
 

 

Inleiding 
 
Het laatste beleidsplan dateert van 2006 en als bestuur vinden we het nodig om een 
actueel voornemen voor de komende jaren op papier te zetten. 
Daarvoor zijn allerlei redenen; we moeten inmiddels alle zeilen bijzetten om het ledental 
nu en in de nabije toekomst op peil te houden. Er zijn ook andere punten die onze 
aandacht vragen, zoals de aantrekkelijkheid van de baan voor alle handicappers, de 
natuurwaarden op en om de baan en de sfeer in het clubhuis. 
 
De uitgangspunten van het bestuur bij het nemen van beslissingen zijn de continuïteit van 
onze vereniging, ons golfplezier en onze clubcultuur. 
We staan open voor kritiek van de medeleden en leggen verantwoording af over onze 
beslissingen, maar we besturen wel. 
 
Anno 2014 hebben we een goede uitgangspositie. 
We hebben een mooie baan die goed bespeelbaar is in alle seizoenen en in een prachtig 
landschap ligt. Onze club is laagdrempelig en daardoor voor veel mensen aantrekkelijk. 
Een ander sterk punt is het karakter van onze vereniging, die staat of valt met de inzet van 
veel leden in bestuur en commissies. Daardoor is de betrokkenheid van de leden bij het 
reilen en zeilen van de club groot. Juist in deze veranderende tijd willen wij een ledenclub 
blijven, waarbij dit karakter hoog in het vaandel blijft staan. 
Belangrijk is ook dat onze leden geen starttijden hebben. Dit vereist wel prettige 
omgangsvormen en verdraagzaamheid, die zich ook manifesteren naar onze gastspelers. 
Ons clubhuis, waarin zich de ontmoetingsruimte voor onze leden, de keuken en de 
kleedkamers bevinden, is aan renovatie toe en daartoe worden in 2014 de eerste stappen 
gezet. 
De wekelijkse nieuwsbrief is een belangrijk communicatiekanaal en ook de website wordt 
steeds belangrijker voor het vinden van de juiste informatie. 
We zijn een club met veel wedstrijden en bevorderen op deze wijze niet alleen het 
spelniveau van onze leden, maar ook de onderlinge contacten. 
 
 
Concrete plannen in de komende periode, 2014-2016. 
 
De baan 
Het beleid is erop gericht de baan bespeelbaar te houden onder zo mogelijk alle 
weersomstandigheden. De baan wordt interessanter gemaakt door consistentere en 
snellere greens en andere maailijnen langs de fairways, die zorgen voor een uitdagender 
spel. Daarnaast wordt gewerkt aan een uitbreiding tot een “par 72”-baan. 
De natuurkwaliteit wordt verder versterkt, waarbij te denken valt aan heideontwikkeling, 
ontwikkeling roodzwenkvlakten, verbetering zichtlijnen en verrijking van de vegetatie. 
 
Clubhuis 
In 2014 is een begin gemaakt met de renovatie van het clubhuis. Het beleid is erop gericht 
om het terras en het clubhuis een vriendelijke uitstraling en een goede sfeer te geven en 
in een goede staat van onderhoud te houden. Daartoe wordt de keuken op onderdelen 
vernieuwd en krijgt de ontmoetingsruimte een andere uitstraling. Zover het budget dit 
toelaat zullen deze werkzaamheden in 2014 worden afgerond. De komende jaren moet er 
onderhoud plaatsvinden aan de kleedkamers. 
Het clubhuis heeft zijn beperkingen in de beschikbare ruimte, maar op voorhand lijkt de 
absolute noodzaak tot uitbreiding niet opportuun. Daarbij speelt de financiële situatie van 
onze vereniging een rol. 



 

 

Financiën 
 
Onze vereniging heeft een gezonde financiële positie. Het huidige beleid van beperkte 
jaarlijkse contributieverhogingen willen we de komende jaren voortzetten. Het bestuur 
streeft naar een goede verhouding tussen inkomsten uit contributie, sponsoring en 
greenfees, waarbij de laatste twee nooit een te groot deel van de inkomsten mogen 
uitmaken. 
Uitgaven en investeringen, die uit het beleidsplan voortvloeien, moeten passen binnen de 
lopende begrotingen en niet leiden tot extra contributieverhogingen. 
 
Clubcultuur 
 
Golfactiviteiten 
Binnen onze vereniging hebben we zowel recreanten, die vooral ontspanning in het 
golfspel zoeken, alsook competitieve en op prestatie gerichte spelers. Beide groepen, die 
overigens niet scherp afgebakend kunnen worden, moeten binnen de activiteiten en 
mogelijkheden van onze vereniging aan bod kunnen komen. 
De komende jaren zijn er de volgende prioriteiten: 
- we willen het spelpeil binnen de vereniging verhogen; in 2014 een gratis les voor ieder lid 
- techniek en teamspirit krijgen grotere aandacht bij de competitieteams 
- betere kennis van de golfregels 
- organiseren van trainingen, fysiek en mentaal 
- begeleiden van beginnende golfers, STAP 3 van het stappenplan van de NGF 
- onderzoek naar de mogelijkheid van een golfschool 
- een grotere variatie in soorten wedstrijden, zoals starten van verschillende tees en 

familiegolf. 
 
Vernieuwing en verjonging is een belangrijke voorwaarde voor een gezonde toekomst van 
onze club. Daartoe intensiveren wij de promotie van de club en richten ons daarbij 
voornamelijk op de leeftijdscategorie tussen de 30 en 55 jaar. Daartoe is de 
kennismakingskaart een goed middel gebleken en hebben we besloten dat we die 
behouden met een maximum van 3 jaar waarin men  2 maal per jaar een kaart kan kopen. 
We hebben te weinig jeugdleden en zouden de aantrekkelijkheid voor jeugd graag 
vergroten, daartoe hebben we op dit moment geen plannen en staan we open voor 
suggesties. 
 
De communicatie binnen de club blijft een groot aandachtspunt. Daartoe zijn de 
nieuwsbrief en de website een goed middel, echter, ook  persoonlijke contacten tussen de 
verschillende commissies kunnen verbeterd worden. Dat blijft een taak waar iedere 
commissie zich van bewust moet zijn.  
Voor de communicatie naar buiten wordt de website steeds belangrijker en proberen we 
zichtbaar te zijn op de social media. 
Voorlopig denken we nog niet aan een actieve commissie voor ledenwerving, maar het 
ledenaantal is een punt van voortdurende aandacht. 
 
We hebben het voornemen de naam van onze vereniging te veranderen. De baan ligt niet 
in Ede, maar is gevestigd op het terrein van Papendal, hetgeen ook in de naam tot uiting 
moet komen. 


