
 

Beleidsplan Afdeling “Verder met Golf” 

Doelstelling 

• De afdeling “Verder met Golf” van Golfclub De Haenen stelt zich als doel 

om voor de leden met handicap 20 – 36 (t/m 35.9) activiteiten te 

organiseren die er toe bijdragen dat het golfspel en de onderlinge 

contacten tussen de leden worden bevorderd. 

• Wij streven ernaar dat 40% van onze leden minsten 1 keer deel heeft 

genomen aan een activiteit van de afdeling. 

• De afdeling “Verder met Golf” streeft ernaar om de spelers zich zo goed 

mogelijk te laten ontwikkelen als golfspeler en stelt een programma 

samen dat de mogelijkheden biedt om technisch en mentaal beter te 

worden en het plezier in het golfspel te behouden en/of te verhogen. 

 

Financiën 

• De penningmeester maakt in overleg met de afdeling jaarlijks een 

begroting bij het activiteitenplan en legt die ter goedkeuring voor aan het 

bestuur. In het financieel jaarverslag van de Vereniging zullen de 

financiële uitkomsten van de afdeling worden verantwoord. 

 

Activiteitenplan 

Om de doelstelling te bereiken worden er door het jaar heen activiteiten 

georganiseerd die betrekking hebben op alle spelers van Golfclub de Haenen met 

een handicap 20 – 36 (t/m 35.9). 



• Er wordt een trainingsprogramma opgesteld waar alle spelers zich voor 

kunnen inschrijven. Dit programma loopt het hele jaar door. 

• In de periode maart t/m oktober worden er wedstrijden georganiseerd. Dit 

is elke keer een ander soort wedstrijdvorm. Ook vindt er telkens een 

activiteit plaats, zoals bijv. een etentje, BBQ, een gastspreker, een quiz, 

etc. 

• Er worden een aantal avondwedstrijden georganiseerd met een maaltijd. 

• Er wordt een Par3 kampioenschap gehouden. 

• In samenwerking met de andere afdelingen worden er verschillende 

clubkampioenschappen strokeplay en matchplay gehouden per 

handicapcategorie. 

• Verder zullen er wedstrijden door de golfclub de Haenen 

(wedstrijdcommissie, evenementencommissie) georganiseerd worden, die 

voor alle afdelingen toegankelijk zijn. 
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