
 
 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2020 

 

Plaats : Digitaal via Zoom 

Aanvang : 10.00 uur 

 

 

AGENDA 

 

1. Opening 

 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 30 november 2019 bijlage 1 

 

3. Mededelingen/update met o.a. 

• ‘Corona-update’ 

• Strategiebijeenkomsten NGF 

• Digitale NGF-pas vanaf 1 januari 2021 

• Uitkomsten onderzoek optimalisatie lidmaatschappen 

• Procedure uitkeren opbrengsten ‘supporter van golf’ 

• Accountmanagement 

• GOLFGO–Golfstart 

• Veranderingen coachingteam NGF Topgolf 

• Statistieken 2019-2020 

• Digitaal magazine GOLF.NL 

 

4. Goedkeuring Jaarverslag 2019 

 a. Algemeen deel  

 b. Financieel deel 

 c. Decharge bestuur 

 

5. Voorstel en goedkeuring Contributie- en bijdragereglement 2021 bijlage 2 

 

6. Datum volgende Algemene Ledenvergadering: 

 voorstel zaterdag 21 november 2020 
 (onder voorbehoud – Digitaal of DeWeerelt van Sport, Utrecht) 

 

7. Rondvraag 

 

8. Benoeming Ereleden/Leden van Verdienste 

 

9. Sluiting 

https://www.golf.nl/-/media/pdfs/ngf/jaarverslagen/2019/ngf-jaarverslag-2019?utm_source=ngfmailing&utm_medium=email&utm_campaign=18062020&utm_content=Jaarverslag_251&utm_term=
https://www.golf.nl/-/media/pdfs/ngf/jaarverslagen/2019/ngf-financieel-verslag-2019?utm_source=ngfmailing&utm_medium=email&utm_campaign=18062020&utm_content=Financi%C3%ABle+verslag+2019_251&utm_term=
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 

KONINKLIJKE NEDERLANDSE GOLF FEDERATIE 

30 november 2019, DeWeerelt van Sport 

 

De diapresentatie is onderdeel van deze verslaglegging. 

 

1. OPENING 

President Willem Zelsmann opent de Algemene Ledenvergadering. Hij heet alle 

aanwezigen hartelijk welkom en in het bijzonder de Ereleden Annelies Eschauzier, Lout 

Mangelaar Meertens, Rolf Olland, Ronald Pfeiffer en Jan Willem Verloop en de Leden van 

Verdienste Henriette Boreel, Robbie van Erven Dorens en Henk Heyster. Hij verwelkomt 

tevens de gasten Liesbeth Leeflang en Jan Kruyt, oud-bestuursleden, Lodewijk Klootwijk, 

NVG, Annick Schreuder, Vereniging van Golfclub Managers en Hans van Weezel, voorzitter 

Samenwerkende Golfclubs West-Nederland. 

 

2. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 25 MEI 2019 

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 mei 2019 worden onveranderd en 

met algemene stemmen goedgekeurd, met dank aan de notulist. 

 

3. MEDEDELINGEN 

(sheets 3 t/m 8) 

Topgolf 

Professionals 

Bij de dames heeft Anne van Dam in Zuid-Spanje mooie resultaten behaald. 

Bij de heren in Zuid-Afrika hebben de rookies Lars van Meijel en Wil Besseling de cut 

gehaald. 

Anne van Dam staat 113e op de World ranking en 31e op de Olympic ranking. 

Joost Luiten staat 82e op de World ranking 37e op de Olympic ranking, Darius van Driel 54e. 

Amateurs 

Bij de dames is een grote vooruitgang geboekt wat betreft de World Amateur ranking. 

Myrte Eikenaar is Europees mid-amateurkampioen geworden. 

Ook bij de heren is een aanzienlijke verbetering gerealiseerd in de World Amateur ranking. 

 

Green Deal 

(sheets 9 t/m 11) 

Richard Kooloos meldt dat het uitgangspunt blijft dat er betaalbare alternatieven moeten 

komen die technisch haalbaar zijn. Het gehanteerde principe zal vanaf 2020 ‘nee, tenzij’ 

zijn. De boekhouding zal in het vervolg niet alleen de financiële cijfers, maar ook de 

ecologische aspecten moeten bevatten: Integrated Pest Management (IPM). Op verzoek van 

de staatssecretaris zal een oordeel over de hoogstnoodzakelijke uitzonderingen volgen. 
Vanuit het Ministerie VWS wordt 3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze innovatie. Na 

2022 zal het gebruiksverbod van toepassing zijn. Met betrekking tot het GEO 2.0 

certificeringsbeleid zal op korte termijn een onafhankelijke expert-opinion plaatsvinden, 

waarbij onder andere kritisch wordt gekeken naar de hoeveelheid verplichte bewijslast. 

Meer informatie kan worden verkregen bij Niels Dokkuma. 

 

World Handicap System 

Een filmpje over het nieuwe World Handicap System wordt getoond. 

(sheets 12 en 13) 

Jan Ede Kuipers licht het filmpje toe. Per 1 januari 2020 zal het nieuwe World Handicap 

System (WHS) in enkele landen buiten Nederland van kracht gaan. Een aantal andere 

Europese landen heeft Nederland gevolgd en zal het nieuwe systeem een jaar later 

invoeren. Een reden voor het later overgaan op het nieuwe systeem is onder andere dat er 

in Nederland veel softwareleveranciers zijn die op deze manier voldoende tijd hebben om 

hun systemen aan te passen. Daarnaast wil de NGF 2020 als testjaar gebruiken en deze tijd 

benutten om golfend Nederland goed te informeren. Het is de bedoeling om naast elkaar te 

tonen wat de handicaps in het oude en het nieuwe systeem zijn. In het nieuwe systeem 

wordt uitgegaan van de beste 8 scores van de laatste 20 scores en is het niet direct 

zichtbaar wat de handicap is. In het komend jaar zullen clubs worden gevraagd om spelers 

te stimuleren om kaarten in te leveren.  
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Starttijdenplatform 

(sheets 14 t/m 17) 

Alfred Levi spreekt allereerst zijn blijdschap uit over de hoge opkomst. Vervolgens stelt hij 

Danielle Wallet voor die per 1 oktober jl. is begonnen als nieuwe marketing directeur van de 

NGF. 

 

In de vorige bijeenkomst is toegelicht wat de plannen zijn met betrekking tot het onderzoek 

naar optimalisatie van lidmaatschappen. Inmiddels hebben 35 clubs en banen toegezegd 

mee te doen met het onderzoek naar optimalisatie van lidmaatschappen. Nogmaals wordt 

opgeroepen om hieraan deel te nemen. De NGF heeft een subsidie aangevraagd bij 

NOC*NSF en de verwachting is dat deze wordt toegekend. 

 

Bijna 170.000 mensen hebben een account voor de app GOLF.NL. Om dit aantal te 

verhogen, zal de app nog gebruikersvriendelijker worden gemaakt. Samen met de NVG 

wordt gewerkt aan de toepassing van het centraal reserveren van starttijden, waarbij 

zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de bestaande systematiek waardoor de kosten 

beperkt zullen zijn. Het starttijdenplatform wordt gezamenlijk geëxploiteerd waardoor de 

kosten ongeveer 100.000 euro per jaar zullen bedragen. De verwachte opbrengsten zullen 

waarschijnlijk hetzelfde zijn. In maart 2020 wordt het systeem getest en volgens planning 

zal het begin april worden uitgerold. 

 

Intensieve Clubbegeleiding Sportief Beleid en Jeugd 

(sheets 18 t/m 20) 

Dricus Prins licht toe dat is besloten om twee trajecten te starten. De organisatie is in 

handen van Alexander Renders, Janke van der Werf en Floris van Imhoff. Vijf clubs (Edese, 

De Gelpenberg, De Haenen, De Woeste Kop en Zeewolde) hebben inmiddels ingetekend op 

Sportief Beleid dat erop gericht is om iedereen op de club plezier te laten beleven aan de 

sport. Er wordt samengewerkt met de clubs, de banen en de overkoepelende organen PGA 

Holland en NVG, zodat ook gemeenschappelijke belangen worden behartigd. De eerste 

resultaten laten een goed beeld zien en motiveren om door te gaan. Voor de intensieve 

clubbegeleiding voor de jeugd wordt op dit moment samengewerkt met Almeerderhout, 

Liemeer, Prise d’Eau en de Hilversumsche. In januari 2020 zal een nieuwe clubdeveloper 

voor de jeugd worden aangesteld. Een onderzoek onder jongeren heeft positieve resultaten 

opgeleverd en de feedback wordt meegenomen in de trajecten voor intensieve 

clubbegeleiding. 

 

Digitale NGF-pas 

(sheets 21 t/m 23) 

Jeroen Stevens meldt dat iedere golfer op dit moment de mogelijkheid heeft om de 

digitale pas via de app GOLF.NL en (via een aantal softwareleveranciers) in de 

clubomgeving te downloaden. Vanaf 2020 is deze zichtbaar en indien niet is betaald kan de 

pas ‘uit’ worden gezet. Als clubs niets doen, wordt in 2020 nog steeds de plastic pas 

verstrekt. Een oproep is om wel de digitale pas aan te vragen om zo milieu en kosten te 

sparen. In 2021 wordt de plastic pas niet meer automatisch verstrekt. Vanaf dat moment 

geldt de regel ‘nee, tenzij’. Op dit moment zijn beide passen even duur. 

Na de nodige complicaties is de nieuwe database inmiddels operationeel. In december zal 

voor de nieuwe golfers (lid geworden na 1 juli) aan de clubs de contributiefactuur voor de 

tweede helft van 2019 worden verstuurd. 

 

Verzekeringen 

(sheet 24) 

Iedere golfer die is aangesloten bij NGF is secundair verzekerd voor aansprakelijkheid. De 

polis heeft werelddekking onder voorwaarden die onduidelijk zijn. Om duidelijkheid te 

verkrijgen, wordt de verzekering geëvalueerd en hierop wordt in mei 2020 nader ingegaan. 

 

RONDVRAAG 

Flip Rothbarth, Voorschotense GC, leest dat NGF handicaps voor Par-3 banen blijft doen. 

Hij vraagt wat hiermee wordt bedoeld. 

Jan Ede Kuipers legt uit dat het in Nederland mogelijk blijft dat de scores van spelers op 

een Par-3 baan meetellen voor de handicap.  
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Emily van Dedem, GC Anderstein, vraagt of er één digitale pas komt voor mensen die 

van meerdere clubs lid zijn. 

Jeroen Stevens antwoordt dat in de app GOLF.NL alle passen zichtbaar zijn van de clubs 

waarvan iemand lid is. 

 

Liesbeth Leeflang heeft de oproep gehoord om zo veel mogelijk kaarten in te leveren, 

maar hoe zit het met de groep die niet zoveel speelt? 

Jan Ede Kuipers stelt dat een handicap ook bij minder dan 20 kaarten wordt bepaald. Als 

er geen kaarten worden ingeleverd, blijft de huidige handicap bestaan. 

 

Ben Hoek, GC Kralingen, ziet op de sheets dames in korte broeken staan. Bij Kralingen is 

dit geen gewoonte en hij vraagt zich af wat het idee hierachter is. 

Jeroen Stevens antwoordt dat het beleid van NGF is om golfers in beeld te brengen in alle 

hoedanigheden. Op verzoek gaat het bestuur na de vergadering met hem in gesprek. 

 

Volgens een spreker zal 90% van de leden voorstander zijn van een digitale pas, maar hij 

denkt dat een aantal een plastic pas zal willen blijven ontvangen. Hij vraagt of in het 

systeem kan worden aangegeven wie hier gebruik van willen maken. 

Jeroen Stevens antwoordt dat dit kan worden aangegeven. 

 

Hans Bijlsma, GVN, vraagt naar aanleiding van het onderzoek naar productdifferentiatie 

welke prijs wordt gehanteerd voor verenigingen als GVN en ANWB Golf. 

Alfred Levi zal dit uitzoeken en komt hierop terug. 

 

Ben van Doesburgh, GC Old Course Loenen, zegt dat zijn club erover denkt om op 

termijn twee lussen van 6 holes aan te leggen en vraagt of het mogelijk is om qualifying te 

krijgen voor 6, 12, 9 en 18. In het huidige systeem is dat niet mogelijk.  

Jan Ede Kuipers antwoordt dat het WHS deze optie wellicht zal bieden, waarbij het vrijwel 

zeker is dat minder dan 9 holes niet mogelijk zal zijn. Zodra hierover meer duidelijkheid is, 

zal de NGF hierover communiceren. 

 

Veel leden spelen ook in het buitenland kaarten en de app biedt hiervoor geen mogelijkheid. 

Alfred Levi stelt dat de buitenlandse kaarten wel via het systeem van de golfclubs 

ingevoerd kunnen worden. Op het moment dat dit gebeurt, wordt de nieuwe handicap 

automatisch verwerkt in de digitale pas. Het is ingewikkeld om buitenlandse kaarten te 

verwerken via de app, omdat er geen toegang is tot alle baangegevens in het buitenland. 

 

Hans Mars, GC Almkreek, vraagt of het met de digitale pas onmogelijk wordt om twee 

verschillende handicaps te hebben. 

Alfred Levi stelt dat een golfclub bepaalt of iemand wordt aangemerkt met een 

homecourse. Op dit moment is dat mogelijk voor twee golfclubs tegelijk.. Met het 

toevoegen van een uniek nummer wordt wel een enorme stap gemaakt richting 

consistentie. 

 

Lout Mangelaar Meertens spreekt de hoop uit dat het onderhoud van de golfbanen kan 

profiteren van de recente uitspraak over PFAS-normen. 

 

4. JAARPLAN 2020 

(sheets 26 t/m 40) 

Jeroen Stevens geeft een korte toelichting op de werkzaamheden van de NGF en gaat 

vervolgens in op de speerpunten voor 2020: 

- Het intensiever betrekken, informeren en ondersteunen van clubs door middel van het 

contact leggen en vragen waar NGF bij kan helpen. 

- Het aantrekken en faciliteren van nieuwe golfers is belangrijk voor de clubs. De grootste 

uitval zit in de eerste twee jaar en het is essentieel om de ontvangst te verbeteren. 

- Het stimuleren van spelen en trainen voor de bestaande golfer. Een van de zaken is het 

vereenvoudigen van het boeken van starttijden. 

- In 2020 wordt geïnvesteerd in nieuwe activiteiten, zoals het World Handicap System, 

het onderzoek naar optimalisatie van de golflidmaatschappen, Golfstart, inzet van 

campagnes en evenementen, het Starttijdenplatform, een Ladies European Tour event 
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in juli 2020 op de Rosendaelsche GC met als thema talent in alle vormen en 

ambassadeur Anne van Dam en de Challenge Tour eind augustus op The Dutch, een 

samenwerking tussen Nederland en België, met ambassadeur Joost Luiten. Naar 

aanleiding van dit laatste event krijgt Nederland 25 wildcards die geruild kunnen worden 

met andere landen. 

 

RONDVRAAG 

Hélène Gabriëls, G&CC Crossmoor, vraagt of het idee van Golfstart is dat de plaatselijke 

pro een subsidie van de NGF ontvangt. 

Alexander Renders legt uit dat de 6 lessen voor 99 euro volledig worden geregeld door de 

vereniging die ook het tarief met de golfprofessional afstemt. Hierbij wordt met name het 

groepsverband gestimuleerd. 

 

5. BEGROTING 2020 

(sheets 42 t/m 57) 

Caroline Huyskes licht de begroting toe, waarbij zij met name ingaat op afwijkingen. In de 

periode 2014-2020 zijn de baten licht gestegen met 1% tot 1,5% per jaar. De prognoses 

voor 2019 waren fors lager dan de begroting. Een verklaring hiervoor is enerzijds een 

grotere daling van het aantal golfers en anderzijds de eerder gemelde dubbeltelling in de 

begroting onder sponsoring en boekenverkoop. Voor 2020 wordt uitgegaan van een verdere 

daling van het aantal golfers binnen de golfsport en de groei van de inkomsten bij het 

aantal leden als gevolg van de contributieverhoging. 80% van de inkomsten van NGF zijn 

gerelateerd aan de golfers en minder dan 20% bestaat uit subsidie en sponsoring. De lasten 

over dezelfde periode zijn gemiddeld 1% tot 1,5% gestegen. Begin 2019 was de 

dubbeltelling van 110.000 euro al bekend en eveneens het onzekere aantal golfers. Er is 

snel bijgestuurd om een sluitende begroting te krijgen. In het geval dat er een klein positief 

resultaat over 2019 blijkt te zijn, zal in de vergadering van mei 2020 worden voorgesteld 

om dit te bestemmen. 

 

In 2019 waren de automatiseringskosten hoog als gevolg van de implementatie van de 

nieuwe database en de inhuur van ICT-professionals hiervoor. De prognose is dat deze 

kosten in 2020 fiks lager zullen zijn. De afschrijvingen zijn ook door de ICT-projecten 

gestegen. 

 

De post NGF-Leden 2020 wijkt sterk af van 2019. NGF Zakelijk betreft vooral kosten voor 

het onderzoek naar de optimalisatie van golflidmaatschappen. De aangevraagde subsidie 

van NOC*NSF zou nog een positief effect kunnen hebben op het resultaat van 2020. Bij 

evenementen kunnen de grote uitschieters van 2020 ten opzichte van 2019 worden 

verklaard door de Challenge Tour, de Ladies European Tour, ELTK Heren en een groot 

aantal evenementen rond de Olympische Spelen. Bij Topgolf is voor 2020 een nieuwe post 

toegevoegd: performance coaching. Dit betreft de aanstelling van Reinier Saxton, een oud-

internationale golfer. In 2020 zal het WK in Hong Kong plaatsvinden. Bij de lasten onder 

communicatie vallen de hogere kosten op voor de campagne van het werven van nieuwe 

golfers en het activeren van bestaande golfers. De afwijkingen bij GOLF.NL zijn 

verschuivingen van de kostenallocaties. 

 

RONDVRAAG 

Enno Osinga, Kennemer G&CC, ziet bij de kosten van evenementen een stijging als 

gevolg van de Ladies Tour en dergelijke. Hij vraagt of dit nettokosten zijn. 

Caroline Huyskes bevestigt dit. 

 

Jeanne Dikkers, GC De Breuninkhof, constateert dat de kosten voor het GOLF.NL 

magazine toenemen en vraagt zich af of het een overweging is om dit digitaal toe te 

zenden. 

Caroline Huyskes stelt dat het om een daling van kosten gaat. De verschuiving bij de 

laatste drie posten van GOLF.NL heeft te maken met het btw-tarief. 

 

De vergadering gaat met algemene stemmen akkoord met de begroting 2020. 
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6. VOORSTEL WIJZIGING NGF TUCHTREGLEMENT SEKSUELE INTIMIDATIE 

(sheets 58 t/m 62) 

Vicky Tsoutsanis deelt mee dat de wijzigingen van het SI-reglement geel gemarkeerd 

zijn. Deze wijzigingen zijn ingegeven door de regels van NOC*NSF. De belangrijkste 

wijziging is de meldplicht. Dit houdt in dat vanaf 2020 besturen van verenigingen verplicht 

zijn om een melding te doen bij een vertrouwenspersoon van de NGF of bij het Centrum 

Veilige Sport in geval van een vermoedelijke gedraging met betrekking tot seksuele 

intimidatie. Om het doen van een melding te vergemakkelijken, is een stappenplan 

opgesteld. De komende week zal hierover informatie op de website van NGF worden 

gepubliceerd. Ook wordt een bijeenkomst georganiseerd om dit toe te lichten. 

 

Een van de leden heeft een extra aanbeveling gedaan die het bestuur zou willen 

overnemen. In artikel 2, lid 6 stond al dat het niet voldoen aan de meldplicht wordt 

beschouwd als een overtreding van het SI-reglement. Deze zinsnede wordt verplaatst naar 

artikel 8 dat over overtredingen gaat. Een ander voorstel wordt door dit lid toegelicht. 

 

Barend de Graaff, GV De Batouwe licht toe dat bovenstaande aanpassing juridisch in 

orde is. Hij heeft bij het bestuur zijn zorgen geuit over de privacy van de privépersoon als 

lid van een bestuur als een dergelijke procedure wordt opgestart. Hij pleit er daarom voor 

om als bestuur op te treden in dergelijke kwesties en niet als individueel bestuurslid. 

 

Vicky Tsoutsanis geeft als reactie op dit voorstel dat registratie van de melding 

plaatsvindt door de contactpersoon van de NGF of het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF. 

Niemand heeft inzage in de melding conform de Wet AVG en ook kan de melding anoniem 

worden gedaan. Als naar aanleiding van de melding een klachtenprocedure wordt 

doorlopen, wordt een tuchtrechtelijke procedure opgestart. Als buiten het bestuur om een 

melding wordt gedaan, komt deze terug bij het bestuur en wordt gekeken naar een 

oplossing en een plan van aanpak. 

 

Janke van der Werf is vertrouwenspersoon vanuit NGF en legt uit dat op het moment dat 

iemand bij het bestuur een melding doet van een (vermoedelijke) gedraging met betrekking 

tot seksuele intimidatie, van het bestuur wordt verwacht dat actie wordt ondernomen 

richting haar of het Centrum Veilige Sport. Meldingen in alle sporten worden opgenomen in 

een casemanagementsysteem. 

 

Voor Barend de Graaff is het van belang dat bij een tuchtrechtelijke procedure het bestuur 

als partij wordt aangemerkt en niet een individueel bestuurslid. 

 

Het geactualiseerde voorstel NGF Tuchtreglement Seksuele Intimidatie met de verplaatsing 

van de zinsnede uit artikel 2 naar artikel 8 wordt aangenomen. 

 

7. VOORSTEL HERBENOEMING BESTUURSLID MARKETING & COMMUNICATIE 

(sheet 66) 

Volgens het rooster van aftreden is Alfred Levi aan de beurt om af te treden. Hij heeft zich 

herkiesbaar gesteld voor een volgende termijn. Het bestuur stelt voor om hem voor een tweede 

bestuursperiode van drie jaar te herbenoemen. 

 

Alfred Levi wordt bij acclamatie door de vergadering benoemd voor een volgende termijn. 

 

8. VOORSTEL BENOEMING BESTUURSLID TOPGOLF 

(sheet 68) 

Willem Zelsmann is blij om mee te kunnen delen dat de vacature voor een bestuurslid 

Topgolf na een jaar kan worden ingevuld. De vacature heeft lang opengestaan, omdat PGA 

Holland mogelijk een verzoek zou indienen om een bestuurslid aan te dragen. De 

samenwerking bevond zich in een ver gevorderd stadium, maar het nieuwe bestuur dat in 

mei van dit jaar is aangetreden, heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan de 

afgesproken samenwerking. PGA Holland zal met een nieuw voorstel komen voor een 

samenwerkingsverband. De NGF wil niet langer wachten met het invullen van de vacature 

en het bestuur verheugt zich om Judith Hermans–van Hagen voor te stellen als kandidaat. 
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Judith-Hermans-van Hagen wordt met algemene stemmen door de vergadering 

benoemd. 

 

9. VOORSTEL BENOEMING PENNINGMEESTER 

(sheet 70) 

Willem Zelsmann deelt mee dat helaas afscheid wordt genomen van Caroline Huyskes als 

penningmeester. Hij dankt haar heel hartelijk voor de fantastische samenwerking van de 

afgelopen jaren. 

 

Als penningmeester is een zeer goede nieuwe kandidaat gevonden in de persoon van Marise 

Blom. 

 

Marise Blom wordt met algemene stemmen door de vergadering benoemd als 

penningmeester. 

 

10. VOORSTEL BENOEMING PRESIDENT 

(sheet 71) 

Willem Zelsmann heeft de afgelopen vijf jaar de eer gehad om de functie van president te 

vervullen en dit heeft hij met veel genoegen gedaan. Het succes van de NGF is mede 

gebaseerd op het succesvol samenwerken met de stakeholders met als kroon DeWeerelt 

van Sport waar wordt samengewoond en samengewerkt met tien organisaties. Meer dan 

50.000 kinderen hebben sinds het beleidsplan 2015 kennisgemaakt met golf en 40 clubs 

voeren een actief jeugdbeleid en de verwachting is dat dit met een intensief 

begeleidingsprogramma nog verder geïntensiveerd zal worden. 

In 2015 is de term Sportief Beleid geïntroduceerd die inhoudt dat golfverenigingen actief 

aan de slag gaan met de verschillende groepen in hun ledenbestand en dit heeft vruchten 

afgeworpen. 

Zijn advies is om gebruik te maken van wat er al is. Dit kost niets en is kwalitatief zeer 

goed. 

De Golfalliantie was net opgericht toen Willem Zelsmann aantrad en er is goed 

samengewerkt voor onder andere de Green Deal met als resultaat 150 banen OnCourse in 

GEO en een verlenging van de Green Deal tot in ieder geval 2022. 

Topgolf is in Nederland kwalitatief zeer hoog en met de coaching van Maarten Lafeber vanaf 

2016 is de kwaliteit van coaching omhoog gegaan. 

Ook is hij trots op de organisatie van een Ladies European Tour, een Challenge Tour en een 

Europees kampioenschap voor amateurs in 2020. 

In 2015 is het GOLF.NL-platform binnengehaald en dit is een belangrijke stap geweest voor 

verdere professionalisering van de communicatie vanuit de NGF. 

De Leden zullen op termijn gaan profiteren van de enorme investeringen in ICT. 

Het feit dat er steeds een sluitende begroting kan worden gepresenteerd, geeft aan dat er 

bewust wordt omgegaan met het geld van de Leden. 

Willem Zelsmann sluit af met een dankwoord aan het ervaren bestuur, de medewerkers, 

zijn vrouw en benoemt de kwaliteiten van zijn opvolgster, Caroline Huyskes, als eerste 

vrouwelijke president in het 105-jarig bestaan van de NGF. 

 

De leden eindigen nemen afscheid met een luid applaus. 

 

Caroline Huyskes wordt met algemene stemmen door de vergadering benoemd tot 

president. 

 

Caroline Huyskes dankt haar voorganger die volgens haar een cruciale rol heeft gespeeld 

in de samenwerking met de verschillende stakeholders. Zij spreekt de hoop uit dat het 

onder hem ingezette beleid om de jeugd te stimuleren vruchten zal afwerpen. Met zorg 

heeft hij een gebalanceerd bestuur bij elkaar gebracht. Hoewel bekend is dat hij de NGF zal 

gaan missen, was Willem toch bereid om een jaar eerder terug te treden om Caroline en het 

nieuwe bestuur de gelegenheid te bieden om een nieuw meerjarenplan op te stellen en uit 

te voeren. Hiervoor en voor de afgelopen vijf jaar is zij hem dankbaar. 

Caroline Huyskes noemt het een grote eer om de komende jaren in het bestuur president te 

mogen zijn. 
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11. STRATEGIE 2021+ 

(sheets 73 t/m 75) 

Caroline Huyskes deelt mee dat tijdens de bijeenkomst op het KLM Open is gesproken 

over de uitgangspunten voor het meerjarenplan en dat uit deze gesprekken is gebleken dat 

NGF-Leden en NGF-bestuur over veel zaken hetzelfde denken en dat er een verdere 

verdieping nodig is om tot een goede formulering van taken en doelstellingen te komen. Dit 

is een discussie die tijd zal kosten en daarom is het voorstel om in de Algemene 

Ledenvergadering van mei 2020 een conceptstrategie te presenteren en deze tijdens de 

vergadering in november 2020 vast te stellen. Voor ieder van de genoemde uitgangspunten 

is het voornemen om twee strategiesessies te plannen. Voor eind 2019 zullen hiervoor data 

worden rondgestuurd. De sessies zullen twee tot drie uur duren en vinden plaats in 

DeWeerelt van Sport, op een doordeweekse dag vanaf 16.00 uur of in het weekend. 

 

12. VASTSTELLEN DATUM VOLGENDE VERGADERING 

De volgende Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op zaterdag 16 mei 2020 

in DeWeerelt van Sport te Utrecht. 

 

13. RONDVRAAG 

Er wordt geïnformeerd naar de stand van de tees; de kleuren en de afstandsduiding. Het 

bestuur antwoordt dat in principe het handicapsysteem de kleuren bepaalt, maar er zijn ook 

banen die afstanden gebruiken. Met de intreding van het nieuwe World Handicap System 

zullen hiervoor eenduidige regels worden geïntroduceerd in Nederland. 

 

Ria de Haas, GV Reymerswael, mist eigenlijk een protocol vanuit het bestuur over ander 

ongehoord gedrag dan seksuele intimidatie. Zij meent dat verenigingen ondersteuning 

kunnen gebruiken bij het ontzeggen van lidmaatschappen en royementen. 

Het bestuur stelt dat hiervoor geen protocol zal worden opgesteld. Wel kan de NGF in 

voorkomende gevallen altijd worden gebeld en zal er indien mogelijk worden geadviseerd. 

 

Peter van Essen, GC Anderstein, heeft eerder geopperd om supersenioren in te stellen 

die bij voorkeur op een andere dag kunnen spelen. 

Het bestuur komt hierop terug. 

 

Een afgevaardigde meldt dat er een dag voor de vergadering een workshop heeft 

plaatsgevonden op de Drentse G&CC. Een golfprofessional gaf na de workshop aan dat dit 

de eerste keer was dat hij meemaakte dat er op deze manier werd samengewerkt met de 

stakeholders. Dit mooie compliment is eigenlijk het resultaat van wat Willem Zelsmann 

heeft bereikt en de spreker dankt hem hiervoor. 

 

14. BENOEMING ERELEDEN/LEDEN VAN VERDIENSTE 

Willem Zelsmann wordt bij acclamatie benoemd tot lid van verdienste. 

 

12. SLUITING 

Caroline Huyskes sluit de vergadering, bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid 

en bijdrage en nodigt de aanwezigen uit voor de lunch. 

 

De volledige presentatie en de films van de Algemene Ledenvergadering kunt u vinden op 

het NGF Informatieplein. U dient daarvoor bij uw interesses ‘Bijeenkomsten/overleggen’ aan 

te vinken. U treft dan op de startpagina, aan de linkerkant, onder projecten ‘Algemene 

Ledenvergadering’ aan. Indien u hierop klikt, ziet u alle documenten en informatie. 

Voor vragen en toegangscodes: 030 242 63 70 of golf@ngf.nl. 

http://www.ngfinformatieplein.nl/
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Golfclub Almeerderhout Golfclub Almkreek 

Golfpark Almkreek Golfvereniging Ameland 

Utrechtse Golfclub Amelisweerd Amsterdamse Golf Club 

Golfclub Anderstein ANWB Golf BV 

Golfvereniging De Batouwe Golfclub Bergvliet 

Golfclub Bois-le-Duc Golfclub De Breuninkhof 

Golfclub Broekpolder Golfclub Brunssummerheide 

Golfclub Capelle Vereniging Golfpark Crimpenerhout 

Golf- en Countryclub Crossmoor Domburgsche Golfclub 

Golfclub De Dommel Golfclub De Dorpswaard 

Golfclub Golfresidentie Dronten Edese Golf Club Papendal 

Eindhovensche Golf Golfclub Flevoland 

Drentse Golfclub De Gelpenberg Stichting Golf4Holland 

Gooise Golfclub Goyer GolfClub 

Golfclub Grevelingenhout Wassenaarse Golf Groendael 

Leeuwarder Golfclub De Groene Ster GolfVereniging Nederland 

Koninklijke Haagsche Golf & Country Club Haarlemmermeersche Golfclub 

Hattemse Golf & Country Club Golf- & Countryclub Heiloo 

Golf & Country Club de Herkenbosche Hilversumsche Golf Club 

Hoenderdaal Golf Golfclub de Hoge Kleij 

Stichting Holland Golft Golfclub Holthuizen 

Golfclub De Hooge Rotterdamsche Golfclub Houtrak 

Golfclub ’t Jagerspaadje Golfclub Kagerzoom 

Golfclub Kavel II Beemster Kennemer Golf & Country Club 

Golfclub De Kieviten Golfclub De Koepel 

Golfclub Kralingen Golfclub Kromme Rijn 

Golfclub De Kurenpolder Golfclub de Lage Mors 

Golf & Country Club Lauswolt Haagse Golfvereniging Leeuwenbergh 

Golfclub Liemeer Golfclub De Lingewaelsche 

Lochemse Golfclub Stichting Golf Maasduinen 

Golfclub De Vijf Margen Golfclub De Merwelanden 

Marine Golf Club Nieuwediep Nieuwegeinse Golf Club 

Golfclub Het Rijk van Nijmegen Noord-Nederlandse Golf & Country Club 

Noordwijkse Golfclub Golfclub Old Course Loenen 

Open Golfclub Olympus Utrechtse Golfclub De Pan 

Golfclub Princenbosch Golf Pro-Motion BV 

De Purmer Golfvereniging Regthuys 

Golfvereniging Reymerswael Golfkring Het Rijk 

Rijswijkse Golfclub Golfclub Rosmalen 

Sallandsche Golfclub de Hoek Amsterdamse Golf Vereniging S.H.E.L.L. 

Golfclub Spaarnwoude Golfclub Ter Specke 

Golfclub Stippelberg Nederlandse Studenten Golf Vereniging 

Golf- en Countryclub ’t Sybrook Noord-Brabantsche Golfclub Toxandria 

Twentsche Golfclub Golfvereniging Uithoorn 

Golfclub Veldzijde Veluwse Golf Club 

Vlietrand Golf Rijswijk Voorschotense Golfclub 

Golfclub Welschap Golf & Country Club Winterswijk 

Golfclub Wouwse Plantage Zaanse Golfclub 
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Golfclub Zeegersloot Golfclub Zeewolde 

Golfclub ’t Zelle Golfclub Zwolle 

 

Bericht van verhindering 

 

Golfvereniging Het Caves Golf Stichting De Club 

Golfclub De Compagnie DSV Concordia Golf 

Golfclub Dirkshorn Golfvereniging Dongen 

Doornse Golf Club Dutch Golf Hattem 

Vereniging Countrygolf Ees Golfclub Efteling 

Shortgolf Vereniging Flevoland Haagsche Countryclub Groen-Geel 

Golfclub De Gulbergen Golfclub De Haar 

Golfclub De Haenen Golfclub Havelte 

Leender Golfclub Haviksoord Golfclub De Hildenberg 

Golf- en Countryclub Hoenshuis Golfclub Hoog Vaals 

Hooge Graven Golf & Country Club Keppelse Golfclub 

KLM Golf Vereniging GC De Koggen 

Stichting GC NederGolf Golfbaan Noordeloos 

de Noordhollandse Golfclub De Nunspeetse 

Golfclub Oude Maas Golfclub Overloon 

Golfvereniging Prins Hendrik Golfclub Prinses Wilhelmina 

Rosendaelsche Golfclub Golfclub Roxenisse 

Wassenaarse Golfclub Rozenstein Golfparc Sandur 

Golfclub De Schoot Golfclub de Semslanden 

Golfclub Slottermolen Golfvereniging De Stok 

Stichting Top-Club Valkenswaardse Golfclub 

Golfclub Vught Waterlandse Golfclub 

We are Golf BV Golfclub Weilenseind 

Golfclub Welderen Golfvereniging De Woeste Kop 

Golfvereniging Het Woold 



Algemene Ledenvergadering NGF 

19 september 2020 

Bijlage 2 

Agendapunt 5 
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Voorstel Contributie- en bijdragereglement 2021 

VOORSTEL CONTRIBUTIE- EN BIJDRAGEREGLEMENT 2021 
 

 

Het verwachte niveau van prijsstijging in 2020 ligt rond de 2%. Dit rechtvaardigt een 

verhoging van € 0,40. Op verzoek van velen van u om als NGF-bijdrage een ‘rond’ getal te 

hanteren, hoopt het NGF-bestuur dat u wilt instemmen met een verhoging van de contributie 

met € 0,50 zodat deze € 19,- wordt.  

 

Bij aanvaarding van dit voorstel door de Algemene Ledenvergadering zal het Contributie- en 

bijdragereglement als volgt luiden: 

 

CONTRIBUTIE- EN BIJDRAGEREGLEMENT 2021 

 

Alle Leden van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) dienen twee keer per jaar 

contributie af te dragen. De eerste afdracht aan de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie 

wordt gebaseerd op het ledental dat op 1 juli bij de Centrale administratie van de NGF is 

geregistreerd. De tweede afdracht aan de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie wordt 

gebaseerd op het aantal leden dat op 1 november doch niet voor 2 juli bij de Centrale 

administratie van de NGF is geregistreerd. 

Alle Leden zijn verplicht al hun leden dan wel aangeslotenen op te geven bij de Koninklijke 

Nederlandse Golf Federatie. 

 

De contributie per volwassene van een Lid of Geassocieerde bedraagt voor het jaar 2021 op de 

peildatum 1 juli € 19,- en voor junioren € 9,-. 

Voor de leden dan wel aangeslotenen die op de peildatum 1 november doch niet voor 2 juli bij 

de Centrale administratie zijn geregistreerd, bedraagt voor het jaar 2021 de contributie € 9,50 

per volwassene van een Lid of Geassocieerde en voor junioren € 4,50. 

 

Onder juniorleden worden verstaan die leden casu quo contribuanten van de Leden die bij de 

aanvang van het verenigingsjaar van de Federatie nog niet de leeftijd van 21 jaar hebben 

bereikt.  

 

Bij te late betaling van de contributie is de Federatie gerechtigd de wettelijke handelsrente  per 

maand (of een deel daarvan) in rekening te brengen. Een Lid dient ook voor ‘ereleden’ af te 

dragen. 

 

Voordelen NGF-registratie 

Bij de contributie van het Lidmaatschap is onder meer inbegrepen: 

• toezending van het 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 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 Leden of Geassocieerden. 

 

De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie behoudt zich het recht voor om deze bedragen 

jaarlijks te indexeren. 

  

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


Voorstel Contributie- en bijdragereglement 2021 

 

Golfbaanpermissie 

Het eerste jaar vindt er geen afdracht plaats voor de 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 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 in rekening gebracht als bij 

leden dan wel aangeslotenen (homeclubleden). 


