
 
 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

ZATERDAG 14 MEI 2022 

 

Plaats  : Spant! te Bussum 

Ontvangst : 09.30 uur 

Aanvang  : 10.00 uur 

 

 

AGENDA 

 

1. Opening 

 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 20 november 2021 bijlage 1 

 

3. Mededelingen/update met o.a. 

 

• Beantwoording ingekomen vragen voorafgaand aan ALV 

• Update statutenwijziging/aansluiting ISR 

• Update m.b.t. Werkgroep toekomst NGF Competitie 

• Update m.b.t. verbod op gebruik van water vanuit waterschappen 

• NGF Verzekeringen/(bedrijfs)aansprakelijkheidspolis 

• Toelichting op maatregelen m.b.t. debiteurenbeheer 

• Update resultaten ‘pilot’ Lidmaatschapsoptimalisatie/tweede 

ronde onderzoek 

• Kies je tee: lengte versus kleuren 

• Verlengen ‘pilot’ van het digitale magazine GOLF.NL 

 
4. Goedkeuring Jaarverslag 2021 

 a. Algemeen deel losse bijlage 

 b. Financieel deel losse bijlage 

 c. Decharge bestuur 

 

5. Invulling Strategie 2021+ 

 
6. Voorstel en goedkeuring 

 Contributie- en bijdragereglement 2023 bijlage 3 

 

7. Voorstel benoeming lid NGF Tuchtcommissie bijlage 2 

 

8. Datum volgende Algemene Ledenvergadering: 

 voorstel zaterdag 26 november 2022 

 

9. Rondvraag 

 

10. Benoeming Ereleden/Leden van Verdienste 

 

11. Sluiting 

https://www.spant.org/contact/
https://magazine.golfnl-media.nl/jaarverslag-ngf/cover
https://www.ngf.nl/-/media/pdfs/ngf/jaarverslagen/2021/financieel-jaarverslag-2021
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 

KONINKLIJKE NEDERLANDSE GOLF FEDERATIE 

20 NOVEMBER 2021 van 10.00 – 12.00 uur, online 

 

De diapresentatie is onderdeel van deze verslaglegging. 

 

 

1. OPENING 

President Caroline Huyskes opent de Algemene Ledenvergadering (ALV). Zij heet alle 

aanwezigen hartelijk welkom en in het bijzonder de Ereleden en Leden van Verdienste. Zij 

verwelkomt tevens de gasten.  

Zij deelt mee dat Gouden Speld-draagster mevrouw Slooter-Kuipers is overleden. Zij had 

een groot golfhart en heeft veel betekend voor jeugdgolf in Nederland. Ter nagedachtenis 

van haar wordt een moment van stilte in acht genomen. 

 

Caroline Huyskes geeft vervolgens een overzicht van de regels voor het online vergaderen. 

De voorgestelde Begroting 2022 is in twee eerder gehouden sessies in detail besproken. 

Marise Blom zal de gestelde vragen over de begroting meenemen in haar presentatie 

(agendapunt 5). Andere vragen zullen tijdens de vergadering in ingelaste pauzes worden 

beantwoord en toegelicht. Openstaande vragen worden meegenomen in de terugkoppeling. 

Voor het stemmen is gekozen voor een stemming tijdens deze ALV. Dat komt overeen met 

stemmen tijdens de fysieke ALV. Per NGF-Lid kan één persoon een stem uitbrengen. De 

uitslag van de gewogen stemming zal voor de sluiting van de vergadering worden 

gecommuniceerd. Er wordt online gestemd over de agendapunten 5, 6 en 7. Over de 

benoeming Ereleden en Leden van Verdienste, agendapunt 10, wordt op een aangepaste 

manier gestemd. 

De opname van de ALV wordt na afloop online gezet. 

 

Caroline Huyskes bedankt iedereen voor zijn of haar inzet en flexibiliteit. De interesse in de 

golfsport is afgelopen periode sterk toegenomen. Zij bedankt de medebestuursleden, alle 

NGF-Leden en het NGF-bureau voor hun inzet, flexibiliteit en gezelligheid in het afgelopen 

half jaar. 

Deze najaarsvergadering staat in het teken van de begroting. Verder zal het Jaarplan 2022 

worden gepresenteerd en worden er twee nieuwe bestuursleden voorgedragen. 

 

2. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 1 MEI 2021 

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 1 mei 2021 worden onveranderd en 

met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

3. MEDEDELINGEN/UPDATE 

De in de chat gestelde vragen en antwoorden tijdens deze ALV zijn verwerkt in de 

presentatie die terug te vinden is op www.ngf.nl. 

 

Terugblik 2021 

(sheet 9 t/m 13) 

Het bestuur heeft de Leden in 2021 op regelmatige basis geïnformeerd over de gevolgen 

van de opgelegde restricties aan clubs en verenigingen in verband met corona. Het NGF-

team heeft daar vele avonden aan gewerkt. Het bestuur is dan ook blij met de 

complimenten die zij hierover heeft ontvangen. 

In 2021 is het aantal golfers - mede door corona met als gevolg veel thuiswerken, cultuur- 

en horecabranche nog (gedeeltelijk) gesloten en als gevolg daarvan minder vakanties - 

substantieel gegroeid. In 2022 zal een normalisatie optreden. 

 

Update voorgenomen statutenwijziging en aansluiting bij ISR (bijlage 4) 

(sheet 14) 

De NGF werkt aan de aansluiting bij het Instituut Sport Recht (ISR). Het gaat daarbij om 

doping, matchfixing, seksuele intimidatie en algemeen tuchtrecht. In de 

voorjaarsvergadering van 2022 zal - na een eerdere vertraging - de doorwerking naar de 

individuele golfer hoogstwaarschijnlijk gereed zijn. 

  

http://www.ngf.nl/
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Ingekomen vragen stukken/mededelingen 

(sheets 15 t/m 20)  

Jeroen Stevens gaat in op de binnengekomen vragen. 

• ’t Regthuys heeft vragen gesteld over de registratie van leden via de Stichting Golfsport. 

Dat is sinds eind 2021 niet meer mogelijk. Alle registratieleden zijn overgeheveld. De 

stichting wordt niet opgeheven. Daar is nooit sprake van geweest. 

• De digitale regelexamens zouden bij Handicaps & Regels in het jaarplan 2022 te simpel 

en fraudegevoelig zijn. Dat is niet het geval. Er worden allerlei technieken ingezet om de 

examens fraudebestendig te maken. 

• De NGF werkt aan een kader voor baanpermissies, met name in het belang van de 

startende golfers. Het is echter aan de baaneigenaar om spelers al dan niet toe te laten. 

• In de bijeenkomsten op 15 en 17 november 2021 zijn onder andere vragen gesteld over 

de ontwikkeling van loonkosten versus inhuur derden, de debiteurenstand van de NGF 

en de uitgaven aan marketingcampagnes. De antwoorden op deze vragen komen later 

aan bod. 

• Caroline Huyskes is binnen de EGA benoemd tot President Elect. Zij wordt over twee 

jaar voorzitter van de Europese Golf Associatie. Daarmee heeft de NGF toegang en 

invloed in Europa. 

• De werkgroep (deelname professionals) Competitie is in de basis positief over de 

deelname van de professionals. De werkgroep is bezig met een nadere uitwerking. De 

amateurstatusregels zijn echter veranderd met mogelijk grote consequenties voor de 

deelname van professionals. Over de gewijzigde amateurstatusregels vindt op 29 

november 2021 een webinar plaats. Daardoor is onduidelijk of deelname aan de 

competitie 2022 realistisch is. 

 

Werkgroep Competitie 

(sheet 21) 

Eind september vond het finaleweekend van de competitie plaats van de Hoofdklasse 

Dames, Heren, Dames 50+ en Heren 50+. De landskampioenen van de Dames en Heren 

mochten vervolgens strijden voor het Europees kampioenschap. De Rosendaelsche is er - 

voor het eerst sinds 15 jaar - met de titel vandoor gegaan. 

De NGF heeft in 2021 met succes twee grote toernooien van de (Ladies) European Tour 

georganiseerd. Caroline Huyskes bedankt de betrokken clubs en Gouden Spelddrager Joost 

Luiten voor hun gastvrijheid. 

 

(Bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering uit polis NGF 

(sheets 22 t/m 25) 

De verzekering is op 1 oktober 2021 door Nationale Nederlanden opgezegd. Een nieuw 

voorstel bevat een forse stijging van de premie. Verder vallen buggy’s niet meer binnen 

deze polis. Daarom zoekt de NGF naar een andere polis met een dekking van individuele 

grote letselschades en zonder bedrijfsaansprakelijkheid, want veel golfbanen hebben al een 

eigen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Medio 2022 zal er een nieuwe verzekering 

worden afgesloten. 

Sinds 2016 is er sprake van – slechts - enkele tientallen schadegevallen per jaar. De laatste 

zeven jaar is er een bedrag van in totaal € 225K door de verzekeraar uitgekeerd, dat is  

€ 30K per jaar. De reserveringen van de afgelopen jaren betreffen in bijna alle gevallen 

letselschadegevallen. De premie per jaar is € 88K per jaar exclusief btw. 

De nieuwe individuele reis-, materialen- en contributieverzekering voor de individuele golfer 

is eerder aangekondigd en moet door de individuele golfer zelf worden afgesloten. De 

verzekering is ondergebracht bij Allianz. 

De NGF-contributieverzekering kent een basisbedrag van € 44 per jaar en verzekert de 

contributie tot € 1.500 als men langer dan twee maanden uit de roulatie is.  

 

Update met betrekking tot BOSA-regeling 

(sheet 16) 

Deze regeling is vooral van belang voor penningmeesters. Er waren geruchten dat de 

regeling eind dit jaar zou aflopen. Daar is echter geen sprake van. De regeling loopt sowieso 

door tot eind 2023. De evaluatie van de regeling wordt eind 2022 verwacht. 

Als de regeling later vervalt, is er altijd sprake van een overgangsregeling. In de toekomst 

worden duurzaamheidsaspecten aan de regeling gekoppeld. 
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IPM-systematiek 

(sheets 27 en 28) 

Deze systematiek is vanaf 2014 wettelijk verplicht voor professioneel pesticidegebruik. De 

systematiek is per 1 april 2022 in het OnCourse-programma geïmplementeerd. Daarmee 

wordt relatief laagdrempelig invulling gegeven aan deze wettelijke verplichting. 

Het verbod op het gebruik buiten de landbouw is op 1 november 2017 ingegaan. Eind 2022 

heeft het Gerechtshof in Den Haag de uitzonderingspositie voor sporten onverbindend 

verklaard, maar dat zal ongetwijfeld worden teruggedraaid. De NGF adviseert dan ook om 

te blijven inzetten op pesticidevrij beheer. De federatie heeft voor informatie daarover 

experts in huis. 

 

Energie 

(sheet 29) 

Enkele golfclubs hebben een dubbele aansluiting op energie en betalen daarmee dubbel 

belasting. Zij kunnen recht hebben op teruggave van enkele duizenden euro’s. De clubs 

worden opgeroepen om daarvoor de NGF te benaderen. 

Het OnCourse-programma bevat tools voor energiebesparing. Het is mogelijk om 

begeleiding aan te vragen voor subsidietrajecten voor maatregelen op het gebied van 

verduurzaming. 

 

4. JAARPLAN 2021 

(sheets 30 t/m 46) 

Jeroen Stevens gaat in op de strategie ‘Samen naar een gezonde golfsport’. 

Binnen de strategie is aandacht voor:  

• een goede leeftijdsopbouw en balans in geslacht;  

• instroom van nieuwe jonge golfers en minder mensen die stoppen;  

• financieel gezonde golfbanen met voldoende capaciteit en een identiteit; en  

• een divers aanbod dat aansluit op de behoefte van de golfer. 

 

Uitdagingen liggen in de leeftijd van 25-50 jaar, meer vrouwen in de sport, een breder en 

onder andere een passend aanbod in lidmaatschappen. NGF stelt de golfer en zijn 

spelplezier centraal, focust op de inclusieve golfclubs en vindt gastheerschap belangrijk. 

GOLF.NL wordt actief ingezet als platform voor golfers; NGF.NL is een platform voor de 

clubs. De eerste vijf jaar zijn voor een beginnende golfer bepalend of hij de golfsport blijft 

beoefenen. Daarnaast blijft er aandacht voor duurzaam beheer, natuur en biodiversiteit, 

topgolf (met aandacht voor rolmodellen), etiquette en regels en handicap; ook een intensief 

contact tussen de clubs is van essentieel belang voor het realiseren van de doelstellingen. 

 

M.b.t. topgolf wil de NGF werken met de beste spelers. Op basis van objectieve scorecriteria 

worden de beste spelers geselecteerd. De selecties zijn kleiner door minder uitzonderingen 

te maken. Voor uitzendingen naar internationale wedstrijden moeten meer transparante 

criteria worden geformuleerd, conform het OKT bij schaatsen. Het nadeel is dat veel goede 

spelers een opleiding in de Verenigde Staten volgen. Voor hen blijft de wildcard bestaan. 

 

Een werkgroep denkt na over de voorjaarscompetitie voor de lange termijn. Past deze 

competitie nog in het huidige tijdsbeeld? In mei 2022 volgt meer informatie. De 

najaarscompetitie wordt groter en belangrijker gemaakt. Voor deelname wordt de groep 

van 25-50 jaar gericht benaderd met aandacht voor meer vrouwen in deze competitie. 

 

De NGF organiseert ongeveer 100 wedstrijddagen (60 wedstrijden) per jaar. Met name 

jongere spelers (van 9-15 jaar) vragen om meer wedstrijden. Daarvoor wordt de Dutch Kids 

Tour uitgebreid van 9 naar 15 wedstrijden. De NGF investeert in de organisatie ervan. 

 

In het kader van duurzaam beheer zet de NGF in op begeleiding bij GEO-(her)certificering, 

pakt zij in samenwerking met de NGA de IPM opnieuw op en heeft zij aandacht voor water 

en biodiversiteit. 

 

Sales heeft voor 2022 de focus op partnerships en GOLF.NL. Gericht wordt op bestaande 

zaken, het sponsorhuis wordt tegen het licht gehouden en de financiële waarden van de 

producten getoetst. Het Partner Plan 2022+ is eind november 2021 afgerond. Binnen het 
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plan is een relatie gelegd met de strategie. De verkoop kan al in december 2021 worden 

gestart. Voor het op orde brengen van de Sales moet het CRM-systeem op orde zijn en 

moeten sponsoring, marketing en de redactie van GOLF.NL goed op elkaar zijn afgestemd. 

Daar wordt de komende tijd aan gewerkt. 

 

In 2022 vindt wederom de Ladies Open plaats: het Big Green Egg Open waarbij we twee 

extra partners hopen te betrekken. Het is een GEO (duurzaam) event. Verder wordt 

onderzocht of de Solheim Cup in 2026 of 2030 naar Nederland kan worden gehaald. 

 

Danielle Wallet licht toe dat binnen Handicap & Regels in 2021 twee onderzoeken zijn 

gestart: naar golfbaanpermissie en naar het golfregelexamen. Aan de hand van de 

resultaten is een traject opgestart om onder andere de startende golfer meer in beeld te 

krijgen. Startende golfers kunnen via de club gebruikmaken van de GOLF.NL app met e-

learnings voor golfbaanpermissie en het golfregelexamen. Het golfregelexamen is 

toegankelijk middels een code via de club. Fysieke examens blijven mogelijk. Binnen ‘Kies 

je tee’ wordt onderzoek gedaan naar het beste alternatief: kleur, afstand of handicap. De 

resultaten worden opgenomen in de app. Ook is er aandacht voor het promoten van 

alternatieve spelvormen. 

 

In 2022 wordt in het kader van Marketing/Redactie gestart met 10 tot 12 campagnes 

gericht op zowel de bestaande als de nieuwe golfer (vooral op vrouwen en op de 

leeftijdsgroep van 25-50 jaar). In mei 2021 is de nieuwe redactionele formule 

gepresenteerd. De campagnes moeten hier zoveel mogelijk op aansluiten. In de campagne 

Goforgreen worden verschillende facetten als natuur, gezondheid en duurzaamheid van golf 

getoond. In de campagne Ditisgolf worden alle facetten van golf getoond, dus ook onder 

andere componenten als sociaal, de horeca en de sportieve uitdaging. Bij de verschillende 

campagnes worden passende samenwerkingspartners gezocht. In 2021 wordt gestart met 

een nulmeting van het imago van de sport. De ontwikkelingen worden de komende jaren 

gemonitord. 

De afgelopen jaren zijn startersproducten voor een goede introductie en behoud van 

sporters in de golfsport gelanceerd. In het nieuwe product Golfvervolg wordt de periode 

tussen Golfstart en Handicap 54 gefaciliteerd. Nieuwe ideeën hiervoor zijn welkom. 

De bestaande producten als GOLF.NL, de app GOLF.NL en andere platformen worden verder 

gepromoot; er wordt getracht nieuwe doelgroepen te bereiken. Daarbij is ook de nieuwe 

redactionele formule van belang.  

Een aantal clubs heeft de vorig jaar voorgestelde productdifferentiatie al doorgevoerd. Zij 

worden op het gebied van marketing ondersteund met bijvoorbeeld een lokaal 

marketingplan. 

 

De belangrijkste taak van de afdeling Sportparticipatie is actieve ondersteuning van 

golfclubs, bijvoorbeeld op het gebied van strategie. Contacten vinden plaats via de 

accountmanagers van de clubs. De onlinetrainingen en webinars blijven gehandhaafd. 

Daarmee kan gemakkelijk en via korte lijnen worden gecommuniceerd. Ook de workshops 

blijven een belangrijk onderdeel. Verder is er sprake van clubbegeleiding en intensieve 

clubbegeleiding. Met de quickscan en de clubscan kan samen met de clubs gezocht worden 

naar nieuwe uitdagingen en kunnen processen in de organisatie verder worden verbeterd. 

Verder heeft de afdeling aandacht voor het ecosysteem en de horeca, de werving van 

nieuwe golfers, het behoud van bestaande (jeugd)leden en productdifferentiatie. 

Sportparticipatie werkt ook aan vernieuwing van het 9-stappenplan. Het plan wordt volledig 

geïntegreerd in GOLF.NL (in plaats van eerder in NGF.NL). 

 

De afdeling Support heeft het afgelopen jaar gewerkt aan de integratie van vragen en 

antwoorden. Daarmee worden alle vragen inzichtelijk en kan de informatievoorziening 

worden geoptimaliseerd met bijvoorbeeld een betere aansluiting op de doelgroepen met 

chat- of andere contactmogelijkheden. In 2022 kunnen nog fysieke passen worden 

aangevraagd, maar er wordt toegewerkt naar een volledige digitalisering van de passen. 

 

Op het gebied van ICT stapt GOLF.NL over van Xamarin naar Re-act. Daarmee kan bij 

toekomstige ontwikkelingen tijd worden bespaard. Verder wordt in 2022 een webinar 

georganiseerd op het gebied van security met informatie over veiligheid. De NGF wil verder 
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zelf softwareleveranciers gaan beheren, zodat externe uitbesteding niet meer nodig is. Dat 

levert tijd en geld op. 

GOLF.NL wordt geredesignd. Golfvervolg wordt geïntegreerd in Golfstart en focusproducten 

als WHS en Golfstart worden doorontwikkeld.  

 

5. VOORSTEL BEGROTING 2022 

(sheets 48 t/m 66) 

Marise Blom geeft aan dat de Begroting 2022 een duidelijke relatie heeft met de 

gepresenteerde strategie in 2021, met aandacht voor het investeren in en opleiden van de 

beginnende golfer, de doelgroep van 25-50 jaar en speciale aandacht voor het aandeel 

vrouwen. Ook wil de NGF de minder actieve golfers activeren om zo de uitstroom te 

verminderen. 

 

In 2020 werd de instroom van nieuwe golfers sterk beïnvloed door corona. In 2021 was er 

sprake van een dip aan het begin van het jaar; daarna van een gestage toestroom tot 

oktober 2021. Het percentage vrouwen van de starters in 2021 was met 34% aanzienlijk 

hoger dan de voorgaande jaren, maar het blijft moeilijk om vrouwen in de leeftijdscategorie 

30-45 jaar aan het golfen te krijgen, wellicht vanwege hun zorg voor kinderen in combinatie 

met werk. Het is een uitdaging om het voor hen gemakkelijker te maken. 

In de wintermaanden is er sprake van de gebruikelijke piek van golfers die stoppen. Ook 

rondom juli is er sprake van veel stoppers. In 2021 zijn minder vrouwen gestopt. 

Dat in de leeftijdscategorie 25-50 jaar veel golfers actief blijven, is bemoedigend.  

Het aantal golfers per leeftijdscategorie neemt toe, in 2021 vooral jongeren tot 25 jaar, 

maar ook golfers van 25-35 jaar. Dat is een gezonde ontwikkeling. Het is belangrijk om die 

ontwikkeling vast te houden. 

 

Het totaal aantal golfers in Nederland bedraagt 410.000 (32% vrouw). Dat is ook het 

uitgangspunt voor het budget voor 2022. Voor 2021 wordt door de groei van het aantal 

golfers een flink overschot verwacht van circa € 400K. Er is echter ook sprake van een grote 

post openstaande debiteuren van circa € 1 mln. Er wordt gedacht aan nieuw beleid voor 

laatbetalers. 

De bestemming van het positieve resultaat komt onder andere ten goede aan het 

onderzoek naar lidmaatschapsoptimalisatie (€ 225K). Met een nieuwe strategie wil de NGF 

nieuwe doelgroepen aanspreken. Daarvoor is een redesign van GOLF.NL nodig (€ 100K). 

Met nieuwe fotografie (€ 75K) kunnen de Nederlandse golfbanen op een hoger plan worden 

getild. 

 

Marise Blom toont vervolgens een overzicht van de opbrengsten in 2022. Die zijn met 

€ 9,8 mln iets lager dan de prognose voor 2021. Het is niet realistisch te veronderstellen 

dat de groei van het aantal leden blijft voortzetten. De bijdrage van de vrije golfers daalt 

met € 57K. Ook de subsidies dalen, onder andere omdat de NGF vanwege corona een 

eenmalige subsidie van € 200K in 2021 heeft ontvangen. De sponsorinkomsten zullen met  

€ 70K lager zijn dan in 2021. 

 

In de strategie van de NGF neemt ICT een belangrijke plaats in. De verschillende systemen 

worden nu gestroomlijnd. In GOLF.NL wordt baanpermissie en onder andere Golfvervolg 

geïntegreerd. Ook is er extra aandacht voor de beveiliging en wordt het beheer van 

softwareleveranciers zelf in handen genomen. De investeringen in de afgelopen jaren waren 

onderhevig aan grote schommelingen, onder andere vanwege de afhankelijkheid van 

geschikte personen om projecten te managen en omdat investeringen pas geboekt werden 

als het project was afgerond. De investeringen zijn in de afgelopen jaren toegenomen. Dat 

heeft onder andere ook geleid tot het huidige afschrijvingsniveau. De investeringen van  

€ 540K voor 2022 zijn voornamelijk voor ICT-projecten. 

 

Het doel is niet om de NGF-organisatie te laten groeien, maar de organisatie wil bij 

essentiële activiteiten wel minder afhankelijk worden van externen. Ook wil het bestuur 

efficiënter werken. Daardoor is het aandeel inhuur sterk verlaagd en het aantal fte’s 

gestegen. De loonkosten bedragen € 4,2 mln, een stijging van bijna € 300K. Het aantal 

beschikbare uren is echter ook fors toegenomen. 

De daling van de kosten van de ledenadministratie is eerder toegelicht. Die tendens zet zich 
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voort door verdergaande ICT. De kosten bedragen nu slechts 16% ten opzichte van 2018. 

In 2022 zal de daling verder voortzetten.  

 

De kosten voor 2022 komen uit op een bedrag van € 9,2 mln. Die zijn eerder toegelicht. De 

loonkosten stijgen met € 392K naar € 4,2 mln; € 240K als gevolg van de uitbreiding van het 

team op het gebied van Sales & Events, ICT, Redactie en Support. Verder zijn er extra 

kosten door extra events in 2022. 

De personeelskosten stijgen met € 170K euro door indiensttreding van twee extra ICT’ers 

en een supportmedewerker. De kosten van de ledenadministratie dalen daardoor. 

Met evenementen kunnen mensen kennismaken met de golfsport en kunnen bestaande 

golfers worden geactiveerd. Daarvoor moet meer deskundigheid (1 fte) in huis worden 

gehaald. Dat leidt tot een stijging van de personeelskosten met € 62K.  

Het financiële risico van de Big Green Egg Open ligt bij Golf Team Holland. € 275K (van de 

€ 600K) komt ten laste van de NGF. De rest moet via commercie worden binnengehaald. 

Het Big Green Egg Open moet uitgroeien tot een van de grootste damestoernooien van de 

Ladies European Tour. Het wordt het uithangbord van de nieuwe strategie. 

Het bedrag voor onderzoek naar duurzaam beheer wordt verhoogd met € 45K tot € 70K.  

 

De afdeling Marketing zorgt voor het vermarkten van de producten van de NGF als de Open 

Golfdagen. De afdeling promoot de golfsport en steunt andere afdelingen. De afdeling geeft 

in 2022 € 215K meer uit aan campagnes, onder andere ter ondersteuning van de 

eerdergenoemde strategie voor het aantrekken van meer vrouwen en meer jonge golfers, 

maar ook voor het verbeteren van het imago van de golfsport. De resultaten moeten zich 

vertalen in een groeiend aantal nieuwe golfers en het verlagen van de uitstroom. 

De afdeling Communicatie levert een grote bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen 

door te focussen op de juiste doelgroepen met de juiste content op het juiste moment. De 

communicatie wordt steeds meer afgestemd op de doelgroep 25-50 jaar en vrouwen, maar 

er is ook aandacht voor de andere doelgroepen. Daarvoor wordt het team met 1 fte 

uitgebreid. De kosten van GOLF.NL worden in de loop van 2022 of begin 2023 

ondergebracht in de exploitatie van de NGF. Twee derde van de golfers vindt een digitaal 

magazine een goed alternatief. Daardoor zijn de kosten in 2022 significant lager. 

 

Het voorstel voor de begroting 2022 is aangenomen met de volgende uitslag van de 

stemming: 

• Voor: 275  

• Tegen: 0  

• Totaal gewogen stemmen: 275  

• Blanco: 3 

 

6. VOORSTEL BENOEMING BESTUURSLID BREEDTESPORT 

(sheets 69 t/m 75) 

Caroline Huyskes richt het woord tot Dricus Prins. Hij neemt na zes jaar afscheid van het 

bestuur. Hij is na een actieve periode als golfer in 2015 toegetreden tot het NGF-bestuur als 

portefeuillehouder Breedtesport met aandacht voor jeugd, sportief beleid, seniorengolf en 

de competitie. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in het creëren van het ecosysteem. 

Mede daardoor heeft de NGF op dat gebied grote stappen gemaakt. 

Hij heeft verder met meerdere werkgroepen gewerkt aan het verbeteren van de 

competitieformats. Hij heeft ook op andere gebieden binnen de breedtesport een grote 

bijdrage geleverd. Hij gaf eerder aan de transparantie in het bestuur te waarderen. 

De president ziet - na dit online afscheid – uit naar een fysiek afscheid en bedankt Dricus 

nogmaals voor zijn inzet in de afgelopen jaren. 

 

Dricus Prins spreekt van een bewogen tijd met mooie nieuwe ervaringen waarin hij veel 

kennis heeft opgedaan. Hij heeft ervaren dat er in Nederland veel gepassioneerde mensen 

zijn die de golfsport een warm hart toedragen. Hij heeft in zijn bestuursperiode - samen 

met collega’s - een brug proberen te slaan met andere stakeholders. Er is nu sprake van 

een hechte gemeenschap. Iedereen heeft hetzelfde doel voor ogen, want de 415.000 golfers 

in Nederland moeten op een goede manier worden bediend. Hij hoopt dat de ontwikkeling 

naar meer vrouwen die gaan golfen zich doorzet en dat de NGF inclusief blijft in deze 

exclusieve sport. 
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Dricus bedankt het bestuur voor de enorme steun, de kans om deze positie te mogen 

bekleden en ziet uit naar verdere ontmoetingen binnen de sport. 

 

Caroline Huyskes deelt mee dat het belangrijk is dat de groep van 25-50 jaar ook 

vertegenwoordigd wordt door een lid van het bestuur in die leeftijdscategorie. Arie Torres 

heeft op hoog niveau hockey gespeeld en heeft zich toen ook ingezet voor de breedte- en 

de gehandicaptensport. Als startende golfer is hij al op weg naar single handicap. Het 

bestuur draagt met veel plezier Arie voor als bestuurslid van de NGF. De Algemene 

Ledenvergadering keurt de benoeming van Arie Torres goed. 

 

7. VOORSTEL BENOEMING BESTUURSLID HANDICAP & REGELS 

(Sheets 69 t/m 75) 

Caroline Huyskes deelt vervolgens mee dat Jan Ede Kuipers zich dertig jaar heeft 

ingespannen voor de NGF. Hij is een actief golfer met een single handicap en heeft een 

groot golfhart. Hij is een van de weinigen die met een toename van het aantal taken binnen 

de NGF ook zijn spel heeft weten te verbeteren. Hij is in 1992 gestart als referee. Velen 

herinneren zich hem als een eerlijke referee. 

Jan Ede Kuipers is in 1999 toegetreden tot de wedstrijdcommissie en heeft zich met een 

positieve blik en een glimlach op zijn gezicht ingezet voor een zo soepel mogelijk verloop 

van de wedstrijden. Hij is zes jaar geleden toegetreden tot het bestuur en werd 

vicepresident.  

De R&A heeft voor het eerst sinds tientallen jaren nieuwe regels uitgevaardigd. Dat heeft 

veel werk met zich meegebracht. Dat is onder het toeziend oog van Jan Ede Kuipers soepel 

verlopen. Dat was ook het geval met de invoering van het WHS. Daarnaast is hij een 

ontzettend fijn mens en een enorm gewaardeerde bestuurder. 

Caroline Huyskes hoopt van hem op korte termijn passend afscheid te kunnen nemen. Zij 

bedankt hem van harte. 

 

Jan Ede Kuipers vindt dat de zes jaar in het bestuur voorbij zijn gevlogen, mede ook 

omdat er veel gebeurd is, zoals de invoering van de nieuwe golfregels in 2019 (een 

berenklus voor de Handicap & Regel Commissie). Ook de invoering van het WHS was een 

grote klus. 

De wedstrijdcommissie in Nederland wordt bemand door zeer vakkundige leden. Zij hebben 

de afgelopen jaren een topprestatie geleverd. Alle wedstrijden zijn tot volle tevredenheid tot 

een einde gekomen. De NGF kan trots zijn op alle commissieleden.  

Zijn opvolger, Jan Visser, is een zeer kundig man, onder andere bij het leiden van 

wedstrijden. Jan Ede wenst hem en zijn medebestuurders veel succes. 

Hij prijst de samenwerking met Jeroen Stevens en Daniëlle Wallet. Hij wil speciaal Willem 

Zelsmann, de vorige president, bedanken. Hij maakte plaats voor de nieuwe president. Het 

was Jan Ede een genoegen om met Caroline samen te werken. Het is een voorrecht dat de 

NGF gebruik mag maken van haar deskundigheid en tomeloze energie. 

Hij bedankt iedereen voor de prettige samenwerking en wenst iedereen veel golfplezier.  

 

Caroline Huyskes deelt mee dat Jan Visser eerder heeft meegedaan aan nationale 

wedstrijden, clubwedstrijden en de NGF Competitie. Zijn handicap is momenteel 3. Jan is 

sinds 2004 actief bij de NGF als commissielid. Hij is betrokken geweest bij de invoering van 

de nieuwe regels en het WHS. Sinds twee jaar is hij namens de NGF lid van de EGA 

Handicapcommissie. Het NGF bestuur is trots dat Jan zich beschikbaar heeft gesteld. De 

Algemene Ledenvergadering keurt de benoeming van Jan Visser als bestuurslid van de NGF 

goed. 

 

8. DATUM ALGEMENE LEDENVERGADERING  

De volgende Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op zaterdag 14 mei 2022. 

 

9. RONDVRAAG 

In het gesprek met de NOC*NSF is onder andere gesproken over de toename van het 

aantal besmettingen. Dat sporten beschikbaar blijft, heeft de hoogste prioriteit. Maar de 

maatregelen voor de horeca, dus ook de sportkantines, zullen worden verscherpt. De NGF 

werkt aan een lobby om dat te voorkomen. 
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De in de chat gestelde vragen en antwoorden tijdens deze ALV zijn verwerkt in de 

presentatie die terug te vinden is op www.ngf.nl 

 

10. BENOEMING ERELEDEN/LEDEN VAN VERDIENSTE 

(sheets 80 en 81) 

De benoemingen vinden normaal gesproken tijdens de ALV plaats. De statuten vereisen een 

stemming. In deze online ALV wordt gevraagd of mensen bezwaar hebben tegen de 

benoeming. 

Het NGF-bestuur stelt voor om Jan Ede Kuipers te benoemen als Lid van Verdienste. Hij 

heeft zich vele jaren ingezet voor de NGF. Het siert hem dat hij alle lof toeschrijft aan zijn 

collega’s. Hij is al vier jaar actief op internationaal niveau als lid van de Championship 

Committee van de EGA. Die toewijding aan de golfsport verdient een speciale 

onderscheiding. 

 

Caroline Huyskes stelt vervolgens vast dat iedere stemgerechtigde instemt met deze 

benoeming. Zij bedankt alle nieuwe en oude bestuursleden. 

 

Uit de ongewogen stemming is duidelijk geworden dat alle voorstellen in deze vergadering, 

de begroting (agendapunt 5) en de benoemingen bestuursleden (agendapunten 6 en 7) zijn 

aangenomen. De gewogen stemming wordt later in de chat beschikbaar gesteld en in de 

stukken opgenomen. 

 

11. SLUITING 

Caroline Huyskes bedankt allen voor hun eindeloze inzet in het afgelopen jaar. Corona 

vraagt veel inventiviteit, creativiteit en geduld bij iedereen. Caroline geeft aan ontzettend 

trots te zijn op hoe iedereen hiermee om is gegaan. Zij ziet uit naar de fysieke bijeenkomst 

in mei 2022. 

 

De volledige presentatie en de opname van de Algemene Ledenvergadering kunt u vinden 

op www.ngf.nl via deze link. 

http://www.ngf.nl/
http://www.ngf.nl/
https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2021/mei/2021-1-mei-alv-terugkijken
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PRESENTIELIJST ALGEMENE LEDENVERGADERING 

20 NOVEMBER 2021 

 

Golfvereniging Albatross Golfclub Almeerderhout 

Golfvereniging Ameland Utrechtse Golfclub Amelisweerd 

Amsterdamse Golf Club Golfclub Anderstein 

Stichting ANWB Golf Golfclub Bentwoud 

Best Golf & Country Club Golfclub Capelle 

DSV Concordia Golf Golfclub Landgoed Coudewater 

Golf- en Countryclub Crossmoor Golfclub Dirkshorn 

Domburgsche Golfclub Golfclub De Dorpswaard 

Golfclub Driene Stichting Golf Duinzicht 

Edese Golf Club Papendal Eindhovensche Golf 

Golfclub Emmeloord ESTEC Golf Club 

Stichting Golfpark Exloo Drentse Golfclub De Gelpenberg 

Golfvereniging Golfhorst Gooise Golfclub 

Goyer GolfClub Golfclub Grevelingenhout 

Leeuwarder Golfclub De Groene Ster Haagsche Countryclub Groen-Geel 

Golfclub De Gulbergen Koninklijke Haagsche Golf & Country Club 

Haarlemmermeersche Golfclub Golfclub De Haenen 

Leender Golfclub Haviksoord Golf- & Countryclub Heiloo 

Hilversumsche Golf Club Hoenderdaal Sport 

Golfclub Hoog Vaals Golfclub De Hooge Rotterdamsche 

Golfclub ’t Jagerspaadje Kennemer Golf & Country Club 

Keppelse Golfclub Golfclub De Kieviten 

GC De Koggen Golfclub Kralingen 

Golf & Country Club Lauswolt Haagse Golfvereniging Leeuwenbergh 

Golfclub Liemeer Golfclub De Lingewaelsche 

Golfclub De Loonsche Duynen Golfclub De Vijf Margen 

Golfclub Het Rijk van Margraten Golfclub Meerssen 

Marine Golfclub Nieuwediep Nieuwegeinse Golf Club 

Golfclub Het Rijk van Nijmegen de Noordhollandse Golfclub 

De Nunspeetse Golfclub Ockenburgh 

Golfclub Old Course Loenen Oosterhoutse Golfclub 

Utrechtse Golfclub De Pan Golfclub Princenbosch 

Golfvereniging Regthuys Golfvereniging Reymerswael 

Rijswijkse Golfclub Rosendaelsche Golfclub 

Wassenaarse Golfclub Rozenstein Sallandsche Golfclub De Hoek 

Golfparc Sandur Golfclub De Schoot 

Golfclub de Semslanden Golfclub Sloten 

Golfclub Son Golfclub Spaarnwoude 

Golfclub Stippelberg Golfvereniging De Stok 

Nederlandse Studenten Golf Vereniging Golf & Country Club 't Sybrook 

Golf & Countryclub de Tongelreep Stichting Top-Club 

Noord-Brabantsche Golfclub Toxandria Twentsche Golfclub 

Golfclub Veldzijde Golfvereniging Weesp 

Golfclub Welderen Golf & Country Club Winterswijk 

Golfvereniging Het Woold Golfclub Zeegersloot 

Golfclub Zeewolde Golfclub 't Zelle 

De Zuid Limburgse G&CC Wittem Golfclub Zuid-Drenthe 

Golfclub Zwolle 
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Bericht van verhindering 

 

Golf Club Almkreek Amsterdamse Golf Club 

Golfvereniging De Batouwe Bernardus 

Golfclub Bleijenbeek Golfclub Bois-le-Duc 

Golfclub De Breuninkhof Golfclub Broekpolder 

Vereniging Golfpark Crimpenerhout Golfclub Cromstrijen 

Doornse Golfclub Stichting Dutch Golf Hattem 

Golfclub De Dommel Openbare Golfclub Dronten 

Edese Golfclub Papendal Engelenburg Golf & Country Club 

Stichting Golf4Holland Hattemse Golf & Country Club 

De Haverleij Golfvereniging De Heensche 

Golf en Country Club de Herkenbosche Golfclub De Hildenberg 

Golfclub Hitland Golf- en Countryclub Hoenshuis 

Golfclub De Hoge Kleij Hooge Graven Golfclub Ommen 

Golfclub Houtrak Golfclub Kagerzoom 

Golfvereniging Kapèlkeshof Golfclub Kavel II Beemster 

KLM Golf Vereniging Golfclub De Lage Mors 

Lochemse Golfclub Golfclub Martensplek 

Stichting Golfbaan Molenslag Noord-Nederlandse Golf & Country Club 

Golfclub Ooghduyne Golfclub Overloon 

Golfvereniging De Peelse Golf Golfclub Prinses Wilhelmina  

#Het Rijk Golf Schaerweijde Golf 

Valkenswaardse Golfclub Waterlandse Golfclub 

Golfclub Weilendseind Golfclub Westerwolde 

Golfclub Wouwse Plantage 

 



 

Algemene Ledenvergadering NGF 

14 mei 2022 

Bijlage 3 

Agendapunt 6 

 

Voorstel en goedkeuring Contributie- en bijdragereglement 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voorstel Contributie- en bijdragereglement 2023 

VOORSTEL CONTRIBUTIE- EN BIJDRAGEREGLEMENT 2023 
 

 

Het voorstel van het NGF-bestuur is om de NGF-bijdrage – voor een gewoon lid – voor 2023 te 

verhogen van € 19,- naar € 23,- inclusief indexering over de jaren 2021 en 2022. Deze 

voorgestelde verhoging is om de in mei 2021 goedgekeurde strategie 2021+ inhoud te geven. 

De voorgestelde contributieverhoging voor 2023 alsmede de plannen om invulling te geven 

aan de strategie 2021+ zijn mede toegelicht tijdens de informatiebijeenkomsten die 

voorafgaand aan de ALV van 14 mei 2022 worden gehouden. Deze toelichting zal ook tijdens 

de ALV van 14 mei 2022 worden gegeven. 

 

Tevens worden er een aantal tekstuele aanpassingen voorgesteld in het Contributie-en 

bijdragereglement 2023, alsmede uitleg over welke opties de NGF heeft bij het uitblijven van 

de uitbetaling van contributie en een verduidelijking wanneer er geen contributieafdracht nodig 

is in verband met de golfbaanpermissie. 

 

U treft hierna eerst een versie van het Contributie-en bijdragereglement 2023 aan waarin de 

voorgestelde wijzigingen gemarkeerd zijn weergegeven. Vervolgens treft u de versie aan, zoals 

deze bij aanvaarding door de Algemene Ledenvergadering zal luiden. 

 



 

 

 

CONTRIBUTIE- EN BIJDRAGEREGLEMENT 20222023 

 

Alle (Kandidaat-)Leden, Geassocieerden en Gekwalificeerde Golfbanen van de Koninklijke 

Nederlandse Golf Federatie (NGF) dienen twee keer per jaar contributie af te 

dragen.kalenderjaar contributie af te dragen. Voor 1 april van het kalenderjaar 

ontvangen alle (Kandidaat-)Leden, Geassocieerden en Gekwalificeerde Golfbanen van de 

NGF een voorschotnota conform het Huishoudelijk Reglement. De eerste afdracht aan de 

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie wordt gebaseerd op het ledental dat op 1 juli bij 

de Centralevan het betreffende kalenderjaar in de administratie van de NGF is 

geregistreerd.  

 

De tweede afdracht aan de Koninklijke Nederlandse Golf FederatieNGF wordt gebaseerd 

op het aantal leden dat op 1 november van het betreffende kalenderjaar, doch niet voor 

2 juli, bij van het betreffende kalenderjaar, in de Centrale administratie van de NGF is 

geregistreerd. 

Gekwalificeerde Golfbanen betalen de jaarlijkse afdracht voor houders van NGF-

Golfbaanpermissiepas indien de betreffende persoon in het tweede jaar nog steeds enkel 

de Golfbaanpermissieregistratie heeft (zie hieronder bij Golfbaanpermissie). 

Alle (Kandidaat-)Leden, Geassocieerden en Gekwalificeerde Golfbanen zijn verplicht al 

hun leden, dan wel aangeslotenen, op te geven bij de Koninklijke Nederlandse Golf 

FederatieNGF. 

 

Indien (Kandidaat-)Leden, Geassocieerden en Gekwalificeerde Golfbanen in hun 

communicatie refereren aan de contributieafdracht aan de NGF mag dit bedrag niet 

hoger zijn dan de jaarlijks vastgestelde contributie.  

 

De contributie per volwassene van een (Kandidaat-)Lid, Geassocieerde en 

Gekwalificeerde Golfbanen bedraagt voor het jaar 2022 op de peildatum 1 juli € 19,- en 

voor junioren € 9,-.,: 

voor het jaar 2023 op de peildatum 1 juli € 23,- en voor junioren € 10,-., 

 

Voor de (Kandidaat-)Leden, Geassocieerden en Gekwalificeerde Golfbanen, dan wel 

aangeslotenen, die op de peildatum 1 november doch niet voor 2 juli bijin de Centrale 

administratie van de NGF zijn geregistreerd, bedraagt voor het jaar 20222023 de 

contributie € 911,50 per volwassene van een (Kandidaat-)Lid, Geassocieerde en 

Gekwalificeerde Golfbanen en voor junioren € 4,50.5,-. 

 

Onder juniorleden worden verstaan die leden casu quo contribuanten van de 

(Kandidaat-)Leden, Geassocieerden en Gekwalificeerde Golfbanen die bij de aanvang van 

het verenigingsjaar van de FederatieNGF nog niet de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt.  

 

Betaling en betaaltermijn 

Contributie dient betaald te worden binnen 30 dagen na de factuurdatum.  Bij te late 

betaling van de contributie is de FederatieNGF gerechtigd de wettelijke handelsrente per 

maand (of een deel daarvan) in rekening te brengen. EenOok kan de NGF een boete van 

€40,- tot maximaal €6775,-  in rekening brengen voor de te late betaling als vergoeding 

voor redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Indien de contributie 

niet tijdig is ontvangen dan behoudt de NGF zich het recht voor om, na de vervaldatum, 

de incassokosten te verhalen op de (Kandidaat-)Leden, Geassocieerden en 

Gekwalificeerde Golfbanen dan wel Aangeslotenen.  

Daarnaast dient een (Kandidaat-)Lid, Geassocieerde en Gekwalificeerde Golfbanen dient 

ook contributie voor ‘ereleden’ af te dragen.  

 



 

 

Voordelen NGF-registratie 

Bij de contributie van het Lidmaatschap is onder meer inbegrepen: 

• toezending van het (digitale) GOLF.NL magazine (zie artikel 15 van het 

Huishoudelijk Reglement); 

• deelname aan de collectieve NGF-aansprakelijkheidsverzekering, meer informatie 

via www.ngfverzekeringen.nl; 

• gratis account bij de app GOLF.NL, www.golf.nl/app; 

• gratis account bij www.degolfacademie.nl om het golfspel te kunnen verbeteren; 

• een NGF-pas (fysiek of digitaal) voor elke geregistreerde persoon bij Leden en 

Geassocieerden. 

 

Niet-homeclubleden (meerdere lidmaatschappen)* 

De contributie voor niet-homeclubleden per volwassene van een (Kandidaat-)Lid of 

Geassocieerde bedraagt op de peildatum 1 juli € 6,- en voor junioren € 3,-. Voor niet-

homeclubleden die op de peildatum 1 november doch niet voor 2 juli bij de Centrale 

administratie zijn geregistreerd, bedraagt de contributie € 3,- voor volwassenen en € 

1,50 voor junioren. 

 

* Elke golfer heeft minimaal één homeclub-registratie. Van het bovenstaande kan alleen 

sprake zijn als een persoon lid of aangesloten is bij meerdere (Kandidaat-)Leden of 

Geassocieerden. 

 

De Koninklijke Nederlandse Golf FederatieDe NGF behoudt zich het recht voor om deze 

bedragen jaarlijks te indexeren. 

 

Golfbaanpermissie 

Het eerste jaar vindt er geen afdracht plaats voor deniet-leden of aspirant leden met een 

NGF-Golfbaanpermissiepas. De NGF wil de toestroom van nieuwe golfers zoveel mogelijk 

stimuleren en investeert op deze manier bewust in deze specifieke groep golfers. Door de 

NGF-Golfbaanpermissie ontvangen beginnende golfers die nog niet gekozen hebben voor 

een lidmaatschap, welke dan ook, direct de voordelen die verbonden zijn aan de NGF-pas 

(zie bovenstaand). Indien de betreffende persoon in het tweede jaar nog steeds enkel 

een NGF-Golfbaanpermissieregistratie heeft, dan wordt eenzelfde contributie c.q. 

bijdrage in rekening gebracht als bij leden dan wel aangeslotenen (homeclubleden). 

 

http://www.ngfverzekeringen.nl/
http://www.golf.nl/app
http://www.degolfacademie.nl/


 

 

 

CONTRIBUTIE- EN BIJDRAGEREGLEMENT 2023 

 

Alle (Kandidaat-)Leden, Geassocieerden en Gekwalificeerde Golfbanen van de Koninklijke 

Nederlandse Golf Federatie (NGF) dienen twee keer per kalenderjaar contributie af te 

dragen. Voor 1 april van het kalenderjaar ontvangen alle (Kandidaat-)Leden, 

Geassocieerden en Gekwalificeerde Golfbanen van de NGF een voorschotnota conform 

het Huishoudelijk Reglement. De eerste afdracht aan de NGF wordt gebaseerd op het 

ledental dat op 1 juli van het betreffende kalenderjaar in de administratie van de NGF is 

geregistreerd.  

 

De tweede afdracht aan de NGF wordt gebaseerd op het aantal leden dat op 1 november 

van het betreffende kalenderjaar, doch niet voor 2 juli van het betreffende kalenderjaar, 

in de administratie van de NGF is geregistreerd. 

Gekwalificeerde Golfbanen betalen de jaarlijkse afdracht voor houders van NGF-

Golfbaanpermissiepas indien de betreffende persoon in het tweede jaar nog steeds enkel 

de Golfbaanpermissieregistratie heeft (zie hieronder bij Golfbaanpermissie). 

Alle (Kandidaat-)Leden, Geassocieerden en Gekwalificeerde Golfbanen zijn verplicht al 

hun leden, dan wel aangeslotenen, op te geven bij de NGF. 

 

Indien (Kandidaat-)Leden, Geassocieerden en Gekwalificeerde Golfbanen in hun 

communicatie refereren aan de contributieafdracht aan de NGF mag dit bedrag niet 

hoger zijn dan de jaarlijks vastgestelde contributie.  

 

De contributie per volwassene van een (Kandidaat-)Lid, Geassocieerde en 

Gekwalificeerde Golfbanen bedraagt: 

voor het jaar 2023 op de peildatum 1 juli € 23,- en voor junioren € 10,-. 

 

Voor de (Kandidaat-)Leden, Geassocieerden en Gekwalificeerde Golfbanen, dan wel 

aangeslotenen, die op de peildatum 1 november doch niet voor 2 juli in de administratie 

van de NGF zijn geregistreerd, bedraagt: voor het jaar 2023 de contributie € 11,50 per 

volwassene van een (Kandidaat-)Lid, Geassocieerde en Gekwalificeerde Golfbanen en 

voor junioren € 5,-. 

 

Onder juniorleden worden verstaan die leden casu quo contribuanten van de 

(Kandidaat-)Leden, Geassocieerden en Gekwalificeerde Golfbanen die bij de aanvang van 

het verenigingsjaar van de NGF nog niet de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt.  

 

Betaling en betaaltermijn 

Contributie dient betaald te worden binnen 30 dagen na de factuurdatum. Bij te late 

betaling van de contributie is de NGF gerechtigd de wettelijke handelsrente per maand 

(of een deel daarvan) in rekening te brengen. Ook kan de NGF een boete van € 40,- tot 

maximaal € 6.775,- in rekening brengen voor de te late betaling als vergoeding voor 

redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Indien de contributie niet 

tijdig is ontvangen, dan behoudt de NGF zich het recht voor om, na de vervaldatum, de 

incassokosten te verhalen op de (Kandidaat-)Leden, Geassocieerden en Gekwalificeerde 

Golfbanen dan wel Aangeslotenen. 

Daarnaast dient een (Kandidaat-)Lid, Geassocieerde en Gekwalificeerde Golfbanen ook 

contributie voor ‘ereleden’ af te dragen.  

  



 

 

 

Voordelen NGF-registratie 

Bij de contributie van het Lidmaatschap is onder meer inbegrepen: 

• toezending van het digitale GOLF.NL magazine (zie artikel 15 van het 

Huishoudelijk Reglement); 

• deelname aan de collectieve NGF-aansprakelijkheidsverzekering, meer informatie 

via www.ngfverzekeringen.nl; 

• gratis account bij de app GOLF.NL, www.golf.nl/app; 

• gratis account bij www.degolfacademie.nl om het golfspel te kunnen verbeteren; 

• een NGF-pas (fysiek of digitaal) voor elke geregistreerde persoon bij Leden en 

Geassocieerden. 

 

Niet-homeclubleden (meerdere lidmaatschappen)* 

De contributie voor niet-homeclubleden per volwassene van een (Kandidaat-)Lid of 

Geassocieerde bedraagt op de peildatum 1 juli € 6,- en voor junioren € 3,-. Voor niet-

homeclubleden die op de peildatum 1 november doch niet voor 2 juli bij de Centrale 

administratie zijn geregistreerd, bedraagt de contributie € 3,- voor volwassenen en 

€ 1,50 voor junioren. 

 

* Elke golfer heeft minimaal één homeclub-registratie. Van het bovenstaande kan alleen 

sprake zijn als een persoon lid of aangesloten is bij meerdere (Kandidaat-)Leden of 

Geassocieerden. 

 

De NGF behoudt zich het recht voor om deze bedragen jaarlijks te indexeren. 

 

Golfbaanpermissie 

Het eerste jaar vindt er geen afdracht plaats voor niet-leden of aspirant-leden met een 

NGF-Golfbaanpermissiepas. De NGF wil de toestroom van nieuwe golfers zoveel mogelijk 

stimuleren en investeert op deze manier bewust in deze specifieke groep golfers. Door de 

NGF-Golfbaanpermissie ontvangen beginnende golfers die nog niet gekozen hebben voor 

een lidmaatschap, welke dan ook, direct de voordelen die verbonden zijn aan de NGF-pas 

(zie bovenstaand). Indien de betreffende persoon in het tweede jaar nog steeds enkel 

een NGF-Golfbaanpermissieregistratie heeft, dan wordt eenzelfde contributie c.q. 

bijdrage in rekening gebracht als bij leden dan wel aangeslotenen (homeclubleden). 

 

http://www.ngfverzekeringen.nl/
http://www.golf.nl/app
http://www.degolfacademie.nl/


 

Algemene Ledenvergadering NGF 

14 mei 2022 

Bijlage 2 

Agendapunt 7 

 

Voorstel benoeming lid NGF Tuchtcommissie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voorstel benoeming lid Tuchtcommissie 

VOORSTEL BENOEMING LID NGF TUCHTCOMMISSIE 

 
 

Binnen de NGF Tuchtcommissie is er de behoefte ontstaan voor een nieuw lid van de 

Tuchtcommissie met een medische achtergrond.  

 

Het bestuur stelt voor om de volgende persoon als nieuw lid van de Tuchtcommissie 

te benoemen: 

 

Erik van Wensen 

 

Erik van Wensen is als neuroloog werkzaam in het Gelre Ziekenhuis te Apeldoorn. Erik is zowel 

liefhebber van het menselijk brein als van sport en golf in het bijzonder. Erik is voorzitter van 

de werkgroep Sport en Neurologie van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en ITF 

(International Tennis Federation) Wheelchair panellid. Tevens doet hij onderzoek naar het 

fenomeen ‘YIPS’. Dit is een neurologische “golfziekte”. Als neuroloog, (wetenschappelijk) 

onderzoeker en kenner van de golfsport achten wij Erik een meer dan goede kandidaat om een 

rol in de NGF Tuchtcommissie te vervullen. 




