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Sportief Beleid





• Jaarlijks beginnen 20.000 mensen met Golf😀
• Jaarlijks stoppen 20.000 mensen met Golf😭

Het Sportief Beleid heeft als doel om alle leden en gasten van de 
golfclub of golfbaan te boeien, binden en behouden door golf als sport 
steviger weg te zetten op de locatie

ü Boeien à Men wil iets leren
ü Binden à Men wil iets bereiken
ü Behouden à Men wil plezier beleven

Waarom Sportief Beleid?





Maatschappelijke ontwikkelingen



Maatschappelijke ontwikkelingen

Vroeger was alles 
beter
Hoor ik mijn moeder vaak 
zeggen… Nu zegt mijn 
moeder het en 
waarschijnlijk ikzelf over 
25 jaar. Of dat waar is…is 
maar de vraag. Één ding 
is zeker, het was wel 
anders! 

Gezinsuitbreiding

De hoger opgeleide vrouw 
krijgt pas op haar 31e

haar eerste kind. 
Daarmee is de generatie 
30 – 40 jaar op dit 
moment niet een 
doelgroep die gaat golfen.

Ouderen van NU 
zijn jonger
Dan ouderen van 15 jaar 
geleden. En ouderen van 
STRAKS zijn jonger dan 
ouderen van NU. Dat 
heeft voordelen…mensen 
blijven langer lid, maar 
heeft ook consequenties. 
Het zijn mensen met veel 
tijd.

Duurzaamheid

Neemt een steeds 
belangrijkere plaats in 
onze maatschappij. Dat 
heeft consequenties ivm
wetgeving en overheid, 
maar ook naar het 
individu.



Maatschappelijke ontwikkelingen

Open is in, gesloten 
uit
Openheid – transparantie 
– toegankelijkheid komen 
in de plaats van 
exclusiviteit en 
geslotenheid. 

Drukte

En we zijn druk! Drukker 
dan vroeger? Weet ik niet. 
Maar we hebben wel veel 
meer keuze dan ooit om 
allerlei zaken te doen. 
Zelfs binnen golf. Golf is 
niet meer schaars.

Rijker dan ooit

We zijn rijker dan ooit en 
consumeren meer dan 
ooit. Leden vertonen 
gedrag van consumenten. 
Ook in de vrijetijds- en 
sportsector. We willen het 
liefst op een manier zoals 
het bij mij past. 



Maatschappelijke ontwikkelingen

Het bestellen van 
een taxi
Wanneer en hoeveel? 
Alles gaat sneller, ook 
een taxi bestellen

Boodschappen 
doen?
En we zijn druk! Drukker 
dan vroeger? Weet ik niet. 
Maar we hebben wel veel 
meer keuze dan ooit om 
allerlei zaken te doen. 
Zelfs binnen golf. Golf is 
niet meer schaars.

Thuisbezorgen

We hebben voor heel veel 
zaken technologie en 
daarmee toegang tot alles 
en iedereen

Mobieler dan ooit

We kunnen en gaan 
overal naartoe…ook om 
te golfen.



Ontwikkelingen binnen de golfwereld

• Toegang tot de sport: minder drempels

• Grote groei is gestopt: van bijzonder 

naar gewoon

• Calculerende golfer

• Dalend aantal ’leden’

• Participatiemodel (financieel) aan het 

verdwijnen

• Flexibele lidmaatschapsvormen

• Sportsponsoring/bedrijfsleden

• Prijserosie



Huidige situatie



De Woeste Kop: faciliteiten

• 18 holes
• Driving range met 20 afslagplaatsen, verlichting (beperkt) aanwezig.
• 2 verlichte oefengreens
• Pitching area + oefenbunker

• Verbouwing gaat zorgen voor meer mogelijkheden!



De Woeste Kop: Ledenaantal naar leeftijd

Leden:



De Woeste Kop: Speelsterkte

Leden:



De Woeste Kop:

Faciliteiten:

9 Holes: 18 holes:



De Woeste Kop: Wedstrijden en activiteiten

• Deelname 1 keer: 566
• Deelname 5 keer: 321
• 45 9 holes-wedstrijden
• 68 18 holes-wedstrijden
• Waarvan 33 qualifying en 18 funwedstrijden

• Andere activiteiten?



DNA + SWOT





DNA:  Nu

• Vereniging met een gesloten karakter. 
• Toegankelijk voor gasten en nieuwe leden, kwaliteit van golfkennis en 

-kunnen van belang.
• 10% Van de leden zijn actief als vrijwilliger. 
• Sociaal aspect van groot belang. 
• Leden gegroepeerd in vaste groepen; lang lid – kort lid / Ne – Be / 

vaste heren- en damesgroepen.
• Beperkte groep van leden die regelmatig oefent en aan wedstrijden 

mee doet (±100p.).



DNA: Toekomst

• Missie;
Golfvereniging DWK streeft ernaar een vereniging te zijn waar 
sportiviteit, professionaliteit en plezier sleutelwoorden zijn. De 
golfvereniging voert daarvoor een beleid waardoor leden, vrijwilligers, 
medewerkers en partners zich verbonden en betrokken voelen en 
waarin respect voor elkaar, de baan en de omgeving hoog in het 
vaandel staan.

• Streven naar een evenredige leeftijdsopbouw.
• Verbetering van de gemiddelde handicap van de leden.
• Meer oefenmogelijkheden realiseren waardoor de vitaliteit van de leden 

verhoogd wordt.
• Het beeld dat de buitenwereld van de vereniging heeft meer in 

overeenstemming brengen met ons zelfbeeld.

Waarom zou ik hier lid willen worden?



SWOT-analyse



Doelstellingen



Doelstellingen traject

1. Groei in de doelgroep 40 – 55 jaar. Er zijn nu 91 golfers in de doelgroep 41 
– 50 jaar. We willen dit laten groeien naar 150 golfers.

Deze doelstelling is gekozen omdat dit zorgt voor een aantal positieve effecten:
• Continuïteit waarborgen van de vereniging op de lange termijn.
• Grotere kans op meer jeugdspelers.
• De demografische ontwikkelingen in de regio laten zien dat dit ook een 

realistische doelstelling is.



Doelstellingen traject

2. Deelname clubactiviteiten vergroten à 60% van de leden zal minimaal 5 
keer per jaar deelnemen aan een clubactiviteit. 

Op dit moment ligt dit rond de 40% en dat moet beter. Hoe meer leden 
betrokken zijn bij clubactiviteiten, hoe kleiner de kans dat men vertrekt. Deze 
deelname zal ook gelden voor de nieuwe leden. 



Golf Sport Business Model



Aan de slag met het Golf Sport Business Model



Doelgroepen onderscheiden

• Leeftijd 

• Spelniveau

• Geslacht

• Tijd

• Betrokkenheid



Plezier in Golf

• Het weer

• De baan

• Tempo in de baan

• Onderlinge sfeer

• Succesbeleving!



Succesbeleving

Interne factoren:

• Fysiek

• Mentaal

• Spel/vaardigheden



Afstemmen op de eerder 
geformuleerde doelgroepen

• Wat willen zij?

• Hoe zorg je voor betrokkenheid?

• Players 1st

• Waardevol

• Wat maakt je uniek?





Wat willen de doelgroepen?

• Onderzoek de behoeften

• Wie benadert welke doelgroep?

• Panel samenstellen

• Wie laat je organiseren?



Jaarprogramma!

• Lessen

• Trainen

• Spelen

• Wedstrijden

• Activiteiten

• Wat willen jullie? 

• Stickers plakken!



Lessen

• Wanneer (periodiseren)

• Groepsles en individueel

• Themasessies

(Bv. Ouderlessen tijdens de jeugdtraining)



Training

• In groepen en zelfstandig

• Inlooptraining of vaste tijden

• Fysiek

• Mentaal



Golf activiteiten

• Op de oefenfaciliteiten

• Samen spelen

• Fysiek

• Voeding

• Mentaal

• Materiaal

• Ready Golf!



Wedstrijden

• Spelvormen (www.gerritspeek.nl)

• Aantal holes

• Welke tee

• Welke dag of dagdeel

• Welke faciliteiten

Ø Baan

Ø Par3-baan

Ø Oefenfacilitieten

http://www.gerritspeek.nl/




Ready Golf



De Golfbaan



Gedrag van de speler



Management



Lunch!



Aan de slag met het Golf Sport Business Model



Uitwerking van de doelstellingen: 

Groep 1:

• Carlo
• Steven
• Marian
• Jan
• Alexander

Groep 2:

• Marion
• Guy
• Matthew
• Dennis
• Janke





Mensen

• Exploitant/baanmanager

• Bestuur

• Commissie

• ……



Middelen

• Materialen voor de lessen/trainingen

• Goede oefenfaciliteiten

• De Golf Academie

• ……





• Golfclub

• Golfschool

• Golfbaaneigenaar/baanmanager

• Horeca

• Greenkeepers

• Gemeente/provincie

• Scholen

• NGF

• NVG

• PGA Holland



Voorbeelden van partners

• https://www.youtube.com/watch?v=rkV
emqcbB8E

• https://www.youtube.com/watch?v=iyM
TwetC-t0&sns=fb&app=desktop

https://www.youtube.com/watch?v=rkVemqcbB8E
https://www.youtube.com/watch?v=iyMTwetC-t0&sns=fb&app=desktop


Contact onderhouden

• Sterk afhankelijk van de doelgroep

• Hoe wil men benaderd worden?

• Hoe communiceer je met je leden?

• Hoe communiceer je met je gasten?







Rol van de NGF





Succes!


