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Ledenvergadering 19 september

2020 



Notulen Algemene Ledenvergadering 19-09-’20

• Graag geef ik u 1 minuut de tijd om uw vraag/opmerking in de chat te stellen.



3. Mededelingen/update
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Duurzaam Beheer

• Aangepaste wettelijke Regeling Gewasbescherming en biociden per 1 april 2020.



Duurzaam Beheer

• …de broekriem wordt verder aangehaald…

• Uitzonderingen op het gebruiksverbod niet meer algemeen van toepassing, maar enkel 

voor hoogstnoodzakelijke en uitzonderlijke situaties nadat Integrated Pest Management 

is toegepast.



Q&As

www.getoncourse.golf

Start vandaag!

Nederland



Competitie 2021 - deelname pro’s aan competitie 

• Het NGF-bestuur is, onder voorwaarden, een voorstander van de deelname van 

professionals aan de NGF Competitie. 

• In de afgelopen jaren is hier al diverse keren over gesproken.

• Wij hebben 3 weken geleden alle clubs die in de Hoofdklasse of 1e klasse uitkomen 

gevraagd aan te geven of ze voor of tegen deelname zijn (80 clubs).

• De uitkomst is dat 64% voor deelname van professionals aan de competitie is. We zien 

ook dat in de groep clubs die uitkomen in de Hoofdklasse 75% tegen is.

• Doordat de belangrijke groep met clubs die in de Hoofdklasse uitkomen grotendeels 

tegen deelname van professionals is, heeft het NGF-bestuur besloten om in de 

komende weken met ‘nee-stemmers’ in gesprek te gaan, argumenten met elkaar uit te 

wisselen en te kijken onder welke voorwaarden zij eventueel wel voor deelname van 

professionals aan de competitie zijn. 

• Uiterlijk januari 2021 volgt een besluit.



Competitie 2021 – What if… scenario’s 

• Corona en de NGF Competitie zijn een slechte combinatie.

• We werken de komende weken een aantal mogelijke scenario’s uit waar we rekening 

mee moeten houden voor het wel of niet kunnen spelen van de NGF Competitie 2021.

• Rekening houdend met zaken zoals clubhuizen dicht, horeca (gedeeltelijk) open,  

maximaal aantal teams op 1 dag, etc.

• Maar zeker ook capaciteitsissues m.b.t. niet competitie spelende leden die ook 

tegen die tijd zeer waarschijnlijk nog volop aanwezig zijn.

• Deze scenario’s gaan we voor Kerstmis breed onder deelnemende clubs bespreken.

• Uiterlijk januari komen wij dan met een ‘routekaart’ voor de competitie 2021 die 

uitgaat van de huidige indeling/opgave.

• Voorzitters die hierover mee willen denken kunnen zich aanmelden bij Jeroen Stevens 

of Abe Jan ter Beek (gezien het brede belang bespreken we dit graag met 

voorzitters).



Verzekeringen – de secundaire AVB-polis

• De dekking in de door de NGF afgesloten secundaire 

aansprakelijkheidsverzekering op motorrijtuigen komt helaas te vervallen.

• Op de huidige verzekering is meeverzekerd: de aansprakelijkheid van 

verzekerden voor geleden schade aan derden veroorzaakt door of toegebracht 

met caddy's, grasmaaimachines, golfcars, tractoren en buggy's op of in de 

directe nabijheid van het golfterrein.

• Deze dekking wil de huidige verzekeraar niet meer verlenen en komt per

1 januari 2021 te vervallen. 

• De buggy’s van Stichting Handicart zijn wel verzekerd!

• Wij komen met een advies wat dit voor u als club betekent als u zelf wel maar 

ook als u geen eigen aansprakelijkheidsverzekering heeft.



Verzekeringen – een particuliere golfverzekering

• Er is een enquête verstuurd naar golfers om te achterhalen of er interesse is 

voor een uitgebreide individuele ‘golfverzekering’.

• Een verzekering die voorziet in reis, uitrustig, ongevallen en lidmaatschap.

• De uitkomst is dat er een grote interesse is.

• Wij zijn in gesprek met een verzekeraar om te kijken of het rendabel is voor 

de golfer, de clubs en de NGF om een golfverzekering te introduceren in 2021.



De BOSA-regeling

• Sinds 1 oktober – ook loonkosten van het eigen (baan)personeel zijn 

subsidiabel mits deze natuurlijk betrekking hebben op het gebied van bouw en 

onderhoud van de sportaccommodatie.

• De loonkosten van de greenkeepers kunnen voor 20% worden teruggevraagd.

• Maakt u hier nog geen gebruik van, doe dat snel. Er zit nog geld in de pot!



Facturatie 2e helft 2020

• De factuur voor de 2e helft van 2020 voor alle NIEUWE golfers (dus niet 

nieuwe leden die van een andere club komen) versturen wij uiterlijk medio 

december.
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Strategie 2021+ - achtergrond

• Golf is in de afgelopen 10 jaar, 5 jaar ouder geworden. Nederland vergrijst, de 

golfsport veroudert.  

• In de afgelopen tien jaar is het aantal golfers in de leeftijd 31-40 jaar met 49% 

gedaald en in de leeftijd 41-50 jaar met 21%. 

• Waarbij we een enorme stijging in de leeftijd van 70+ zien: 139%. 

• De vrouwen blijven flink achter in de golfsport. 

• De komende jaren stijgt niet alleen het aantal mensen in Nederland in de 

leeftijd 60+, maar ook in de leeftijd 30 tot 45 jaar (kans). 

• Het coronajaar heeft ons laten inzien dat golf nog steeds een populaire sport is. 

• In het coronajaar hebben ‘we’ laten zien dat we in staat zijn ’jonge’ golfers aan 

te trekken. 

• Naar verwachting zal het behoud nog een uitdaging zijn. 



Strategie 2021+ - achtergrond

• Het onderzoek naar lidmaatschapsoptimalisatie heeft ons veel meer inzicht 

gegeven in de behoefte van de golfer. 

• Speelfrequentie en speeltijden zijn de belangrijkste elementen voor de keuze bij 

het aangaan van een lidmaatschap. 

• 81% van de golfers zonder homecourse vindt dat er bij hun club op dit moment 

geen passend aanbod is. 

• Bij 65% van de golfers met homecourse sluit het huidige aanbod van hun club 

niet aan op hun behoefte.  

• Leden die onbeperkt willen spelen zijn bereid 3 tot 4 keer meer te betalen voor 

het lidmaatschap, dit voorkomt kannibalisatie en geeft aan dat er een hoge 

prijselasticiteit in golf is. 



Strategie 2021+ - de uitdaging

• Samen de golfers voorzien in hun behoefte met een beter passend aanbod. 

• Een gezonde golfsport met een goede leeftijdsopbouw en verdeling in geslacht, 

werken aan de verjonging van de golfsport.

• Een evenwichtige in- en uitstroom van golfers. 

• Financieel gezonde golfclubs en -banen met voldoende capaciteit. 



Strategie 2021+ - de uitdaging

• De golfer centraal: geen golfsport zonder de golfer zelf. 

• Spelplezier: met of zonder score. 

• Startende golfer, de eerste vijf jaar. 

• Behoud van de bestaande golfer. 

• Imago: om ’jonge’ golfers aan te trekken moeten we (blijven) werken aan het 

imago. 

• Het platform GOLF.NL en de GOLF.NL app hebben daarin een belangrijke rol. 

• Er blijft aandacht voor zaken zoals Duurzaam Beheer, in het belang van onze 

banen, topsport en jeugd. 



Strategie 2021+ - de uitdaging

Daarbij zijn 3 zaken van groot belang:

• Op bepaalde onderwerpen… Het gezamenlijk belang boven individueel belang. 

• Intensieve samenwerking met jullie, de clubs en banen. 

• Samenwerking met alle relevante partners en stakeholders. 

• In mei 2021 komen wij met een uitgebreide en uitgewerkte beschrijving 

waarover we in de ALV gaan stemmen.



5 minuten pauze

Stel a.u.b. uw vragen in het 
chatvenster



Jaarplan

• Het jaarplan ondersteunt de strategie 2021+ volledig. 

• Ambitie: een gezonde golfsport met een goede leeftijdsopbouw en een 

evenwichtige in- en uitstroom van golfers. 

• 1. Werving en behoud van nieuwe golfers en het activeren van bestaande 

(inactieve) golfers in de leeftijd 25-50 jaar. 

• 2. De uitstroom verlagen door de eerste jaren van de nieuwe golfer beet te 

pakken ongeacht of de golfer handicap gedreven speelt. 

• 3. Betrekken, activeren en versterken van golfclubs en –banen bij de 

projecten en onderwerpen ten behoeve van de strategie. 



Jaarplan

• Waar moet u aan denken? 

• Kies de juiste tee, par-3 banen, 9 holes. 

• Intensieve clubbegeleiding op bijvoorbeeld ledenwerving en 

lidmaatschapsoptimalisatie.

• Best practices uit de markt van deze ambitie. 

• Open Golfdagen, Golfstart, Golfvervolg. 

• GOLF.NL, app GOLF.NL, GOLFGO. 

• Campagnes in combinatie met imago: influencers, Adwords, externe partners, 

social media. 

• Jaarplan is eind december op te vragen. 



GOLFGO 

• Aantal deelnemende clubs/banen: 72. 

• Aantal boekingen: 57.090 (17-11-2020).

• Aantal spelers: 97.246 (17-11-2020). 

• Lift mee met een bereik van 25.000 unieke bezoekers per maand. 
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GOLFGO 

• Uitgangspunt: het faciliteren van starttijden voor greenfeespelers. 

• Het is ook mogelijk om greenfeeprijzen te tonen binnen GOLFGO. 

• GOLFGO is geen vervanger voor uw huidige samenwerking met de 

softwareleveranciers. 

• Ontwikkelingskosten in 2020: € 225K exclusief begeleiding projectkosten, 

waarvan NGF de kosten van de app GOLF.NL en GOLF.NL widget op zich 

neemt: € 82K (excl. begeleiding projectkosten). 

• In 2020 worden er geen kosten doorbelast en hebben we het platform 

kosteloos ter beschikking gesteld.



GOLFGO 

• Richting: twee abonnementsvormen waar u uit kunt kiezen.  

• U kunt zelf uw keuze doorgeven op basis van welk abonnement bij u past. 

• We kunnen uw leden niet ’verbieden’ om te reserveren via GOLFGO. 

• Daarom komen we met een tegemoetkoming voor leden. 

• Ontwikkeling wordt op dit moment gebouwd, zodat zichtbaar is wie leden zijn 

en wie greenfeespelers. 

• Contract sturen we begin december toe naar de deelnemers met daarin de 

abonnementsvormen en prijzen. 



Digitale pas 

• Digitaal first. Fysieke pas op aanvraag mogelijk, uiterlijke datum: 15-01-2021. 

• Doorgeven mogelijk vanaf 15-12-2020.

• Doorgeven via uw softwareleverancier. 

• Op NGF.NL vindt u in het dossier ‘digitale pas’ voorbeeld communicatie. Deze 

kunt u versturen naar uw leden. 

• GSN-nummer nieuw op de digitale pas vanaf 2021, naast het NGF-nummer. 



WHS 

• WHS is volop in ontwikkeling.

• Test WHS-handicapcalculatie. 

• Gesprekken en informatie softwareleveranciers.

• Fase I: transitie naar WHS van 16-12-2020 tot 04-01-2021. 

• In deze fase worden geen qualifying scores verwerkt. 

• Chronologisch worden de scorekaarten in deze periode na 4 januari verwerkt.

• Handicapcommissies kunnen een lijst opvragen met daarin de EGA-handicap 

en WHS-handicap van de leden op basis van NGF-nummer. Deze lijst 

verstrekken we na 16-12-2020. 



WHS 

• Fase II: dubbele handicapvermelding van 4 januari 

tot 1 maart.

• Zowel de EGA-handicap als WHS-handicap wordt 

getoond op de digitale pas. 

• 20 scorekaarten van het WHS dan ook zichtbaar, 

ook voor handicapcommissies. 

• Vanaf 4 januari worden scores voor zowel EGA-

als WHS-handicap berekend. 

• Tot 1 maart is de EGA-handicap nog leidend en 

draait de WHS-handicap op de achtergrond mee. 



WHS 

• Fase III: livegang WHS: 1 maart 2021. 

• Vanaf 1 maart alleen nog de WHS-handicap zichtbaar op de digitale pas.

• Per 1 maart gaan ook de nieuwe baanhandicaptabellen gelden. Deze tabellen 

versturen we begin februari (dus niet in januari), ophangen per 1 maart.

• Iedereen die op 31-12-2020 een EGA-handicap van 36.0 of lager heeft kan 

deelnemen aan de competitie.



Corona-update 

• Sinds donderdag 19 november weer terug naar niveau 4.

• Flights: weer terug naar 4 personen. 

• Groepslessen: maximaal 4 aantal personen exclusief pro. 

• Wedstrijden: niet toegestaan, 

onderling binnen de club is mogelijk. 

• 8 december: persconferentie.



Corona-update 

• Op www.ngf.nl/coronafaq leest u alles over onder andere de 

compensatieregelingen. U vindt daar ook dit compacte overzicht:

http://www.ngf.nl/coronafaq


4. GOLF.NL Magazine 



GOLF.NL Magazine  

• Doel magazine: promotie van de golfsport, golfers inspireren en golfers in 

beweging krijgen, meer golf, beter golf.

• Sluit uiteraard aan bij de online propositie van GOLF.NL. 

• Opties: digitaal of print? 

• Tijden veranderen, markt vraagt om onderzoek, interactie en we willen weten 

wat effectief is. 

• Uit de door ons uitgestuurde enquête blijkt dat print/digitaal het overwegen 

waard is. 

• Ook landelijk en internationaal is deze beweging te zien. 

• Andere branches bewegen ook mee. Neem als voorbeeld KLM. 



GOLF.NL Magazine

• Afgelopen jaar een test gedraaid. 

• In maart editie in print verstuurd naar 230.000 huishoudens. 

• In september voor het eerst in een digitaal format, meer dan 42.000 lezers. 

• Enquête richting golfers verstuurd: print of digitaal? 

• 967 deelnemers aan de enquête. 

• 83% heeft het online magazine gelezen en 75% het print magazine. 

• Grootste groep van de respondenten: 50+, man en een gezonde verdeling in 

handicap.  

• Aantal resultaten in het bijzonder doornemen. 

• Complete enquête is na te lezen via de link in de ALV-agenda. 



GOLF.NL Magazine – enquête 

• We zien geen duidelijke verschillen in de beoordeling van print en digitaal. Hetzelfde geldt voor opmaak en 

leesbaarheid. 



GOLF.NL Magazine – enquête



GOLF.NL Magazine  

• Online heeft GOLF.NL een hoog bereik. 

• Golfers bewegen zich dus online. 

• Website GOLF.NL: gemiddeld 220.000 bezoekers per maand en in de zomer 

zelfs op een hoogtepunt van 270.000 per maand.

• De app heeft 230.000 downloads. 

• De wekelijkse GOLF.NL nieuwsbrief wordt ontvangen door 140.000 abonnees. 

• Op social worden we gevolgd door 40.000 golfers. 



GOLF.NL Magazine  

• Deze nieuwe aanpak sluit aan bij een groot gedeelte van de bestaande golfer 

(enquête), past bij de huidige tijdsgeest en de ’jonge’ generaties (strategie 

2021+) die we graag willen bereiken.  

• Geld dat niet aan print wordt besteed, kan efficiënt ingezet worden in de 

succesvolle platformen GOLF.NL en de GOLF.NL app en de bijbehorende ICT-

projecten. En in een nieuw format voor het digitale magazine. 

• Voordeel van digitaal: meten is weten, bijsturen. 

• Ook adverteerders kunnen het resultaat nauw meten. Advertenties hebben 

wel minder opbrengsten in de digitale wereld, maar de kosten zijn uiteraard 

ook lager voor de ontwikkeling. 



GOLF.NL Magazine – 2021  

• Kleine meerderheid voor digitaal in de enquête. 

• Meer dan 2/3 van alle golfers komt regelmatig op GOLF.NL. 

• Milieubewust. 

• In maart nog eenmaal digitaal in het format van september. 

• Ondertussen wordt er gewerkt aan een nieuw format. Ook de feedback van de 

enquête wordt daarin meegenomen. 

• Dit format wordt gepresenteerd in de ALV in mei 2021, zodat we een compleet 

beeld aan u kunnen laten zien. 

• Er zal dan een stemming plaatsvinden waarbij een definitieve keuze wordt 

bepaald voor het GOLF.NL Magazine plus voorstel voor het huishoudelijk 

reglement. 

• De keuze voor print of digitaal kunnen we nog niet maken, hier is meer 

onderzoek voor nodig. 



5 minuten pauze

Stel a.u.b. uw vragen in het 
chatvenster



5. Aankondiging statutenwijziging mei
2021. 



Aankondiging statutenwijziging mei 2021 

• Per 1 januari 2021: nieuwe World Anti-Doping Code 2021.

• Implementatie Nationaal Dopingreglement 2021 (agendapunt 10). 

• WADA-code 2021 vereist een NGF onafhankelijk orgaan voor doping en 

tuchtzaken. 

• Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) voldoet aan de kwaliteitseisen van 

NOC*NSF en de Dopingautoriteit. 

• NGF heeft het voornemen om zich in 2021 bij ISR aan te sluiten. 

• Zowel voor doping, als matchfixing als seksuele intimidatie. 

• Voor de golfsport specifieke zaken wil de NGF blijven voorzien in eigen 

tuchtrechtspraak. 

• Daarmee borging deskundigheid en onafhankelijk van belangrijke thema’s. 

• Voor aansluiting bij ISR is een statutenwijziging nodig. 



Aankondiging statutenwijziging mei 2021 

• Elektronisch stemmen en vergaderen.

• Coronaspoedwet is tijdelijk. Om na afloop van de tijdelijke wetgeving dit te 

mogen doen, is een statutenwijziging nodig. 

• Voorstel statutenwijziging en vaststellen nieuwe reglementen staat op de 

planning voor de volgende ALV in mei 2021. 

• Voorafgaand ontvangt u meer informatie.



Aankondiging statutenwijziging mei 2021 

• We kondigen dit nu aan, zodat u rekening kunt houden met de aanpassing van 

uw eigen statuten en dit wellicht kunt uitstellen tot de tweede helft van 2021.

• Hiermee voorkomt u mogelijk dubbele kosten. 

• Moet u uw statuten wijzigen vanwege handicapregistratieleden? 

• Aanvraag dispensatie voor overheveling registratieleden Stichting Golfsport 

naar eigen club indienen per e-mail aan robert.hage@ngf.nl. 

mailto:robert.hage@ngf.nl


6. Voorstel begroting



Inleiding

Vooruitblik op resultaat 2020

• Een flink overschot verwacht van € 345.000 

o Voornamelijk door gevolgen van corona zoals het niet doorgaan van 

evenementen/bijeenkomsten en reizen.

Bestemming eventueel positief resultaat

• Een deel wordt in mindering gebracht op de NGF-bijdrage 2021, totaal 

ongeveer € 170.000 (€ 0,50 per golfer).

• Rest bestemd voor NGF-activiteiten in 2021 zoals:

o organisatie van grotere evenementen;

o automatiseringsprojecten;

o praktisch agronomieonderzoek.



Toelichting GOLF.NL & ICT

• GOLF.NL: 

o GOLF.NL onderbrengen in ‘vereniging’ NGF.

o Planning: in de komende maanden.

o Fiscale consequenties bepalen structuur.

• ICT-strategie

o Werkwijze ten aanzien van ICT-projecten is ingrijpend veranderd.

o Nieuwe werkwijze geeft meer vertrouwen in kosten en planning.

o De inhoudelijke en financiële opbrengsten beter inzichtelijk maken.

o De afschrijvingen stijgen flink naar € 400.000 in 2021. 

o Wij verwachten met een jaarlijkse investering van rond € 225.000 per 

jaar een acceptabel afschrijvingsniveau van € 300.000 te bereiken.



Opbrengsten in 2021

x € 1.000 B-2021 B-2020 ∆

Contributie Leden - handicap reg - GBP 5.726 5.627 99

Bijdragen vrije golfers 1.680 1.739 -59

Subsidies 1.133 983 150

Sponsorinkomsten 555 715 -160

Diversen 189 189 0

TOTAAL OPBRENGSTEN 9.283 9.253 30



Kosten in 2021 

x € 1.000 B-2021 B-2020 ∆

Algemeen 2.063 1.728 335

Verenigingskosten 57 74 -17

Kosten NGF Leden 929 962 -33

Samenwerkingen 200 155 45

Evenementen 400 536 -136

Wedstrijden 481 482 -1

Jeugd & Familie 187 256 -69

Sportieve Beleid 666 657 9

Duurzaam Beheer 356 455 -99

Topsport 1.552 1.651 -99

Marketing 880 691 189

Communicatie 1.209 1.239 -30

Sponsoring 302 368 -66

TOTAAL KOSTEN 9.282 9.254 28



Kosten in 2021 – Algemene kosten

De Algemene Kosten stijgen met een bedrag van € 335.000. 

Investeringen

• Voor € 255.000 te verklaren door een structurele stijging van de 

automatiseringskosten met € 125.000.

• Stijging van afschrijvingskosten van € 130.000 die voornamelijk het gevolg 

zijn van de hogere ICT-investeringen. 

Overig

De personeelskosten stijgen met € 88.000, grotendeels te verklaren door het 

aannemen van 1 fte voor support.



Kosten in 2021 – NGF-Leden 

x € 1.000 B-2021 B-2020 ∆

Kosten NGF Leden Personeelskosten 318 207 111

Kosten NGF Leden Bijeenkomsten 15 10 5

Kosten NGF Leden Ledenadminstratie 124 345 -221

Kosten NGF Leden software Ledenadminstratie200 150 50

Kosten NGF Leden Verzekeringen 106 106 0

Kosten NGF Leden Informatievoorziening 60 60 0

Kosten NGF Leden Opleidingen 26 21 5

Kosten NGF Leden NGF Zakelijk 80 63 17

TOTAAL NGF LEDEN 929 962 -33



Kosten in 2021 - Evenementen 

x € 1.000 B-2021 B-2020 ∆

Evenementen Personeelskosten 125 136 -11

Evenementen KLM Open 70 70 0

Evenementen Olympische Spelen 0 30 -30

Evenementen Golf Awards 0 25 -25

Evenementen Diversen 205 275 -70

TOTAAL EVENEMENTEN 400 536 -136



Kosten in 2021 – Jeugd & Familie 

De kosten voor Jeugd – Familiegolf nemen af met € 69.000 in 2021. 

• In 2021 nog steeds veel aandacht voor de jeugd

o Activeren van jeugdgolf op de clubs.

o Minder aandacht op ‘externe’ evenementen.

o Afgeslankt centraal GOLF RAAK! programma.

• GOLF RAAK! heeft een goede invloed op het imago van golf onder de jeugd; 

conversie moet plaatsvinden op de Nederlandse golfbanen.

• Verschuiving van de kosten:  

o € 30.000 verschuift van Familie RAAK! Diversen naar Sportief Beleid 

intensieve clubbegeleiding. 

o De overige € 39.000 is verdeeld over diverse posten.



Kosten in 2021 – Duurzaam beheer

x € 1.000 B-2021 B-2020 ∆

Duurzaam Beheer Personeelskosten 198 229 -31

Duurzaam Beheer GEO 85 92 -7

Duurzaam Beheer Informatievoorziening 8 10 -2

Duurzaam Beheer Vogels 4 5 -1

Duurzaam Beheer Green Deal 10 15 -5

Duurzaam Beheer DTRF 40 78 -38

Duurzaam Beheer Vewin - VBN - NMF 0 5 -5

Duurzaam Beheer GolfAlliantie 5 10 -5

Duurzaam Beheer Diversen 6 11 -5

TOTAAL DUURZAAM BEHEER 356 455 -99



Kosten in 2021  - Topsport 

In Topsport zien we een kostenverlaging van bijna € 100.000 als gevolg van een 

aanpassing in de coachingstructuur per medio 2020.

Doelstelling

• Het verbeteren van het  ‘rendement’ van zowel het jeugdprogramma als het 

Jong Oranje- en Oranje-programma.

Deze verandering is doorgevoerd in 2020 en leidt in 2021 tot € 99.000 lagere 

kosten, terwijl het ons inziens leidt tot een kwalitatief beter programma.



Kosten in 2021 - Marketing 

x € 1.000 B-2021 B-2020 ∆

Marketing Personeelskosten 561 485 76

Marketing Sponsorkosten 0 0 0

Marketing Campagnekosten 282 180 102

Marketing Wervingskosten 0 0 0

Marketing Fairwaystrokes 0 0 0

Marketing Inhuur Derden 30 15 15

Marketing Diversen 7 11 -4

TOTAAL MARKETING 880 691 189



Kosten in 2021 - Communicatie

x € 1.000 B-2021 B-2020 ∆

Communicatie Personeelskosten 0 0 0

Communicatie Campagnekosten 70 65 5

Communicatie Golf.nl Personeelskosten 439 246 193

Communicatie Golf.nl Online 585 475 110

Communicatie Golf.nl Magazine (Print en / of Digitaal)0 453 -453

Communicatie Golf.nl Design 115 0 115

Communicatie Diversen 0 0 0

TOTAAL COMMUNICATIE 1.209 1.239 -30



Uitslag stemming 

Gaat u akkoord met de begroting 2021? 

• Voor: 446 (97%) 

• Tegen: 16 (3%) 

• Totaal gewogen stemmen: 462 

• Blanco: 8 



5 minuten pauze

Stel a.u.b. uw vragen in het 

chatvenster



7. Voorstel herbenoeming leden
Commissie van Beroep



Voorstel herbenoeming leden Commissie van Beroep

• Volgens het rooster van aftreden zijn Jan Kees van Soest en Imbert Jebbink

aan de beurt van aftreden. Zij stellen zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor 

om hen voor een derde periode van drie jaar te herbenoemen. Imbert Jebbink

wordt aangesteld als voorzitter. 

• Volgens het rooster van aftreden zijn Marie-Louise van Emden (voorzitter) en 

Sikko Onnes aan de beurt van aftreden. Zij zijn niet meer herkiesbaar. 

• Het bestuur bedankt de commissieleden voor de activiteiten van afgelopen 

periode. Het bestuur zal tijdens de voorjaars-ALV van 2021 nieuwe kandidaten 

voordragen als leden van de Commissie van Beroep.



Uitslag stemming 

Gaat u akkoord met de herbenoeming van lid Commissie van Beroep Jan 

Kees van Soest?

• Voor: 477 (100%) 

• Tegen: 0 (0%) 

• Totaal gewogen stemmen: 477

• Blanco: 2

Gaat u akkoord met de herbenoeming van lid Commissie van Beroep 

Imbert Jebbink? 

• Voor: 475 (100%) 

• Tegen: 0 (0%) 

• Totaal gewogen stemmen: 475

• Blanco: 3



8. Voorstel herbenoeming leden
Tuchtcommissie



Voorstel herbenoeming leden van Tuchtcommissie

• Volgens het rooster van aftreden zijn Joan van de Kraats (voorzitter) en Marc 

Delissen aan de beurt van aftreden. Zij stellen zich herkiesbaar. Het bestuur 

stelt voor om hen voor een derde periode van drie jaar te herbenoemen. 

• Volgens het rooster van aftreden zijn Marcel L’Herminez, Robert Huijgen, 

Riekus Lie en Jan Peter Six aan de beurt van aftreden. Zij zijn niet meer 

herkiesbaar. 

• Het bestuur bedankt de commissieleden voor de activiteiten van afgelopen 

periode. Het bestuur zal tijdens de voorjaars-ALV van 2021 nieuwe kandidaten 

voordragen als leden van de Tuchtcommissie.



Uitslag stemming 

Gaat u akkoord met de herbenoeming van lid Tuchtcommissie Joan van 

de Kraats? 

• Voor: 475 (100%) 

• Tegen: 0 (0%) 

• Totaal gewogen stemmen: 475

• Blanco: 3

Gaat u akkoord met de herbenoeming van lid Tuchtcommissie Marc 

Delissen? 

• Voor: 476 (99,8%) 

• Tegen: 1 (0,2%) 

• Totaal gewogen stemmen: 477

• Blanco: 2



9. Voorstel herbenoeming
bestuurslid Duurzaam Beheer



Voorstel herbenoeming bestuurslid Duurzaam Beheer

• Volgens het rooster van aftreden is Richard Kooloos aan de beurt van 

aftreden. Hij stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om hem voor een 

tweede bestuursperiode van drie jaar te herbenoemen.



Uitslag stemming 

Gaat u akkoord met de herbenoeming van bestuurslid Richard Kooloos?

• Voor: 473 (100%) 

• Tegen: 0 (0%) 

• Totaal gewogen stemmen: 473

• Blanco: 3



10. Vaststelling Dopingreglement 2021 



Vaststelling Dopingreglement 2021  

• Per 1 januari 2021: nieuwe World Anti-Doping Code 2021. 

• De NGF moet uiterlijk op 1 januari een nieuw Nationaal Dopingreglement 2021 

vaststellen. 

• Verplichting vanuit NOC*NSF en de Internationale Golf Federatie. 

• Dopingregels zijn voor alle sporten en landen wereldwijd gelijk, inhoudelijk 

niet door een individuele bond aan te passen. 

• Tekst nieuw reglement is meegestuurd als bijlage 7 in de ALV-stukken. 

• Belangrijkste wijzigingen in het nieuwe Dopingreglement hebben betrekking 

op het vaststellen van dopingovertredingen en afhandeling dopingzaken. 

• Geen nieuwe rechten en verplichtingen voor spelers en begeleiders 

bijgekomen. 



Uitslag stemming 

Gaat u akkoord met het voorstel Nationaal Dopingreglement 2021?

• Voor: 470 (99,8%) 

• Tegen: 1 (0,2%) 

• Totaal gewogen stemmen: 471

• Blanco: 6



11. Datum volgende Algemene
Ledenvergadering



Datum volgende ALV

• Zaterdag 1 mei 2021. 

• DeWeerelt van Sport of weer digitaal. 

• Save the date. 



12. Rondvraag

Stel a.u.b. uw vragen in het 

chatvenster



13. Benoeming Ereleden/Leden van 
Verdienste



Sluiting


