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- Financiële zaken m.b.t. alle commissies 

 
REGEL- EN HANDICAPCOMMISSIE 
 - Handicap 
 - Golfregels 
 
COMMUNICATIECOMMISSIE 
 
WEDSTRIJDCOMMISSIE met als subcommissies 

- Competitiecommissie 
- Seniorencommissie 
- Herenavondcommissie 
- Damesavondcommissie 
- Damesdagcommissie 
- Old Grand-Dad consul 

 
OPEN WEEK-COMMISSIE 
 
BELGENDAG-COMMISSIE 
 
WOESTE ORANJECUP-COMMISSIE 

 
JEUGDCOMMISSIE  
 
MARSHAL-COMMISSIE 
 
HANDICART CONSUL 
 
IT-COMMISSIE 
 
MENTORENBESTAND 
 
BRIDGECLUB HET WOESTE BOD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commissies die onder de Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen ressorteren zijn: 
- de Baancommissie 
- de Clubhuiscommissie 
- de Sponsorcommissie 
en zijn niet in dit Commissiehandboek opgenomen 
 
 
 
 
 



Commissiehandboek Golfvereniging De Woeste Kop, september 2018 3 

 
BEGRIPSOMSCHRIJVING 
In dit Commissiehandboek wordt verstaan onder: 

 de vereniging:  Golfvereniging De Woeste Kop 
 het bestuur:  het bestuur van Golfvereniging De Woeste Kop 
 de stichting:  Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen 
 
ALGEMEEN 

1) De vereniging heeft zich tot doel gesteld: het bevorderen van de beoefening van de golfsport 
en het stimuleren van het onderlinge contact tussen de leden van de vereniging. 

2) De vereniging tracht dit doel te bereiken door haar leden de mogelijkheid te bieden de 
golfsport te beoefenen op de door de vereniging in gebruik zijnde golfbaan en bijbehorende 
faciliteiten. 

3) De vereniging organiseert daarnaast golfwedstrijden en andere aan golf gerelateerde 
evenementen. 

4) De vereniging wil voorts het peil, de kennis en de toepassing van de regels en etiquette 
behorende bij de golfsport bevorderen door het geven van lessen en instructies. 

5) Het bestuur geeft nadere richtlijnen voor het functioneren van de verschillende commissies. 
6) Zoals vermeld in het Huishoudelijk Reglement van de vereniging (artikel 8.1) is het bestuur 

bevoegd:  
a. commissies te benoemen voor het uitvoeren van door het bestuur te bepalen taken;  
b. de taakstelling van commissies te wijzigen; 
c. commissies op te heffen.  

 
ALGEMENE ZAKEN m.b.t. ALLE COMMISSIES 

1) Het bestuur van de vereniging is aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) verantwoording 
verschuldigd voor het gevoerde beleid en voor het realiseren van de doelstellingen van de 
vereniging. 

2) Door het bestuur van de vereniging kunnen commissies worden ingesteld om het bestuur, op 
verzoek of op eigen initiatief, te adviseren en te ondersteunen bij de uitvoering van haar 
taken. 

3) Een commissie bestaat tenminste uit twee leden. Deze leden dienen lid te zijn van de 
vereniging.  

4) Zowel het bestuur als commissies kunnen kandidaat-leden voordragen. Het bestuur benoemt 
de commissieleden op eigen initiatief of op voordracht van de commissie. Het bestuur is 
bevoegd om commissieleden te ontslaan. Voor zover noodzakelijk wijst een commissie uit 
haar midden een voorzitter, secretaris en/of penningmeester aan. 

5) Commissieleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Aftredende 
commissieleden kunnen, op voordracht van de commissie, door het bestuur éénmalig worden 
herbenoemd. Herbenoeming voor meer dan twee periodes zal slechts in uitzonderlijke 
situaties en op voordracht van de commissie mogelijk zijn, zolang het bestuur dat in het 
belang van de vereniging wenselijk acht.  

6) In vergaderingen van een commissie is ieder aanwezig commissielid gerechtigd tot het 
uitbrengen van een stem. Commissieleden zijn niet gerechtigd in geval van afwezigheid een 
stem door een gemachtigde te laten uitbrengen. In geval van staken van de stemmen heeft de 
voorzitter een beslissende stem.  

7) Sancties aan leden dienen te allen tijde aan het bestuur van de vereniging ter goedkeuring te 
worden voorgelegd. Ten aanzien van het stemmen over het opleggen van sancties aan leden 
van de vereniging, kunnen slechts besluiten worden genomen indien de helft plus één van het 
aantal commissieleden bij de vergadering aanwezig is. 

8) Van de vergaderingen en de bijeenkomsten van een commissie worden verslagen gemaakt 
die ter kennisneming aan de secretaris van het bestuur worden toegezonden. Deze zorgt voor 
verspreiding binnen het bestuur. 

9) Iedere commissie dient in het bestuur een contactpersoon te hebben voor regelmatige 
afstemming van het beleid en doelstellingen.  

10) Regelmatig, maar minimaal tweemaal per jaar, moet overleg plaatsvinden tussen 
vertegenwoordigers van het bestuur en vertegenwoordigers van alle commissies teneinde 
onderlinge afstemming van activiteiten zeker te stellen. 

11) De commissies worden uitgenodigd om tijdens de ALV verslag uit te brengen over hun 
activiteiten. 
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12) Commissies zullen, naast hun specifieke taken als klankbord functioneren van en naar de 

leden van de vereniging. Daartoe zullen alle commissieleden actief bij het werk van de 
commissies worden betrokken. Tevens zullen de commissieleden open staan voor 
gesprekken met geïnteresseerde leden van de vereniging over hun commissiewerk. Zij dienen 
toelichting te geven op de activiteiten van de commissie.  

13) Commissies verzorgen hun eigen administratie en correspondentie. Van de uitgaande 
correspondentie dient het secretariaat van de vereniging een digitaal afschrift te ontvangen. 

14) Een commissie kan de vereniging nimmer in en buiten rechte vertegenwoordigen en daarom 
op generlei wijze binden. Dit is, op basis van de Statuten van de vereniging, uitsluitend de 
bevoegdheid van het bestuur. 

 
FINANCIËLE ZAKEN m.b.t. ALLE COMMISSIES 
1) Commissies kunnen door bijvoorbeeld sponsoring eigen financiële middelen genereren. Deze 

sponsors mogen niet voorkomen op de op dat moment geldende lijst van hoofd-, A- en B-
sponsors van de vereniging en/of niet conflicterend zijn met de op dat moment geldende lijst 
van hoofd-, A en B-sponsors van de vereniging. De inkomsten zullen uitsluitend gebruikt 
mogen worden ter bekostiging van uitgaven die op het werkterrein van de commissie liggen. 
Het saldo dient aan het eind van het kalenderjaar te worden gestort in de algemene middelen 
van de vereniging. Alle commissies dienen zich te verantwoorden voor het gevoerde 
financiële beleid. 
 

2) Commissies die voor hun activiteiten verenigingsgelden genereren en/of ter beschikking 
gesteld willen krijgen, moeten voor ieder jaar een begroting indienen bij de penningmeester 
van de vereniging. Dit dient uiterlijk te gebeuren op 1 oktober voorafgaand aan het jaar 
waarvoor de begroting geldt. Over de gedane uitgaven zal verantwoording worden afgelegd 
aan de penningmeester.  

 
3) Commissies die in het bezit zijn van een bankpas moeten de uitgaven verantwoorden met 

onderliggende facturen of kassabonnen.  
 
4) Betalingen die door de penningmeester van de vereniging namens de commissies moeten 

worden gedaan, worden uitsluitend uitgevoerd na ontvangst van een opdracht daartoe en 
dienen vergezeld te gaan van een factuur.  

 
5) Het is gebruikelijk dat een commissie jaarlijks één maal met haar leden golft, waarna 

gezamenlijk wordt gegeten. Als waardering voor het vrijwilligerswerk voor de vereniging, wordt 
hiervoor € 25,00 per deelnemend commissielid ter beschikking gesteld. 

 
 
REGEL- EN HANDICAPCOMMISSIE 
 
De Regel- en Handicapcommissie heeft twee hoofdtaken:  
-het toepassen van het EGA Handicap Systeem 
-het bevorderen van golfregelkennis en toezien op de naleving van de golfregels 
De Regel- en Handicapcommissie heeft wat de status van de baan betreft nauwe contacten met 
de Baancommissie, die ressorteert onder de Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen. De 
Baancommissie houdt zich in hoofdzaak bezig met de technische staat van de baan, zoals het 
onderhoud.  
 
T.a.v. HANDICAP 
 
Doelstelling 

1) De Regel- en Handicapcommissie is de commissie die door de vereniging is aangesteld om 
het EGA Handicap Systeem toe te passen en te administreren.  

2) De commissie is i.s.m. met de Baancommissie van de Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen 
verantwoordelijk voor het vaststellen van en de naleving van de qualifying condities van de 
golfbaan.  
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3) Leden van de commissie moeten de handicaptoets van de NGF met succes hebben afgelegd 
of een daarmee gelijk te stellen kennisniveau bezitten, een goede kennis hebben van het 
EGA Handicap Systeem, inclusief de software voor verwerking van handicaps. 

4) De commissie zorgt i.s.m. de Baancommissie van de Stichting en volgens aanwijzingen van 
de NGF voor de uitvoering van de door de NGF bepaalde course rating van de golfbaan. 

5) De commissie is verantwoordelijk voor het invoeren van de playing handicaps in het 
computersysteem en doet dit aan de hand van de laatst opgestelde handicaptabellen. 

6) De commissie kent handicaps toe aan de leden van de vereniging volgens de door de NGF 
vastgestelde regels. 

7) De commissie zorgt ervoor dat leden van de vereniging een handicap hebben die hun 
spelcapaciteiten zo dicht mogelijk benadert. 

 
Taakomschrijving  

1) Het berekenen en toekennen van de exacte en playing handicaps van alle leden volgens het 
EGA Handicap Systeem. Hiertoe zullen de resultaten van gespeelde wedstrijden regelmatig 
worden verwerkt.  

2) Het administreren en publiceren van de handicaps van de leden. 
3) Het voeren van overleg met de Baancommissie over meetpunten en de plaatsing van tee-

merken. 
4) Het bepalen van de stroke index (SI) van de baan. 
5) Het onderhouden van contacten met de Regel- en Handicapcommissie van de NGF. 
6) Het uitvoeren van de jaarlijkse handicapherziening. 
7) De commissie brengt In overleg met de Baancommissie merktekens in de baan aan op de 

dag dat door de NGF de course rating wordt uitgevoerd. En zorgt tevens voor het ter 
beschikking stellen van buggy’s voor het rating team op de dag zelf. Gedurende deze dag 
moet een lid van de commissie of van de Baancommissie van de Stichting aanwezig zijn, 
alsmede de baanmanager van de Stichting (hoofd greenkeeper). 
 

Bevoegdheden 
1) Aanpassen van de handicap van leden op basis van hun prestaties. Indien dit gebeurt uit 

andere overwegingen dan de ingeleverde scorekaarten, zal de commissie deze beslissing 
schriftelijk aan betrokkene meedelen. 

2) In overleg met de Baancommissie vaststellen of er sprake is van qualifying condities van de 
baan. 

 
Financiële middelen 
De commissie heeft geen eigen inkomsten en zal voor noodzakelijke uitgaven een budgetaanvraag 
doen bij de penningmeester van de vereniging. Dit dient uiterlijk te gebeuren op 1 oktober 
voorafgaand aan het jaar waarvoor het budget is bestemd. 
 
Samenstelling 
De commissie zal bestaan uit 3 – 5 leden. 
 
T.a.v. GOLFREGELS 
 
Doelstelling 

1) Bevorderen van de kennis van de golfregels en de bij de golfsport toe te passen etiquette. 
2) De commissie is aangesteld om erop toe te zien dat de golfregels (zoals vastgesteld door 

R&A Rules Limited) en de vastgestelde Plaatselijke Regels (Local Rules) worden nageleefd. 
3) De leden van de commissie moeten de cursus ‘Regelcommissaris 1’ hebben gevolgd en met 

goed gevolg hebben afgerond en dienen goede kennis hebben van de golfregels en de 
‘Decisions on the Rules of Golf’. 

4) De commissie is binnen de vereniging verantwoordelijk voor de instructie in de golfregels, 
alsmede voor het afnemen van de golfregelexamens. 

 
Taakomschrijving 

1) Het organiseren van instructiebijeenkomsten. 
2) Het geven van voorlichting over de handicapregelingen. 
3) Het afnemen van examens voor baanpermissie en het bijhouden van een administratie van 

deze gegevens. 
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4) Het publiceren van toelichtingen op de golfregels in de nieuwsbrief of op de website; dit geldt 
met name voor veel voorkomende problemen. 

5) Overleggen met de Baancommissie over onderwerpen als: vaststellen van local rules, 
dropping zones, out-of-bounds markeringen en de plaatsing van rode, gele en blauwe 
paaltjes, bepaling van baanstatus (qualifying/niet qualifying) en courserating 

6) Bevorderen dat de vereniging kan beschikken over goede referees. 
7) Verstrekken van informatie over bereikte en verstrekte baanpermissies. 
8) Leden van de commissie dienen zich op de hoogte houden van alle wijzigingen van de 

golfregels en moeten de leden van de vereniging hierover informeren. 
9) Het adviseren van de Wedstrijdcommissie over bijzondere voorvallen bij wedstrijden, zoals 

onweer en/of fouten van de wedstrijdleiding. 
10) Het organiseren van een ochtend om de regelkennis van de leden op te frissen.  
11) Het organiseren van een regelavond voor competitiespelers. 
12) Het adviseren van de Stichting inzake lay-out en uitvoering van de scorekaart. 

 
 

Bevoegdheden 
1) Het vaststellen van de eisen voor het verkrijgen van baanpermissie. 
2) Het op verzoek van de Wedstrijdcommissie aanwijzen van een referee. 

 
Samenstelling 
De Regel- en Handicapcommissie moet tenminste uit 3 leden bestaan. 
 
Financiële middelen 
De Regelcommissie ontvangt examengelden die tot geldmiddelen van de commissie worden 
gerekend. Verantwoording en controle vinden plaats volgens het hierover vermelde onder Financiële 
Zaken Alle Commissies. Jaarlijks dient de commissie een budgetaanvraag in bij de penningmeester 
van de vereniging. Dit dient uiterlijk te gebeuren op 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarvoor het 
budget is bestemd. 
 

COMMUNICATIECOMMISSIE 
 

Doelstelling en taakomschrijving 
De Communicatiecommissie werkt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging 
en is verantwoordelijk voor de stelselmatige interne en externe communicatie. De commissie zorgt 
voor de stroomlijning van de algemene inhoudelijke berichtgeving via kanalen als nieuwsbreven, 
website en social media, draagt zorg voor eenduidige communicatie-uitingen en bewaakt de huisstijl. 
 
Samenstelling 
De commissie zal bestaan uit tenminste 2 en maximaal 4 leden. Een lid zal speciaal belast worden 
met de coördinatie van de communicatie door en met het bestuur van de vereniging. 
 
Financiële middelen 
Deze commissie beschikt niet over eigen financiële middelen. Jaarlijks dient de commissie een 
budgetaanvraag in bij de penningmeester van de vereniging. Dit dient uiterlijk te gebeuren op 1 
oktober voorafgaand aan het jaar waarvoor het budget is bestemd. 
 

WEDSTRIJDCOMMISSIE 
 
Doelstelling 
Het bevorderen van de onderlinge band tussen de leden en het verhogen van de kwaliteit van de 
golfsport van de leden door middel van het organiseren van wedstrijden. 
 
Taakomschrijving 

1) Het opstellen van de wedstrijdkalender. 
2) Het in overleg met het bestuur opstellen en toepassen van een wedstrijdreglement. 
3) Het organiseren en leiden van wedstrijden uit het wedstrijdprogramma. 
4) Het mede leiden en organiseren van NGF competitiewedstrijden op de baan van De 

Woeste Kop. 
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5) Het organiseren en/of assisteren bij bijzondere evenementen zoals de Woeste Oranjecup, 
de Woeste Belgendag en de Open Week. 

6) Het assisteren van wedstrijden van subcommissies zoals de Senioren-, Herenavond-, 
Damesavond- en Damesdagcommissie. 

7) Het verzorgen van de wedstrijdprijzen en erop toezien dat hierbij de normen i.v.m. de 
amateurstatus worden toegepast en gerespecteerd. (Zie NGF-regels.) 

8) Het doorgeven van de scores aan de Handicapcommissie bij qualifying wedstrijden, via E-
golf4U. 

9) Het onderhouden van contacten met de NGF. 
 
Bevoegdheden 

1) Optreden als wedstrijdcommissie conform de golfregels 33 en 34. 
2) Vaststellen en innen van wedstrijdgelden. 
3) Aankopen van prijzen voor clubwedstrijden. 

 
Financiële middelen 
De wedstrijdcommissie en haar subcommissies, zoals genoemd bij punt 6 van de taakomschrijving, 
hebben de beschikking over inschrijfgelden (genoemd onder punt 2 van de bevoegdheden) die 
worden aangewend voor de aanschaf van prijzen en gemaakte kosten. De commissie houdt hiervan 
een kasboek bij, zoals is vastgesteld in de paragraaf Financiële Zaken m.b.t. alle commissies. 
Jaarlijks dient de commissie een budgetaanvraag in bij de penningmeester van de vereniging. Dit 
dient uiterlijk te gebeuren op 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarvoor het budget is bestemd. 
 
De wedstrijdcommissie bestaat uit 7-12 leden. In voorkomende gevallen is een lid van de 
Herenavond-, Damesdag- of Damesavondcommissie lid van de Wedstrijdcommissie. 
 
COMPETITIECOMMISSIE 

 
Taakomschrijving 
1) Bewerkstelligen dat jaarlijks door teams van de vereniging wordt deelgenomen aan de landelijke 

competitie die door de Nederlandse Golf Federatie (NGF) wordt georganiseerd. 
2) De commissie vertegenwoordigt de vereniging bij NGF competitieaangelegenheden. 
3) De organisatie van de competitie houdt onder meer in: 

(a) vaststellen van het beleidsplan competitie 
(b) het regelen van de inschrijving van leden die deelnemen aan de competitie 
(c) aanmelden van het aantal competitieteams bij de NGF 
(d) organiseren van trainingen voor bepaalde competitieteams 
(e) indelen van de spelers/speelsters in de competitieteams 
(f) definitieve opgave bij de NGF van het aantal teams en hun handicaps 
(g) monitoren van de resultaten en geleverde inspanningen van spelers/speelsters 
(h) overleg/evaluatie met captains van de competitieteams 
(i) het leiden en organiseren van eindwedstrijden voor promotie als de NGF de 

vereniging hiervoor als baan aanwijst 
4) Het secretariaat op de hoogte stellen van afspraken c.q. besluiten inzake de competitie die voor de 

vereniging van belang zijn. 
5) Waar nodig overleg voeren over de competitie met andere bij de competitie betrokken commissies.  
 
Samenstelling 
De commissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. 
 
SENIORENCOMMISSIE, HERENAVONDCOMMISSIE, DAMESAVONDCOMMISSIE, 
DAMESDAGCOMMISSIE,  OLD GRAND-DAD CONSUL, HANDICART BENEFIET WEDSTRIJD 
(Subcommissies van de Wedstrijdcommissie) 
 
Doelstelling 
Het organiseren van clubwedstrijden voor een specifieke groep leden van de vereniging. 
Deze wedstrijden worden -tenzij dit is op de wedstrijdkalender is aangegeven- op vaste dagen en 
tijden gespeeld. Dit zijn: 
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Damesdag:   donderdag vanaf 10.00 uur – 18 holes  
Damesavond:   elke eerste donderdagavond van de maand vanaf 16.30 uur - 9 holes 
Herenavond:   dinsdagavond vanaf 16.30 uur – 9 holes, starten op 1 en 10 
Seniorendag:   eerste woensdag van de maand vanaf 10.00 uur – 9 en 18 holes, starten  
   op 1 en 10 
Old Grand-Dad:  jaarlijkse wedstrijd 18 en 9 holes ten behoeve van het goede doel 
Handicart Benefiet-  
wedstrijd:   jaarlijkse wedstrijd 18 holes ten bate van de Stichting Handicart 
 
Bevoegdheden 

1) Bij genoemde wedstrijden optreden namens de wedstrijdcommissie. 
2) Vaststellen en innen van inschrijfgelden. 
3) Aankopen van prijzen voor de te organiseren wedstrijden. 

 
Financiële middelen 
Deze commissies beschikken over inschrijfgelden, die gebruikt zullen worden voor de aanschaf van 
prijzen en het vergoeden van gemaakte kosten. De commissies houden hiervan een kasboek bij, 
zoals is vastgesteld in de paragraaf Financiële Zaken m.b.t. alle commissies. Jaarlijks dient iedere 
afzonderlijke commissie een budgetaanvraag in bij de penningmeester van de vereniging. Dit dient 
uiterlijk te gebeuren op 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarvoor het budget is bestemd. 
 
Samenstelling 
De subcommissies bestaan uit 3 tot 5 leden. Een lid zal speciaal belast worden met de coördinatie 
met het bestuur van de wedstrijdcommissie. 
 
OLD GRAND-DAD CONSUL  
(Subcommissie van de Wedstrijdcommissie) 
 
Doelstelling 

1) Vertegenwoordigen van de vereniging bij de Stichting Old Grand-Dad Nederland. 
2) Zo mogelijk bijwonen van de landelijke/regionale vergaderingen van de Stichting Old Grand-

dad Nederland. 
3) Verspreiden van informatie over en bevorderen in algemene zin van het donateurschap van 

de Stichting Old Grand-Dad Nederland. 
 
Taakomschrijving 
1) Het indienen van relevante projecten bij de genoemde stichting ter bevordering en 

ondersteuning van sport-, spel- en bewegingsactiviteiten, in welke vorm dan ook, voor 
kinderen tot 30 jaar met een sociale, fysieke en of psychische beperking. 

2) Het verenigen van enthousiaste golfende grootvaders, die elkaar in ‘grootvaderlijk’ verband, 
gezellige golfdagen bezorgen. 

3) Het promoten van de stichting onder de leden van de vereniging en het verwerven van 
donateurs. 

4) Het bijhouden van de lijst van donateurs binnen de vereniging. 
 
Financiële middelen 
Opbrengsten, gegenereerd tijdens de jaarlijkse benefietwedstrijd, worden door de consul rechtstreeks 
aan de Stichting Old Grand-Dad Nederland overgemaakt.   

 
OPEN WEEK-COMMISSIE 
(Deze commissie is geen subcommissie van de Wedstrijdcommissie en handelt daarom zelfstandig) 
 
Doelstelling 
Leden van de vereniging en hun gastspelers op een aangename manier kennis laten maken met  
De Woeste Kop. Gedurende deze week worden verschillende wedstrijdvormen gespeeld voor 
verschillende groepen spelers, zoals single wedstrijden, wedstrijden voor dames, voor heren, voor 
senioren en een mixed wedstrijd. Dit 5-daagse evenement heeft een recreatief karakter. 
 
Samenstelling 



Commissiehandboek Golfvereniging De Woeste Kop, september 2018 9 

De Open Week-commissie bestaat uit 4 tot 6 leden. Een lid zal speciaal belast worden met de 
coördinatie met het bestuur van de vereniging. 
 
Financiële middelen 
De commissie beschikt over inschrijfgelden die gebruikt zullen worden voor de aanschaf van prijzen 
en het vergoeden van gemaakte kosten. De commissies houdt hiervan een kasboek bij, zoals is 
vastgesteld in de paragraaf Financiële Zaken m.b.t. alle commissies. Jaarlijks dient de commissie een 
budgetaanvraag in bij de penningmeester van de vereniging. Dit dient uiterlijk te gebeuren op 1 
oktober voorafgaand aan het jaar waarvoor het budget is bestemd. 
 

 
BELGENDAG-COMMISSIE 
(Deze commissie is geen subcommissie van de wedstrijdcommissie en handelt daarom zelfstandig) 
 
Doelstelling 
Het organiseren van de Woeste Belgendag-wedstrijd. Dit evenement c.q. wedstrijd staat open voor 
alle leden van de vereniging en vindt traditiegetrouw plaats op 21 juli, de nationale feestdag van 
België. Deze wedstrijd heeft een recreatief karakter. 
 
Samenstelling 
De commissie bestaat uit 4 tot 6 leden. Een lid zal speciaal belast worden met de coördinatie met het 
bestuur van de vereniging 
 
Financiële middelen 
De commissie beschikt over inschrijfgelden die gebruikt worden voor de aanschaf van prijzen en het 
vergoeden van gemaakte kosten. De commissies houdt hiervan een kasboek bij, zoals is vastgesteld 
in de paragraaf Financiële Zaken m.b.t. alle commissies. Jaarlijks dient de commissie een 
budgetaanvraag in bij de penningmeester van de vereniging. Dit dient uiterlijk te gebeuren op 1 
oktober voorafgaand aan het jaar waarvoor het budget is bestemd. 
 
WOESTE ORANJE CUP COMMISSIE 
(Deze commissie is geen subcommissie van de wedstrijdcommissie en handelt daarom zelfstandig) 
 
Doelstelling 
Het organiseren van de Woeste Oranjecup-wedstrijd. Dit evenement c.q. wedstrijd staat open voor 
alle leden van onze vereniging en heeft een recreatief karakter. De strijd om de Woeste Oranjecup 
staat in het teken van de verjaardag van de Nederlandse koning. 
 
Samenstelling 
De commissie bestaat uit 6 tot 10 leden. Een lid zal speciaal belast worden met de coördinatie met het 
bestuur van de vereniging. 
 
Financiële middelen 
De commissie beschikt over inschrijfgelden, die gebruikt worden voor de aanschaf van prijzen en het 
vergoeden van gemaakte kosten. De commissies houdt hiervan een kasboek bij, zoals is vastgesteld 
in de paragraaf Financiële Zaken m.b.t. alle commissies. Jaarlijks dient de commissie een 
budgetaanvraag in bij de penningmeester van de vereniging. Dit dient uiterlijk te gebeuren op 1 
oktober voorafgaand aan het jaar waarvoor het budget is bestemd. 
 

JEUGDCOMMISSIE 
 
Doelstelling 
Organiseren van jeugdactiviteiten en het begeleiden van jeugdleden, alsmede het werven van nieuwe 
jeugdleden, versterken van sociale samenhang tussen de jeugdleden, met aandacht voor prestatie en 
recreatie. 
 
Taakomschrijving 

1) Organisatie van het lessenpakket met medewerking van de pro, bestemd voor jeugdleden 
vanaf 8 jaar. 

2) Organiseren van wedstrijden.  
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3) Organiseren van activiteiten waarbij jeugdleden regelkennis en etiquette worden bijgebracht. 
4) Begeleiden bij jeugdwedstrijden zowel op De Woeste Kop als bij andere golfclubs. 
5) Regelmatig overleg met de pro over de voortgang van de vaardigheden van de jeugdleden. 
6) Verslaglegging van commissievergaderingen en uitwisseling van informatie aan het bestuur. 
7) Aansturen van vrijwilligers die betrokken worden bij de activiteiten gericht op jeugdleden. 

 
Financiële middelen 
De commissie beschikt over inschrijfgelden, die gebruikt worden voor de aanschaf van prijzen en het 
vergoeden van gemaakte kosten. De commissies houdt hiervan een kasboek bij, zoals is vastgesteld 
in de paragraaf Financiële Zaken m.b.t. alle commissies. Jaarlijks dient de commissie een 
budgetaanvraag in bij de penningmeester van de vereniging. Dit dient uiterlijk te gebeuren op 1 
oktober voorafgaand aan het jaar waarvoor het budget is bestemd. 
 
Samenstelling 
De commissie bestaat uit 3 tot 5 leden waaronder de pro. Een lid zal speciaal belast worden met de 
coördinatie met het bestuur van de vereniging. 
 

MARSHAL COMMISSIE 
 
Doelstelling 
De marshal houdt toezicht door de baan, de putting-greens en de driving range en treedt waar nodig 
corrigerend op met het doel het spelplezier van alle spelers te verhogen, schade aan de baan te 
verminderen en/of te voorkomen en niet gerechtigde spelers te weren. Het toezicht in de baan dient te 
gebeuren door de juiste toepassing van het baanreglement en de plaatselijke regels (local rules) en 
door het bevorderen van een vlotte doorstroming van de spelers.  
 
Middelen 
Om de taken te kunnen uitvoeren is het wenselijk dat de commissie kan beschikken over gemiddeld 
30 leden die op basis van vrijwilligheid 1 à 2 maal per maand een marshal dienst verrichten. Voor een 
snelle verplaatsing door de baan is een marshal buggy beschikbaar die voorzien is van het opschrift 
marshal en uitgerust is met een AED. De dienstdoende marshal is telefonisch bereikbaar. 
 
Bevoegdheden 
De commissie heeft de bevoegdheid door inzet van haar marshals namens het bestuur van de 
vereniging op te treden bij niet naleving van het baanreglement en plaatselijke regels. Bij grove 
overtredingen is de marshal bevoegd een speler op te dragen het golfterrein te verlaten, kleinere 
overtredingen te rapporteren en illegale spelers dwingend te verzoeken te betalen of de baan en/of 
oefenfaciliteiten te verlaten.  

Besluiten c.q. sancties door het bestuur als gevolg van overtredingen, worden gemeld aan de 
voorzitter van de marshal commissie, die op zijn beurt rapporteert aan de marshal die de overtreding 
heeft geconstateerd en gemeld. 

 
Taakomschrijving 

1) Het zorgdragen voor voldoende en bekwame marshals. 
2) Het indelen van de diensten, rekening houdend met persoonlijke voorkeuren. 
3) Het beheer en verzorgen van de benodigde materialen. 
4) Het inwerken en instrueren van nieuwe marshals. 
5) Het begeleiden en opleiden van de marshals. 
6) Het beschrijven van taken en bevoegdheden van de marshals. 
7) Het opstellen van gedragsregels om met een minimum aan overlast voor de spelers een zo 

optimaal mogelijk functioneren te realiseren. 
8) Het houden van toezicht. 
9) Dagelijkse rapportage in het marshal boek opvolgen. 
10) Het jaarlijks trainen van de reanimatievaardigheid.  
11) Voorstellen doen aan het bestuur om de baan beter en intensiever bespeelbaar te maken.  
12) Het onderhouden van contacten met bestuur en andere commissies van de vereniging. 
13) Deelnemen aan het commissieoverleg. 
14) Het organiseren van marshal bijeenkomsten om wijzigingen en bijstellingen te bespreken.  
15) Opleidingsprogramma voor nieuwe en ervaren marshals actualiseren.  
16) Richtlijnen actualiseren voor het gedrag van de marshal in de baan (opleiding). 
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17) Het in stand en op peil houden van het marshal korps. 
 

Financiële middelen 
De commissie beschikt niet over eigen financiële middelen. Jaarlijks dient de commissie een 
budgetaanvraag in bij de penningmeester van de vereniging. Dit dient uiterlijk te gebeuren op 1 
oktober voorafgaand aan het jaar waarvoor het budget is bestemd. 
 
HANDICART CONSUL 
 
Doelstelling 
De Handicart Consul vertegenwoordigt de vereniging bij de Stichting Handicart. Woont zo nodig de 
landelijke/regionale vergaderingen van de Stichting Handicart bij. Fungeert als tussenpersoon voor de 
handicart-gebruikers die lid zijn van de Stichting  Handicart. De consul zet zich in voor de verspreiding 
van informatie over de Stichting Handicart en bevordert in algemene zin het donateurschap van 
genoemde stichting.  
 
Taakomschrijving 

1) Naast de landelijke taken houdt de consul toezicht op de bij de vereniging in gebruik zijnde 
handicarts in gebruik bij de vereniging (inschrijfboek, reglementen, tarieven, etc.). 

2) Houdt een lijst bij van de gebruiksgerechtigden. 
3) Houdt toezicht op de goede staat van de handicarts; doet dit in overleg met de greenkeepers. 
4) Het toezicht houden op het schoonhouden van de handicarts.  
5) Toezicht houden op het bijvullen van de accu’s. 
6) Per kwartaal doorgeven van het gebruik en de opbrengst van de handicarts op 

gebruikerslijsten aan de Stichting Handicart. 
7) Informeren van de penningmeester van de vereniging over de opgave aan de Stichting 

Handicart ter controle van de te betalen acceptgiro van de Stichting Handicart. 
8) Treedt op als medeorganisator van de bij de vereniging jaarlijks te houden Handicart 

Benefietwedstrijd. 
 
Financiële middelen 
De consul houdt een kasboek bij waarin de uitgaven verantwoord worden. (Zie Financiële Zaken 
m.b.t. alle commissies).  
 
IT COMMISSIE 
 
Doelstelling en taakomschrijving 
Deze commissie behartigt alle IT-gerelateerde zaken binnen de vereniging en geeft ondersteuning bij 
het gebruik van de E-Golf4U software en onderhoudt contacten met de leverancier van dit 
softwarepakket.  
 
Samenstelling  
Deze commissie bestaat uit tenminste 3 leden.  
 
Financiële middelen 
De commissie beschikt niet over eigen financiële middelen. Jaarlijks dient de commissie een 
budgetaanvraag in bij de penningmeester van de vereniging. Dit dient uiterlijk te gebeuren op 1 
oktober voorafgaand aan het jaar waarvoor het budget is bestemd. 
 
MENTORENBESTAND 
 
Doelstelling en bevoegdheden 
De mentoren vallen onder de Regelcommissie. Mentoren begeleiden leden die hun baanpermissie 
willen verkrijgen nadat zij bij de pro lessen hebben gevolgd. De pro geeft aan wanneer de golfer 
bekwaam mee te lopen met de mentor. De mentor bepaalt, na het lopen van de baan, of een lid 
baanpermissie krijgt of niet. Na het verkrijgen van de baanpermissie kan een lid qualifying kaarten 
lopen. 
 
Samenstelling 
De groep mentoren bestaat uit 10 - 20 leden.  
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Financiële middelen 
De groep mentoren beschikt niet over eigen financiële middelen. In overleg met de Regelcommissie  
dient de groep een budgetaanvraag in bij de penningmeester van de vereniging. Dit dient uiterlijk te 
gebeuren op 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarvoor het budget is bestemd. 
 

BRIDGECLUB HET WOESTE BOD 
 
Doelstelling  
Gedurende de wintermaanden (van oktober tot eind maart) is op donderdagavond bridgeclub Het 
Woeste Bod actief. 36 Betalende leden spelen in het clubhuis van de vereniging een onderlinge 
competitie. 
 
Samenstelling bestuur 
Het bestuur bestaat uit 3 leden, een voorzitter, secretaris en penningmeester. 
 
Financiële middelen 
De contributie bedraagt € 35,00 per jaar. 
De club beschikt over inschrijfgelden die gebruikt moeten worden voor de aanschaf van prijzen en het 
vergoeden van gemaakte kosten en houdt hiervan een kasboek bij, zoals is vastgesteld in de 
paragraaf Financiële Zaken m.b.t. alle commissies. Jaarlijks dient de club een budgetaanvraag in bij 
de penningmeester van de vereniging. Dit dient uiterlijk te gebeuren op 1 oktober voorafgaand aan het 
jaar waarvoor het budget is bestemd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Commissiehandboek is een uitgave van het bestuur van Golfvereniging De Woeste Kop 
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