
De Economische waarde van Golf

Golf stimuleert de economie

Golf is, met bijna 386.000 leden, één van de meest beoefende sporten in Nederland. Het belang van de sport is 
dan ook groot. Om het belang tastbaarder te maken, heeft de NGF laten onderzoeken wat de economische 
waarde van de sport voor Nederland is. Hierbij is onder meer gekeken naar de bestedingen van golfers, inkomsten 
en uitgaven van golfbanen en het aantal werkzame fte.

Club met 
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Wat zijn de grootste kosten?

48%
Salarissen

8%
Inkoop

23%
Onderhoud baan

21%
Overig

209 miljoen
aan kosten€

€

Waar wordt aan verdiend?

57%
Lidmaatschap

17%
Catering

12%
Overig

14%
Green Fees

262 miljoen
aan opbrengsten€

Gemiddeld bedragen de kosten per golfbaan 
€ 0,9 miljoen.

Per golfbaan wordt gemiddeld € 1,1 miljoen 
aan opbrengsten gegenereerd.  

Economisch  Sociaal  Ecologisch

230 golfbanen in Nederland 274 golfverenigingen en -clubs in Nederland

Op basis van zowel de cijfer voor de opbrengsten als de kosten, mag niet geconcludeerd worden 
dat iedere golfbaan een positief bedrijfsresultaat behaald.



Top 10 golf uitgaven van de consument (gemiddelde per jaar)

5.458 respondenten
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34%
Baanaanleg

7%
Overig

11%
Grond

25%
Gebouwen

23%
Machines

141 miljoen
investering€

Aantal FTE op de golfbaan
Totaal werkt er 2.180 FTE op golfbanen Gemiddeld 11 per golfbaan

€  466 miljoen


