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Samen sta je sterker
De NGA is een vakvereniging

van alle leden samen.

Leden die elkaar inspireren

om het beste uit het vak te halen. 

Samen weet je meer
De NGA is een vakvereniging

die het vak greenkeeper

op een zo hoog mogelijk niveau

wil hebben en houden.



Samen sta je sterker
De NGA is een vakvereniging

van alle leden samen.

Leden die elkaar inspireren

om het beste uit het vak te halen. 



Samen is het leuker
De leden van de NGA ontmoeten elkaar

op landelijke en regionale bijeenkomsten

en natuurlijk ook bij elkaar op het werk.

Die ontmoetingen worden aangemoedigd, 

gefaciliteerd en georganiseerd door 

leden van de NGA.



Samen word je beter
De NGA is een spil in het werk

in de sector. Daarom faciliteren we

uitwisselingen en kennisoverdracht. 

Samen is het leuker
De leden van de NGA ontmoeten elkaar

op landelijke en regionale bijeenkomsten

en natuurlijk ook bij elkaar op het werk.

Die ontmoetingen worden aangemoedigd, 

gefaciliteerd en georganiseerd door 

leden van de NGA.



Kennisdeling
•

Regiodagen
•

Gewasbeschermingsdagen
•

Vakdag
•

Opleidingen
•

Vakblad Greenkeeper
•

Pro Turf Care
•

Nationale Greenkeeperswedstrijd
•

Prins Claus Beker

en meer
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Nederlandse Greenkeepers Associatie 
De NGA, opgericht in 1991, is een dynamische vakvereniging 
van en voor greenkeepers/fieldmanagers. Omdat greenkeeping 
een prachtig vak is dat aandacht, expertise en bescherming 
verdient, zorgen we voor kennis, kennisuitwisseling, onderling 
contact, opleidingen en inspiratie voor zowel ervaren als jonge 
greenkeepers/fieldmanagers.

Missie 
De NGA heeft als missie een bijdrage te leveren aan de 
professionalisering van het beroep greenkeeper/fieldmanager 
en het vakgebied greenkeeping/sportveldonderhoud. 

Samenwerking in de Golfalliantie 
De NGA, de NGF (Koninklijke Nederlandse Golf Federatie) en 
de NVG (Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties) 
vormen gezamenlijk de Golfalliantie. Zij hebben de handen 
ineen geslagen om de sector te ondersteunen op het gebied van 
golfbaanonderhoud.

Sponsoring
Het bestuur van de NGA werkt nauw samen met haar sponsors. 
Zij helpen de NGA enorm. Zonder deze steun zouden wij veel 
minder kunnen betekenen voor onze leden, de vakmensen op 
golfbanen en sportvelden. Bent u nog geen sponsor en wilt u 
meer informatie ontvangen over de mogelijkheden waarop u de 
NGA kunt ondersteunen, dan kunt u contact met ons opnemen 
via info@ngagolf.nl en/of 030-2426370.
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Lid worden
Door het lidmaatschap bij de NGA zijn regionale activiteiten, 
seminars, vakdagen en reizen naar het buitenland bij te wonen. 
Het vakblad ‘Greenkeeper’, waarin de NGA haar stem uitdraagt, 
wordt tevens gratis verstrekt.

Iedereen die direct of indirect verbonden is of was met 
betrekking tot aanleg, onderhoud en beheer van golfbanen  
en/of sportvelden kan lid worden van de NGA. We hebben 
hiervoor verschillende lidmaatschapsvormen:

Lidmaatschapsvorm Stemrecht Incl. vakblad Excl. vakblad

Lid ja € 72,50 n.v.t.

Juniorlid t/m 23 jaar ja € 27,50 € 0,00

Begunstiger nee € 72,50 € 52,50

Nederlandse Greenkeepers Associatie
Orteliuslaan 1041
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