
 
 

 
Verantwoording gerealiseerde zaken EGC Papendal 

Periode november 2016 – augustus 2020 
 

Arnhem, 7 september 2020 
Beleidsplannen 
Algemeen beleidsplan ontwikkeld 
Beleidsplan Jeugd ontwikkeld       (5.5.3) * 
Beleidsplan Sportief Beleid ontwikkeld (in samenwerking met NGF)            (5.5.1)                                                          
Beleidsplan ICT (inclusief Driving Range en Kapschuur) ontwikkeld              (5.6.6) 
Rookbeleid ontwikkeld 
 
Baan en Driving Range 
Aanleg beregeningsinstallatie 
Aanplant nieuwe heidegebieden      (5.1.2) 
Verschaling/beheersbaar houden rough     (5.1.3) 
Uitbreiding paden         
Aanleg nieuwe oefengreen en bunkers driving range   (5.1.9) 
Nieuw onderhoudscontract AHA de Man 
Nieuw contract Thomas IJland/Hooked on Golf 
Substantiële stijging Ranking Golf.nl      (5.3.4) 
Nieuwe bewijzering door de baan  
Aanpassing diverse fairways 
Aanpassing diverse fairway- en greenside bunkers/herstel schuilhutten/aanleg diverse 
hekwerken (baan en driving range)/aanleg diverse beplanting/vernieuwen 
banken/afvalbakken en hole-vlaggen 
          
Clubhuis 
Vernieuwing en modernisering contract met de Hofmeester  (5.2.11) 
Training personeel Hofmeester      (5.2.12) 
Aanleg invalidenopgang       (5.2.2) 
Bewegwijzering Papendal        (5.2.9) 
Voorbereiding/budget verbouwing kleedkamers    (5.2.1) 
Aankleding restaurant (plantenbakken, gordijnen, geschilderd) verbeterd 
Nieuwe terrasmarkiezen, terrasverwarming en parasols gerealiseerd 
Sleutelbeleid opgesteld en geïmplementeerd 
Onderhoud en beheer brand- en alarmmelding gerealiseerd 
Invoering clubkaart (karrenloods, ballenautomaat en toekomstige toepassingen) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Organisatie 
Implementatie van de Covid 19 / Corona maatregelen en het handhaven ervan 

Aanpassingen contracten en pensioenvoorziening personeel 
Professionalisering aansturing medewerkers secretariaat (werkoverleg, 
functioneringsgesprekken en eindejaarsgesprekken) 
Organisatie en benoeming instituut Vertrouwenspersoon 
Organisatie en implementatie privacywetgeving (AVG) 
Aanpassing Huishoudelijk reglement 
Aanpassing statuten 
Beheer en onderhoud ICT-apparatuur geprofessionaliseerd 
Bestuurs- en Commissie Handboek ontwikkeld            (5.7.2) 
Instelling Ondersteuningsfonds 
Instelling commissie Onroerend Goed 
Omvorming GEO-commissie naar Commissie Duurzaamheid  (5.2.10) 
Bestuursreglement gerealiseerd 
Update Rooster van Aftreden 
Organisatie en operationeel maken van calamiteitenorganisatie 
Opschoning papieren archief 
Nieuw contract beveiliging gebouwen 
 
Publiciteit en externe contacten 
Huisstijlhandboek opgesteld 
Website en clubhuis scherm geactualiseerd 
Deelneming Players 1st       (5.3.9) 
Omvorming Commissie Publiciteit in Marketing en Communicatiecommissie 
Nieuwe werkwijze commissie nieuwe leden     (5.3.7) 
Voeren van exitgesprekken ingesteld     (5.3.8) 
Periodieke Nieuwsbrieven voor sponsors geïnitieerd 
Sponsor events 3 maal per jaar geïnitieerd 
Relatie opgebouwd met zusterclubs 
Idem met wethouder sport van de gemeente Arnhem 
Idem met directie Sportcentrum Papendal      (5.8.1) 
 
Financiën 
Kascommissie ingesteld en reglement opgesteld 
Maandcijfers, meerjaren- en investeringsbegrotingen ontwikkeld  (5.4.1) 
Budget toedelingen gerealiseerd 
Gestructureerd overleg met de FAC (tenminste 4 maal per jaar)  (5.4.6) 
Toename netto sponsorbijdragen (500%)     (5.4.7) 
 
 
 

• De cijfers verwijzen naar het artikel in het Algemeen Beleidsplan 


