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Inleiding

Het bestuur van Golfvereniging De Woeste Kop Golf presenteert u hierbij het beleidsplan 
voor de periode 2019 – 2022. Het is de bijgestelde versie van het in 2017 vastgestelde
Beleidsplan 2018-2021.

In 2017 werd vastgesteld dat vanwege demografische ontwikkelingen, veranderingen in
de golfmarkt en om voorbereid te zijn op de toekomst een heroriëntatie op het beleid van 
De Woeste Kop noodzakelijk was. Dit is nog steeds actueel.

Het beleidsplan werd in overleg met de Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen opgesteld. 
Vereniging en Stichting zien zich gezamenlijk voor de taak gesteld richting te geven aan de 
uitvoering van het beleid. Een open communicatie met alle doelgroepen is en blijft hiervoor 
een voorwaarde.

In dit bijgestelde plan is een tiental punten beschreven waarop het bestuur de komende 
periode opnieuw krachtig zal inzetten en waarvoor zij hoopt de steun van de leden te
verkrijgen.

Bestuur Golfvereniging De Woeste Kop

November 2018



Missie

Golfvereniging De Woeste Kop streeft ernaar een golfvereniging te zijn waar sportiviteit, professiona-
liteit en plezier de 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.

Beleidsuitgangspunten

Het bestuur heeft voor de periode 2019 – 2022 een aantal beleidsuitgangspunten geformuleerd:

 1.   Bevordering verenigingskarakter en ledentevredenheid
 2.   Optimalisering van de interne en externe communicatie
 3.   Herinrichting van het secretariaat
 4.   Ontwikkeling en onderhoud van de baan, opstallen en faciliteiten
 5.   Handhaven ledenaantal
 6.   Jeugdbeleid
 7.   Competitiebeleid
 8.   Relatie sponsors
 9.   Sportbeleid
 10.   Privacybeleid

1. Bevordering verenigingskarakter en ledentevredenheid

In de missie is aangegeven dat het wenselijk is dat leden, vrijwilligers, medewerkers en partners zich 
verbonden en betrokken voelen bij de vereniging. 

Het verenigingskarakter kan beïnvloed worden door:
• tijdige en correcte mondelinge informatie;
• regelmatige en heldere schriftelijke informatie door middel van nieuwsbrieven en website;
• deelname aan ledenvergaderingen, bijeenkomsten zoals de nieuwjaarsreceptie, 

prijsuitreikingen en andere evenementen;
• deelname aan wedstrijden;
• informeel samenzijn in het clubhuis;
• handhaving van regels en afspraken.

Aandachtspunten:
• zichtbaarheid van bestuursleden in en om de baan, bij evenementen, wedstrijden en 

prijsuitreikingen;
• bevorderen korte lijnen: directe aanspreekbaarheid van de bestuursleden;
• wederzijdse open communicatie in geval van klachten, conflicten en wensen;
• aandacht voor een optimale baanbezetting m.b.v.de gegevens van de T-time module;
• t.a.v. deelname aan wedstrijden kan worden geconcludeerd dat er een afname is van  

deelnemers aan Q-wedstrijden en dat de funwedstrijden aan belangstelling winnen;
• het is wenselijk dat meer 9-holes wedstrijden met begeleiding worden aangeboden voor 

hoge hcp’ers en spelers met baanpermissie;
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• marshals vullen hun rol in de baan op verschillende manieren in. Het is nuttig en nodig dat 
marshals hun taken conform het beleid van het bestuur en dus eenduidig invullen. Het accent 
moet liggen op het gastheerschap en op handhaving van de etiquetteregels;

• de invulling van het mentorschap wordt opnieuw onder de loep genomen met de betreffende 
commissies en de pro. Momenteel stromen leden in die hun ‘opleiding’ buiten De Woeste Kop 
hebben gevolgd. Het is wenselijk dat ook deze leden kortstondig een mentor krijgen toegewe-
zen, om ervan verzekerd te zijn dat ze de baan vlot en volgens de regels kunnen lopen.

Uitvoering: onveranderd

2. Optimalisering van de interne en externe communicatie

Doel is: stelselmatige en regelmatige informatieverstrekking over uiteenlopende onderwerpen, 
afgestemd op interne en externe publieksgroepen. Dit doel blijft voor de komende periode 
onveranderd.

De Communicatiecommissie heeft in kaart gebracht wie onze doelgroepen zijn, van welke 
communicatiemiddelen we ons bedienen, welke kanalen we gebruiken en op welke momenten die 
middelen worden ingezet.
Op basis van de uitkomsten van de ledenenquête in 2017 is gebleken dat de website en 
nieuwsbrieven als belangrijkste kanalen worden aangewend voor de leden.
Het publieke deel van de website is voor externe publieksgroepen het belangrijkste 
communicatiemiddel.

Aandachtspunten:
• de rol van het secretariaat m.b.t. de communicatiestromen wordt intensiever;
• zowel interne als externe berichtgeving van het bestuur wordt afgestemd met de 

communicatiecommissie;
• webinformatie wordt afgestemd met de communicatiecommissie;
• redactie van nieuwsbrieven en berichten aan de leden is in handen van de communicatie- 

commissie;
• de eindverantwoordelijkheid van de externe berichtgeving van en door commissies ligt 

bij het bestuur.

Uitvoering: onveranderd

3. Herinrichting van het secretariaat

Met ingang van maart 2018 is de personeelsformatie van het secretariaat op volle sterkte. Het 
secretariaat is alle werkdagen bezet. De apparatuur op het secretariaat is vernieuwd. Voor IT is een 
onderhoudscontract afgesloten. In de loop van 2019 wordt de internetomgeving vernieuwd, zodat 
er een sneller internet beschikbaar is.
Het secretariaat is en blijft het eerste aanspreekpunt voor leden en gasten.

Uitvoering: onveranderd
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4. Ontwikkeling en onderhoud van de baan, opstallen en faciliteiten

De baan, opstallen en faciliteiten worden beheerd door de Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen en 
via een gebruikersvergoeding ter beschikking gesteld aan Golfvereniging De Woeste Kop.
Ontwikkeling en onderhoud worden in nauw overleg uitgevoerd.

Baan 
Het onderhoud wordt op de gebruikelijke wijze voortgezet en waar mogelijk verder verbeterd.
Met ingang van 2018 is het onderhoudscontract met H4A verlengd voor 6 jaar.

Opstallen en faciliteiten
De in de loop der jaren gebouwde opstallen en voorzieningen bleken op bepaalde punten niet 
langer te voldoen aan wettelijke regels. Met de Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen werden 
plannen ontwikkeld om de knelpunten van de huidige golfaccommodatie aan te pakken. 
De plannen zullen gefaseerd worden uitgevoerd. 

Fase 1 
Stap 1 (winter 2017/2018):
nieuwe tassen/buggy-loods, naast de parking is voltooid en in het voorjaar van 2018 feestelijk
geopend

Stap 2 (winter 2018/2019)
asbestsanering bestaande loods
aanbouw nieuwe machineloods met voorzieningen 
nieuwe materiaalopslag t.b.v. greenkeeping

Fase 2 (nader te bepalen tijdspad)
nieuwe putting-, chipping- en bunkergreens 
nieuwe afslaggalerij en verlenging driving range
aandachtspunt blijft de veiligheid van hole 4

Uitvoering: volgens aangegeven fases en in overleg met uitvoerende bedrijven

5. Groei en handhaving ledenaantal

De afname van leden bij golfverenigingen is een landelijke trend. Steeds vaker wordt gekozen voor 
een lidmaatschap van een zgn. virtuele golfclub (een vereniging zonder ‘eigen’ baan) of men kiest 
ervoor vrije golfer te zijn. Deze trend zou op termijn ook De Woeste Kop kunnen raken. Daarnaast 
kunnen demografische ontwikkelingen van invloed zijn. Vergrijzing van het ledenbestand van onze 
vereniging is een feit en Zeeuws-Vlaanderen is landelijk als krimpregio aangemerkt. Daarentegen 
bevindt zich in de as Antwerpen – Gent een groot wervingspotentieel van Belgische spelers.
Onze 18 holes baan met A-status, het clubhuis, oefenfaciliteiten, golfshop en een bloeiend
verenigingsleven, vormen tezamen een stevige basis voor groei en handhaving van het ledenaantal. 
Toch blijft -om in de toekomst een financieel gezonde vereniging te blijven- inspelen op
 veranderende omstandigheden nodig.

5

lees verder



Acties:
• ontplooiing van activiteiten die ledengroei genereert;
• ontwikkeling van marketingactiviteiten gericht op 30 – 50 jarigen o.a. door inzet van social 

media; 
• faciliteren van het nieuw gestarte netwerk ‘Business Open’ voor golfende en niet-golfende on-

dernemers. (De Woeste Kop is de 40ste golfclub die is aangesloten bij het landelijke netwerk);
• organisatie open golfdag i.s.m. de NGF;
• evaluatie van verschillende soorten lidmaatschappen en de bijbehorende tarieven;
• invoeren 9-holes tarief.

Uitvoering: lopend

6. Jeugdbeleid

De Woeste Kop wil kinderen en jongeren de kans geven te ontdekken hoe leuk de golfsport kan 
zijn. Voor jeugdleden die willen en kunnen presteren, worden optimale condities gecreëerd. Er 
wordt ingezet op twee pijlers: prestatie en recreatie.

Doelen:
• ontwikkelen en motiveren van golftalent en het begeleiden van de doorstroming naar de 

NGF-competitie;
• volgen van jeugdlessen met als doel de groei van het aantal jeugdleden met een GVB en een 

handicap <36;
• meer cohesie tussen de jeugdleden waardoor uitstroom van de oudere jeugd wordt beperkt;
• meer ruimte voor de jeugdleden binnen de vereniging zodat ze zich in het clubhuis en op de 

baan vrij en ontspannen kunnen bewegen;
• actieve werving van jeugdleden; 
• creëren van een gezonde financiële basis voor jeugdactiviteiten.

Aandachtspunten:
• talenttrainingen waarbij participatie van competitiespelers uit de beste seniorenteams 

gewenst is;
• lessenreeks en individuele begeleiding door de pro, in voor- en najaar;
• organiseren van activiteiten waarbij het sociale element de insteek is 

(voorbeeld: het  jeugdkamp in de zomer);
• ouders en leden betrekken bij activiteiten voor de jeugd;
• het zoeken van samenwerking met scholen en het organiseren van clinics;
• waarborgen van voldoende budget voor activiteiten en materiaal zodat additionele 

fondswerving overbodig wordt.

Uitvoering: onveranderd
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7. Competitiebeleid

Doelstelling is naast het recreatieve aspect van deelname aan de golfcompetitie, het prestatieve 
aspect verder te ontwikkelen. Dat wil zeggen dat ernaar gestreefd wordt dat de beste spelers en 
speelsters uit onze vereniging die deelnemen aan de competitie, uitkomen in de hoogste teams.
Binnen de beschikbare kaders zal op termijn op een zo hoog mogelijk niveau worden deelgenomen 
(36-holes competitie).

Voor deze prestatieve teams in de standaard- en eventueel reserveklasse wordt training een 
integraal onderdeel; de vereniging stelt hiervoor financiële middelen ter beschikking.
Het beleid richt zich in beginsel op de huidige hoogst geklasseerde teams en de wijze waarop deze 
teams zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op de competitie.

Gezien de leeftijdsopbouw van onze leden en het feit dat meer spelers en speelsters uit de 
standaard- en reservecompetitie in de seniorencompetitie kunnen uitkomen, ontwikkelt het 
bestuur de komende jaren beleid, waardoor ook door deze categorie op een hoger niveau 
competitie gespeeld zal worden.

De recreatieve competitiegolfers kunnen zich, met inachtneming van NGF-voorwaarden, op de 
gebruikelijke wijze inschrijven, met opgave van dag en aantal te spelen holes.

Acties:
• voor de competitie van 2019 is een Heren 1-team voor 36 holes samengesteld;
• ondersteuning door de vereniging van het Heren 1-36 holes team en het 

Dames 1-zondag team;
• de pro stelt een lessenpakket samen voor deelnemers aan de competitie, waarbij de ballen 

door de vereniging beschikbaar worden gesteld.

Uitvoering: per direct

8. Relatie sponsors

Sponsoring en de relatie met sponsors behoort in eerste instantie tot het beleidsterrein van de 
Stichting. Het is echter wenselijk dat het bestuur van de vereniging meer en intensiever wordt
betrokken bij het sponsorbeleid. 

Aandachts- en uitvoeringspunten:
• missie en doelstelling van de vereniging dienen onderschreven te worden door de sponsors;
• het onderhouden c.q. stimuleren van de goede contacten met de sponsors;
• inwilligen van de wensen van de sponsors t.a.v. bevordering van de externe communicatie en PR; 
• evaluatie en rapportage van het sponsorbeleid i.s.m. de Stichting.

Uitvoering: lopend
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9. Sportbeleid

Sportbeleid wordt een wezenlijk onderdeel van het beleid van De Woeste Kop. Er wordt in nauwe 
samenwerking met de NGF een start gemaakt met het opzetten van sportbeleid. Hierbij zal de inbreng 
van de pro van wezenlijk belang zijn. In 2019 zullen aandachtspunten en acties worden geformuleerd. 
De betreffende commissies worden hierbij betrokken.

Uitvoering: 2019

10. Privacybeleid

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Woeste Kop 
heeft zich uiteraard aan deze verordening te houden.

Aandachts- en uitvoeringspunten:
•  leden van de vereniging, participanten van de Stichting en personeel zijn per brief op de hoogte 

gesteld;
•  allen die per brief zijn geïnformeerd zijn tegelijkertijd om een toestemmingsverklaring gevraagd 

om –in voorkomende gevallen- gebruik te mogen maken van hun persoonsgegevens zoals die bij 
Golfvereniging De Woeste Kop bekend zijn;

•  medewerkers en vrijwilligers binnen de vereniging die toegang hebben tot de persoonsgegevens 
worden verplicht een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen;

•  richting hen die tegen deze procedure bezwaar of gedeeltelijk bezwaar maken, zal naar bevind 
van zaken worden gehandeld;

•  met derden die toegang hebben tot persoonsgegevens wordt een verwerkingsovereen-
komst-verklaring afgesloten;

•  er wordt een digitaal register aangelegd van alle verklaringen en overeenkomsten; beheer van 
het register is de verantwoordelijkheid van de besturen.

 Uitvoering: per direct en blijft zolang de AVG van toepassing onveranderd
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