Daardoor wordt niet 
alleen voor onze eigen leden, maar ook voor potentiële leden en voor de vaste gebruikers zoals 
de NGF een plek gecreëerd waar oefenen en trainen een speciale golfbelevenis is. 
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8. Golf  
 Commissies 

      Het bestuurs- en commissiehandboek dat in 2018 is ingevoerd, blijkt nog steeds een goede 
leidraad voor de verschillende commissies die verantwoordelijk zijn voor het golfspel. De taken 
en verantwoordelijkheden zijn duidelijk. Gaandeweg het jaar werd ook duidelijk dat het heel 
waardevol kan zijn voor commissies om toenadering tot elkaar te zoeken en te overleggen. De 
kracht van samenwerking blijkt inmiddels ook zijn vruchten af te werpen, wat vooral duidelijk 
wordt in de werkgroep Sportief Beleid, waarin leden uit verschillende commissies zitting 
hebben. 
 
De Jeugdcommissie heeft in 2019 een gevoelig verlies geleden: Berthold Janszen, jarenlang 
een stimulerende en hardwerkende voorzitter, droeg de voorzittershamer over. Een baan die 
veel van hem eist, waarbij mensen en dieren in het noorden van het land vaak een beroep op 
hem doen, noopte hem dit besluit te nemen.  Ook Eric Lenten, Wim Vlijm en Rien Peekstok 
kozen, om hen moverende redenen, voor een afscheid. We zullen hen node missen, want met 
elkaar hebben zij in de afgelopen jaren veel positieve bijdragen geleverd, niet alleen aan een 
beleidsplan voor de jeugd, maar ook aan de ontwikkeling van de jeugd zelf. Joshua Noorlander, 
Peter Mastenbroek en Dunja van Hensbergen hebben het stokje overgenomen. Hoewel we de 
jeugd een warm hart toedragen, blijft het een hele uitdaging om voldoende jeugd aan ons te 
binden. We zien de meeste jeugdleden ook nog steeds veel te weinig in de baan. Ook al doen 
de professionals en de Jeugdcommissie er veel aan om van alles te organiseren zoals stimulans 
door bonussen voor snelle stijgers en door allerlei wedstrijden zowel op de eigen baan als in 
samenwerking met andere banen in de regio. Hier werken de Keppelse, de Heelsumse, 
Welderen en de Rosendaelsche aan mee. Golf leer je niet op de driving range alleen, je leert 
het spel vooral in de baan, dat verandert niet. 
 
Ook de Technische Commissie heeft 2019 niet overleefd. Jammer, want de bezetting van de 
commissie met zoveel ervaren golfers was veelbelovend voor een goed beleid. De nadruk 
binnen de vergaderingen lag echter te veel op de competitie en alle perikelen daar omheen en 
dat ontnam de leden veel van hun motivatie. In juni is gestart met een werkgroep Sportief 
Beleid en we hopen dat 2020 zal laten zien dat een breed gedragen beleid, waarvan competitie 
slechts een onderdeel is, nieuwe energie geeft. 
 
Onder leiding van de beide voorzitters, Chris van ’t Hof en Dorien Vermeer, groeide er 
langzaam een nieuwe manier van werken in de Wedstrijdcommissie. Er is nu sprake van een 
duidelijke taakverdeling. Tweemaal per jaar wordt vergaderd met de gehele commissie, 
zesmaal per jaar met de ‘kerngroep’. De 22 vrijwilligers binnen deze commissie organiseerden 
dit jaar samen ongeveer 295 wedstrijden (ruim 60 minder dan in 2018). Dit jaar is voor het 
eerst een terugloop in de belangstelling voor wedstrijden te zien (2018 : 8349 / 2019: 7402). 
Mogelijk heeft de hete zomer daarin ook een rol gespeeld, maar de goede lezer ziet ook dat er 
gehoor is gegeven aan de vraag de wedstrijdkalender eens kritisch te bekijken. Runners up I 
en II is in de plaats gekomen van de Fairway Cup en de Starters. De commissie heeft in de loop 
van 2019 ook een nauwkeurig onderzoek gedaan naar baanbezetting door wedstrijden en de 
conclusie mag zijn dat er wekelijks rond 75% vrije speelruimte is. 
 
STAP 3 heeft in 2019 opnieuw minder belangstellenden getrokken dan in 2018, maar het 
enthousiasme om beginnende golfers op te leiden en te coachen van handicap 54 naar 36 blijft 
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onverminderd groot. Het enthousiasme van de organisatie en van de coaches leidt er nogal 
eens toe dat spelers de groep niet graag willen verlaten. Daaruit blijkt eens te meer dat de 
verschillende circuits binnen de vereniging ook zorgen voor binding. In het winterseizoen 
bleven de verschillende deelnemers elkaar opzoeken. Aan het einde van het seizoen heeft Jan 
Bruinier, boegbeeld van STAP 3, afscheid genomen. We zijn hem veel dank verschuldigd. 
Helaas kon hij door plotselinge gezondheidsklachten nog niet genieten van zijn 
afscheidsfeestje dat voor hem was georganiseerd. Op een later moment zullen wij hem zeker 
nog onze erkentelijkheid tonen. Cobi te Poel, Ruud van Wuyckhuise en Ad Eikelenstam zullen 
in zijn geest zeker verder gaan. 
 
De voorzitter van de Regel- en Handicap Commissie heeft dit jaar veel steun ondervonden van 
de nieuwe leden in haar commissie, Ruud van Wuyckhuise en Chris van ’t Hof. Beide heren zijn 
net als Wim de Wit en Josje van Hutten ook referee. De commissie greep de nieuwe regels aan 
leden breed te informeren via de nieuwsbrief en via een aantal workshops. Voor 
Wedstrijdcommissie, niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk. In goed overleg met de 
Baancommissie is gekeken naar de inrichting van de baan, voor zover dat ook gevolgen heeft 
voor tijdelijke en/of plaatselijke regels. Er is een nieuwe scorekaart gemaakt, evenals een 
nieuwe baanboekje en ook daarin is samenwerking gezocht met de baancommissie. 
 
De commissies functioneren inmiddels behoorlijk autonoom zoals is vastgelegd in het al eerder 
genoemde handboek. Voor de verschillende vergaderingen van deze commissies blijft het 
bestuurslid Golf een standing invitation houden zodat zij niet alleen op de hoogte blijft van alle 
ins en outs, maar waardoor ook de lijnen tussen bestuur en commissies heel kort zijn. 
 
Competitie 
Aan de competitie namen in 2019 vijftien teams deel (100 leden) met wisselend succes. We 
begroetten in 2019 twee kampioenen: 
Dames 1 werd opnieuw kampioen in de hoofdklasse en heren 2 (27 holes) werd kampioen in 
de derde klasse en promoveerde automatisch naar de 2e klasse. Veel van de overige teams 
handhaafden zich in hun klasse. Voorwaar geen slechte prestaties. 
 
We speelden in 2019 ook weer met twee teams mee in de najaarscompetitie die in oktober en 
november wordt gespeeld. In deze competitie gaat het vooral om gezelligheid en om 
verbondenheid. Het is een mooie gelegenheid voor mensen die nog geen competitie spelen. 
Binnen één tam is niet alleen ruimte voor mannen èn vrouwen, maar ook voor verschillende 
niveaus. 
 
Ledeninitiatieven 
Hoe prettig onze leden het vinden om ook buiten het wedstrijdseizoen elkaar te ontmoeten, 
blijkt uit de verschillende initiatieven die ook in 2019 weer gretig aftrek vonden. De 
wedstrijden worden geleid door vrijwilligers die ieder jaar weer ervoor zorgen dat tradities 
worden voortgezet. De kracht van verbinding blijft leden zo ook in de winter naar de golfbaan 
lokken. 
Op maandag treffen de leden elkaar die 9 holes willen spelen (MMI), op dinsdagen spelen de 
dames samen hun eclectic-wedstrijd en strijden zij om de titels van winterkoningin. Op 
donderdag spelen de heren hun OZON-competitie, waarbij het iedere week een strijd is wie 
het ‘kristallen’ borrelglaasje mag leegdrinken en op zaterdag kennen we al sinds 
mensenheugenis de ‘Vredeselijke wintercompetitie’. Zo blijft er voor elk wat wils. Iedereen is 
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welkom en zeker met de toegenomen belangstelling voor de negen holes blijft het spelen van 
wedstrijden een vreugde voor jongere èn voor oudere spelers.                        

 
 Kampioenen en wedstrijdresultaten 
 In 2019 konden we in verschillende categorieën kampioenen huldigen. Niet alleen tijdens de 

clubkampioenschappen, maar ook in de seriewedstrijden die van maart tot en met oktober 
worden gespeeld. 

 
Voor het eerst sinds lange tijd in de geschiedenis van de clubkampioenschappen was er geen 
aparte categorie dames senioren bij de clubkampioenschappen strokeplay en matchplay. Ook 
voor de jeugd slaagden we er helaas niet in dit jaar een clubkampioenschap te organiseren 
door gebrek aan belangstelling. Soms gaat dat zo in de sport, niet alleen bij golf. Op zichzelf is 
er dus geen reden voor ongerustheid. 

 
De strokeplay clubkampioenschappen werden op 1 en 2 juni gespeeld. De nummers één, twee 
en drie van dit jaar staan in bijgaande tabel vermeld. 

Heren Dames Heren senioren 

Jeroen Kamil Marianne Dingjan Bert Kunst 

Lars Huizinga Anita de Visser Peter Mastenbroek 

Matthijs Rappange Marie-Thérèse Swart René Degen 

 
 

De clubkampioenschappen matchplay werden in het weekend van 31 augustus en 1 
september gespeeld.  

Heren Dames Heren senioren 

Joost van Schaik Jantine Smit George Hartog 

Lars Huizinga Mariska van Aken Bert Kunst 

Joshua Noorlander Anita de Visser Rob den Oever 

 
 

Bij de dames (dinsdag) werd Bep Munneke dit jaar ‘lady of the year’ bij de dames die 18 holes 
spelen, wat betekent dat zij over alle wedstrijden in 2019 de meeste punten behaalde. Tweede 
en derde werden resp. Cilly Timmer en Lya Schimmel. Marian Hermeling behaalde de titel in 
het 9-holes circuit. Ellen Brieze en Annemaria Heij werden resp. tweede en derde. 
 
Bij de heren (op donderdag) werd onderscheid gemaakt tussen heren 1, heren 2 en heren 9. 
Hans van Zomeren werd kampioen bij heren 1, op de voet gevolgd door  Franz Brettschneider 
en Gert van de Kamp.  Bert van der Neut werd eerste bij heren 2, op de hielen gezeten door 
Piet Verlijsdonk en Piet Osnabrugge. Good old Charles Verdier bleek ‘the best man’ bij heren 
9. Kees Vrijmoet en Rob van Eck warren hier de runners up.  
 
Vanaf medio mei werd ook de Donderdag Avond Serie (DAS) gespeeld, een ‘inloop’-wedstrijd 
voor werkende leden in de handicapcategorie tot en met 18.4. Sebastiaan van Soest, voor het 
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eerste jaar lid van onze club, ging in deze categorie strijken met de eer. Eervol tweede werd 
hier eveneens een betrekkelijk nieuw talent Franky Tai Tin Woei, gevolgd door Joop Janssen.  
De Interne matchplay competitie werd opnieuw in drie categorieën gespeeld. Na een 
spannende strijd waren de winnaars: 
Categorie I Rob Rappange 
Categorie II Peter van Peer 
Categorie III Hugo van Peer 
 
Ook in de weekenden worden sinds jaar en dag seriewedstrijden gespeeld. Een seizoen lang 
wordt in deze series gestreden om de meest vermeldenswaardige plaatsen. Daarom ook hier 
de nummers één, twee en drie. 
 

Medal of  Medalists   Dylan Vrind 

Papendalbeker    Peter Mastenbroek, Matthijs Rappange,   

     Hans van Zomeren 

Runners Up I    Bink van Walsem, René Galavazi, Hester Mets 

Runners Up II                   Elaine Pun, Age Bertoen, Hanneke Galavazi. 
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9. Sponsoren 
Sponsoren zijn belangrijk voor de club. Zij bieden extra mogelijkheden, niet alleen financieel 
maar ook in de relationele sfeer. De club prijst zich gelukkig met een aantal trouwe sponsoren 
en dankzij de inzet van de sponsorcommissie is ook dit jaar de aanwas van nieuwe sponsoren 
substabegroting van 2019 is een bedrag opgenomen van € 80.000,-- voor sponsorinkomsten. 
Dit is ruimschoots gerealiseerd. Ook de uitgaven zijn binnen het budget gebleven. Hiermee zijn 
de financiële doelstellingen voor 2019 gerealiseerd.  

De twee belangrijkste zaken waar de Sponsorcommissie aan gewerkt heeft, zijn:  
- uitbreiding van het aantal sponsororen om het financiële budget van 2020 te kunnen              
realiseren. Dit budget is € 100.000,--;                  
- investering in het behoud van de huidige sponsors door hen intensiever te informeren en te 
betrekken bij de club.  

De volgende initiatieven zijn hiervoor ontwikkeld: 

- drie tot vier keer per jaar een nieuwsbrief voor onze sponsoren              
- het gebruik van placemats met de logo's van onze sponsoren door de Hofmeester;  
- gratis een advertentie in de glossy voor alle sponsoren;                
- twee keer 3.600 ballen voor de driving range met het logo van een sponsor; 
- alle logo's van onze sponsoren komen meerdere keren per uur op het scherm in het                        
clubhuis;    
- organisatie van een winter event;                   
- verdeling van een aantal toegangskaarten voor de thuiswedstrijden van Vitesse en een aantal 
toegangskaarten tot de businessclub. 

Bovenstaande initiatieven zijn niet éénmalig maar zullen ook de komende jaren verder worden 
ontwikkeld om de continuïteit van de sponsoren te borgen. 

Tenslotte zijn er in het afgelopen jaar twee sponsordagen georganiseerd. Deze waren uitermate 
succesvol en zijn door onze sponsoren zeer gewaardeerd. 
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10.  Nederlandse Golf Federatie (NGF) 

 
De contacten van onze vereniging met de NGF zijn goed. We bezoeken met regelmaat de 
ledenvergaderingen en de informatieve bijeenkomsten zoals ook het jaarlijks terugkerende 
nationale golfcongres. Daarnaast hebben we regelmatig telefonisch overleg met een aantal  
afdelingen binnen de NGF die ons met raad en daad bijstaan over verschillende onderwerpen.  

        
        Ook leden uit verschillende commissies zijn met enige regelmaat te zien bij cursussen 
        die georganiseerd worden door de NGF. En sinds juni 2019 is er een overeenkomst  
        met de NGF waarin is vastgelegd dat de NGF ons gedurende één tot anderhalf jaar,  

om niet, intensief gaat begeleiden bij het ontwikkelen van een Sportief Beleid. 
De verstandhouding is van dien aard, dat we elkaar over en weer ook iets gunnen. Voor het 
eerst sinds een aantal jaren zijn we in 2019 weer een vaste vergoeding  
(€ 12.000,--) overeen gekomen voor de trainingen van de selectiegroepen en voor de 
wedstrijden op onze accommodatie.  
 
De NGF maakte ook in 2019 met genoegen gebruik van onze accommodaties (driving range en 
baan) voor de trainingen van de selectieteams: B-jeugd, C-jeugd en dames. Men prijst de 
driving range om de ruime diversiteit en om de samenwerking met Thomas IJland. Uiteraard 
is ook de ligging, direct naast het Nationaal Sportcentrum Papendal, voor hen van belang, want 
hierdoor kan fysiek trainen, logeren en golf optimaal gecombineerd worden. 

 


