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Onze koers voor de komende drie jaren TOEKOMSTGERICHT IN BALANS 

Missie 

De kernwaarden voor onze club zijn sportief, gezond en gezellig. 

Golfclub Holthuizen wil een laagdrempelige golfclub zijn met een goed verenigingsleven 

met oog voor haar omgeving. 

 

Visie 

Golfclub Holthuizen streeft een bloeiend en sportief verenigingsleven na. Leden komen 

daar graag en blijven. Nieuwe leden voelen zich snel thuis. Het duurzame en groene 

ondernemen is hierin verweven. Gastspelers vinden het een feest om op onze baan te 

spelen. Het bedrijfsleven krijgt meer aandacht bij onze golfclub. 

Bestuur, commissies, medewerkers en vrijwilligers hebben één gemeenschappelijke 

gedachte: “Onze leden en gasten moeten zich op elk moment comfortabel en veilig 

voelen”. Leeftijd of handicap spelen geen rol. Iedereen van jong tot oud, is hier welkom 

en vindt een passende uitdaging. 

De kwaliteit van alle voorzieningen is belangrijk, of het nu gaat om onze grote baan, de 

par-3, het clubhuis of de oefenfaciliteiten. 

 

Inleiding 

In dit plan zijn de ambities van het bestuur benoemd. Dit is in samenhang gedaan met 

de commissies die het bestuur ondersteunen. Naast de reguliere taken van het bestuur 

en de commissies zijn er uitdagingen die wij samen  aan willen gaan. Het is een plan die 

een logisch geheel vormt. Het doel is  onze vereniging financieel gezond voort te laten 

bestaan met behoud van haar kernwaarden. Alle ambities van de commissies dragen hier 

aan bij. 

 

Ambities en uitdagingen 

Het ledenaantal bedroeg eind 2021 ruim 600 leden. De jaarlijkse toename van leden is 

een continu proces dat zorgt voor balans in het ledenaantal. Jaarlijks beëindigen circa 25 

leden hun lidmaatschap Voor het waarborgen van de continuïteit van Golfclub Holthuizen 

is het noodzakelijk jaarlijks nieuwe leden te werven.. Gezien de demografische 

samenstelling van ons ledenbestand zou idealiter de gemiddelde leeftijd van een flink 

aantal nieuwe leden de komende jaren rond de 45 jaar moeten zijn. Met gerichte acties 

waaronder de jaarlijkse open dag is het mogelijk dit nieuwe ledenaantal te behalen. Het 

systeem van proefleden maakt hier onderdeel van uit. De acties gaan zich richten op 

specifieke doelgroepen. Mentoren spelen een belangrijke rol bij het begeleiden van 

nieuwe (proef)leden zodat zij integreren in de vereniging. Het organiseren van 

activiteiten, gericht op specifieke doelgroepen, zoals werkende leden, ouders en 

kinderen, competitiegerichte leden zal daaraan bijdragen. Deze activiteiten worden 

georganiseerd in samenwerking met de horeca en de golfpro(s). G-golf staat voor: golfen 

voor mensen met een verstandelijke beperking. Onze verenging blijft streven naar een 

vertrouwde en gezellige omgeving waarin het golfen centraal zal staan voor de doelgroep 

met inachtneming van de beperkingen. Dit wordt gerealiseerd in een aantal verschillende 

activiteiten. Er is een streven de komende 3 jaar de bestaande groep met drie g-golfers 

uit te breiden.  

 

Een projectgroep werkt aan een nieuwe website. De projectgroep is al enige tijd doende 

dit te realiseren met hulp van diverse leden en streeft er naar dit begin december af te 

ronden. 
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De ambitie is een oplossing te zoeken  voor het up-to-date houden van de website. Het 

resultaat moet zijn dat op elk platform dezelfde informatie eenvoudig is te raadplegen.  

 

Gezien de huidige financiële ontwikkelingen vindt het bestuur het noodzakelijk om de 

inkomsten te verhogen, onder meer door sponsor- en greenfee inkomsten.  Het doel 

hiervan is contributieverhoging  zo veel mogelijk te beperken. Voor sponsoring biedt de 

club op diverse onderdelen van onze golfbaan mogelijkheden. Reclame op en bij 

oefenfaciliteiten, evenals reclame op en in communicatiemiddelen. Sponsoren donoren 

geld en of goederen te behoeve van: 

- De vereniging als geheel 

- Specifieke doelgroepen (jeugd, G-golf, etc.) 

- Specifieke activiteiten (competitie, seniorencompetitie, Ot en Sien toernooi, 

Handicart etc.) 

- Specifieke onderdelen (driving range, ICT etc.) 

 

Als vereniging willen wij bedrijfsleden aan ons binden. Bedrijfsleden geven onze 

vereniging extra ondersteuning en breiden tegelijkertijd hun netwerk uit. Daarom worden 

voor hen specifieke activiteiten georganiseerd zoals de bedrijvencompetitie. Het streven 

is om op de vrijdagmiddag meer ruimte te creëren voor bedrijfsleden en gastspelers. 

 

Onze club kent een cultuur met veel zelfwerkzaamheid van bestuur, commissies en 

vrijwilligers. Golfclub Holthuizen beschikt niet over een vergaand professioneel 

clubmanagement. Wij verwachten dat het mogelijk moet zijn meer clubmanagement 

activiteiten onder te brengen bij het secretariaat. Het secretariaat wordt daarmee een 

‘managementbureau’. Het secretariaat is het aanspreekpunt voor de horeca, bezoekers 

en alle leden. Daarnaast is het secretariaat relatiebeheerder voor onze leden en 

opdrachtgevers. Dit is een behoorlijk breed takenpakket. Veel uitvoerende activiteiten 

worden al door het secretariaat uitgevoerd zonder dat daar bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden aan zijn gekoppeld. Het bestuur streeft er naar te zorgen voor 

passende functieprofielen voor de betreffende medewerkers. 

 

Er wordt gewerkt aan een heldere structuur en relatie tussen het bestuur en de 

verschillende commissies (zie bijlage). Expliciet met aandacht voor het vrijwilligersbeleid 

We willen ruimte geven aan vrijwilligers en niet alles dicht timmeren met regels. Het doel 

hiervan is dat vrijwilligers zich veilig en gewaardeerd voelen binnen onze club. We 

streven naar meer overlap in sommige commissies. Hierdoor worden processen die nauw 

met elkaar verbonden zijn  samengevoegd. Dit is bijvoorbeeld al gestart nu  sinds enige 

tijd de wedstrijdcommissie vertegenwoordigd is in de baancommissie. Dit heeft zijn 

vruchten al afgeworpen tijdens de recente drainage werkzaamheden. Inmiddels is ook de 

PR commissie vertegenwoordigd in de baancommissie. Het doel hiervan is dat onze leden 

en gastspelers adequaat geïnformeerd worden over allerlei factoren die de 

speelmogelijkheden beïnvloeden. Tevens wil het bestuur structureel 2 x per jaar 

bijeenkomsten met alle commissie voorzitters beleggen.  

 

Voor de baan wordt een meerjarenplan opgesteld. Hierin wordt naast de noodzakelijke 

onderhoudsactiviteiten ook verbeteringen en gewenste veranderingen opgenomen. De 

leden worden bij het vaststellen van verbeteringen en veranderingen betrokken. Zo 

worden er rondgangen met leden georganiseerd die vanuit verschillende invalshoeken 

hum inbreng kunnen leveren. Voor zowel de grote baan als de par 3 baan, alsmede de 

oefenfaciliteiten is het streven deze zodanig in te richten en te laten onderhouden dat 

elke golfer plezier en uitdaging ervaart bij het spelen. Wanneer voor beoogde projecten 

het budget niet toereikend is, worden de leden geraadpleegd tijdens de ALV. 

  

Naar aanleiding van de ledenenquête wordt geëvalueerd in hoeverre de 

wedstrijdkalender nog voldoet aan de behoeftes. Analyse van de gegevens, waarbij 

gebruik gemaakt wordt van systemen geeft inzicht in deelname aan diverse 

clubactiviteiten.  Zo kan onderzocht worden  of er voor speciale doelgroepen, 
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bijvoorbeeld voor werkenden. inloopwedstrijden kunnen worden georganiseerd. Voor de 

senioren wordt onderzocht of er meer mogelijkheden zijn om met andere verenigingen 

activiteiten uit te wisselen.  

 

De renovatie van ons clubhuis start komend jaar in de hal. Hierbij zal gekeken worden 

naar een andere opzet voor de informatie van leden en gastspelers in de hal.  

 

Voor de jeugd ambieert het bestuur dat er concrete mogelijkheden worden gerealiseerd 

voor hen om competitie te spelen. Er moet een attractief trainingsprogramma komen. De 

jeugd in de gemeente Noordenveld moet weer kennis kunnen maken met golf. De jeugd 

heeft de toekomst!  

 

Met dit plan richten wij ons op een toekomst die in balans is met de visie van onze 

vereniging: sportief, gezond en gezellig. 

 

Het bestuur wenst dit plan met de leden te delen op de aanstaande ALV van 29 

november 2022. 

 
 
 
 
Roden, 22 november 2022 


