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Algemene Ledenvergadering

“De Woeste Kop”

Maandag, 14 November 2022
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Welkom
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Agenda

1. Opening

2. Een moment van stilte

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 9 mei 2022

4. Mededelingen van het bestuur

5. Financiën

a. Begroting 2023 

b. Benoeming lid kascommissie

6. Vaststellen contributies en tarieven voor 2023

7. Mededelingen van commissies

8. Rondvraag
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Cees Kentin
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3. Goedkeuring van het verslag van de ALV 
van 9 Mei 2022
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4. Mededelingen van het bestuur 

• Ontwikkeling ledenbestand
• Lidmaatschap differentiatie
• Upgrade website
• Professionalisering
• Vrijwilligers
• Rookbeleid
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599

2008

880

2018

892

2019

920

2020

1035

2021

Mededelingen – ontwikkeling ledenbestand

1071

2022

Spelende leden t/m Nov 2022
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Mededelingen – lidmaatschap differentiatie

Ondanks de behoorlijk aanwas van leden in de Corona tijd blijft het onderliggende 
probleem van de vergrijzende demografie de golfwereld parten spelen.
De grote vragen hierbij zijn “hoe trek ik nieuwe (jongere) spelers aan” en “hoe bind ik 
(oudere) spelers langer aan de vereniging”.

Een van de oplossingen die de NGF voorstelt is het aanbieden “gedifferentieerde” 
lidmaatschappen. Oudere spelers spelen vaak minder frequent en betalen dus met 
een vaste lidmaatschapsbijdrage relatief veel voor hun rondjes golf terwijl veel spelers 
vaak ver onder de kostprijs van een rondje golf spelen. Daarnaast is de aanzienlijke 
lidmaatschapsbijdrage vaak een barrière voor jongere geïnteresseerden met weinig 
tijd om te gaan golfen.

Ook bij De Woeste Kop krijgen wij steeds vaker vragen over andere 
lidmaatschapsvormen !!

Verzamelen informatie
• NGF enquete
• Voorbeelden andere clubs
• Analyse speel frequenties
• Analyse baan bezetting
• Analyse “kosten rondje golf”

Verwerken informatie
• Bepaling randvoorwaarden
• Brainstorming / evaluatie
• Voorstel differentiatie 

lidmaatschappen (indien 
gewenst).

Voorstel leden
(ALV)
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Mededelingen – lidmaatschap differentiatie

Baanbezetting: 60%
Boekingen 9 holes: 56%
Boekingen 18holes: 44%
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Mededelingen – upgrade website

➢ Informatie makkelijker te vinden.

➢ Nieuwe opzet nieuwspagina (nieuws archief).

➢ Mogelijkheid beschermde leden informatie (leden login).

➢ Meer mogelijkheden voor sponsor zichtbaarheid.

➢ Informatie op de website makkelijk aan te passen of te actualiseren (moderne 

opzet).

➢ Mogelijkheid tot makkelijk toevoegen foto’s (foto archief).

➢ Link naar social media.

➢ Gebruiksvriendelijk op smartphone en tablet.

Status:
• Lay out website bepaald
• Framewerk website in ontwikkeling bij Pluym
• Informatie wordt geactualiseerd door website commissie (teksten, foto’s documenten)
• Webmaster benoemd
• Verwachting is dat de nieuwe website in Q1 2023 life gaat
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• Service niveau: wij streven er naar ook in het weekend 
gedurende een deel van de dag de receptie open te hebben. 
Om dit te realiseren zoeken wij weekend krachten.

• Egolf4U zal op termijn uit gefaseerd worden en vervangen 
worden door Nexxchange (overname). Het Nexxchange pakket 
zou meer mogelijkheden moeten gaan bieden en meer 
gebruikers vriendelijk zijn. Implementatie verwacht voor eind 
2023.

Mededelingen - professionalisering
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De Woeste Kop is een leden vereniging wat betekent dat wij voor het “runnen” 
van de vereniging afhankelijk zijn van vrijwilligers.

Op dit moment zijn ca. 10% van onze leden actief als bestuurder / 
commissielid.

DE WOESTE KOP (vereniging en stichting) zoekt vrijwilligers !!!

Vacatures:
• Bestuur stichting (penningmeester)
• Marshal commissie
• Wedstrijd commissie
• Open week commissie
• Oranje cup commissie
• Communicatie commissie

Mededelingen - vrijwilligers
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Mededelingen - rookbeleid

De NGF heeft in 2022 namens de golfsport het 
Nationaal Preventie Akkoord ondertekend met 
als doel om steeds meer om golfclubs en -banen 
rookvrij te maken.

In het Nationaal Preventie Akkoord hebben alle 
sportbonden en NOC*NSF met het Ministerie 
van VWS de ambitie vastgelegd dat uiterlijk in 
2025 alle sportverenigingen en 
sportevenementen rookvrij zijn.
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5a. Begroting 2023



15

Begroting 2023
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6. Vaststellen contributies   
en tarieven voor 2023
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Contributie en tarieven 2023
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7. Rondvraag
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Sluiting
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