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Online ALV – richtlijnen & stemming

• Presentatie door een beperkt aantal NGF-bestuursleden en directie.

• Twee begrotingssessies georganiseerd afgelopen maandag en woensdag.

• Vooraf ingestuurde vragen worden tijdens de vergadering behandeld.

• Middels de chatfunctie heeft u de gelegenheid tot het stellen van vragen.

• Stemming deze ALV tijdens de vergadering middels een gepersonaliseerde link.

• Stemming voor agendapunten 5, 6 en 7.

• Uitslag van de stemming aan het einde van de ALV.

• Voor agendapunt 10 een aangepaste stemming.
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2. Notulen Algemene
Ledenvergadering 1 mei 2021



Notulen Algemene Ledenvergadering 01-05-’21

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



3. Mededelingen / update



Golf en Corona in 2021 



Drukte op golfbanen…



Rosendaelsche Europees Kampioen



Big Green Egg Open 



B-NL Challenge Trophy 



Update voorgenomen statutenwijziging en aansluiting bij ISR

• Zoals u in de notitie heeft gelezen zijn we druk bezig ons aan te sluiten bij ISR.

• Het NGF Bestuur heeft met de werkgroep duidelijk voor ogen wat er nog moet 

wijzigen in relatie naar ISR.

• De verwachting is dat dit in het voorjaar 2022 moet lukken. Helaas kost het 

veel tijd om de voorgestelde veranderingen ook daadwerkelijk bewerkstelligd te 

krijgen.



Vooraf ingekomen vragen / stukken

• ‘t Regthuys, Hans Bussaard, gesproken telefonisch 15 november +/- 14.30 uur.

• Uitstel Statutenwijziging m.b.t. SI – Doping – Matchfixing en 

Grensoverschrijdend gedrag. Het bestuur van onze vereniging vraagt zich af 

waarom er m.b.t. het niet doorgaan van deze extra ALV's niet meer/beter is 

gecommuniceerd met de leden. Graag vernemen wij het hoe en waarom.

• Het NGF-bestuur probeert alles zorgvuldig te doen en heeft zich enorm 

verkeken op de benodigde tijd voor verandering. Op dit moment hebben wij er 

vertrouwen in de wijziging in mei 2022 te kunnen agenderen. Wij hadden hier 

net na de zomer met u over moeten communiceren en dat zijn we domweg 

vergeten. Excuses.



Vooraf ingekomen vragen / stukken

• Is er al meer duidelijk wanneer de Stichting Golfsport nu definitief wordt 

opgeheven? Er zijn in het verleden al meerdere keren data genoemd en we 

mogen aannemen dat de aangesloten leden e.e.a. nu inmiddels toch wel 

hebben geregeld. Waar is het wachten op?

• De registratie van golfers via clubs is sinds 1-1-2021 niet meer mogelijk en 

gebeurt ook niet meer. Van opheffing van de Stichting Golfsport is nooit sprake 

geweest. 



Vooraf ingekomen vragen / stukken

• In het Jaarplan onder Focus 2022 "Handicap & Regels": Traject startende golfer. 

Hier vragen wij ons af of digitale regelexamens niet te simpel zijn en te 

fraudegevoelig?

• Het NGF-bestuur ziet niet in waarom het examen eenvoudiger zou worden en 

zal ervoor zorgdragen dat het afnemen van een online / digitaal examen niet 

fraudegevoeliger is dan op de traditionele manier.



Vooraf ingekomen vragen / stukken

• In dit zelfde deel van het Jaarplan Focus 2022, zouden we graag zien dat er bij 

startende golfers meer nadruk wordt gelegd op de beoordeling van het verlenen 

van baanpermissie. Naar onze mening gebeurt dit te snel en geeft dit veel 

ongenoegen bij ervaren golfers tijdens het lopen van hun rondes.

• De NGF bepaalt niet de criteria voor baanpermissie. Dat doet de golfbaan zelf. 

Wel adviseren wij via het Stappenplan en Golfstart o.a. een minimum van 6 

(uur) lessen. Wij zijn niet voor een baanpermissie, laat staan handicap 54 in 1 

dag. Overigens in het belang van de startende golfer!



Vooraf ingekomen vragen / stukken

• Bijeenkomsten op 15 en 17 november

• Belangrijkste vragen:

• Vragen m.b.t. ontwikkeling loonkosten vs inhuur derden – toelichting bij punt 5.

• Vragen m.b.t. debiteurenstand – toelichting bij punt 5.

• Vragen m.b.t. uitgaven campagnes – toelichting bij punt 5.



Caroline President – Elect EGA



Werkgroep (deelname professionals) Competitie

• Een werkgroep met voor- en tegenstanders is in september bijeen gekomen. 

• Houding t.a.v. deelname professionals aan NGF competitie is positief.

• Nog geen ‘groen’ licht vanwege nog nader te uit te werken vraagstukken en daarbij 

wordt de besluitvorming vertraagd door de invoering van de nieuwe amateur status 

regels. De mogelijke consequenties hiervan voor deelname van professionals lijken 

groter te zijn dan de door de werkgroep voorgestelde veranderingen. 

• Het NGF Bestuur heeft daarom even ‘op de rem’ getrapt om zorgvuldigheid te 

waarborgen.

• https://www.ngf.nl/over-de-ngf/kalender/online-trainingen/2021-29-november-

webinar-amateurstatus-regels. 

https://www.ngf.nl/over-de-ngf/kalender/online-trainingen/2021-29-november-webinar-amateurstatus-regels


(Bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering uit polis NGF

• De (secundaire) aansprakelijkheidspolis van de NGF die via AON bij Nationale 

Nederlanden loopt is op 1 oktober eenzijdig opgezegd. Inmiddels hebben we 

een voorstel binnen om een half jaar te verlengen met een forse premiestijging.

• Eventuele dekking op buggies (NIET Stichting Handicart buggies) zijn per 2021 

al geen onderdeel meer van de polis.

• De NGF wil naar een polis die GEEN bedrijfsaansprakelijkheid meer dekt. Clubs 

– banen hebben dit zelf in 99% van de gevallen geregeld. Check uw eigen 

aansprakelijkheidspolis.

• De NGF wil naar een polis die WEL (grote) individuele (letsel) schadegevallen  

dekt. Alleen de noodgevallen.

• Nadere communicatie volgt in de komende maanden.



Wat wordt er uitgekeerd en aan wie? 

UITGEKEERD RESERVERING PREMIE

2021 3.430€            94.000€              88.000€          

2020 14.723€          -€                     88.000€          

2019 112.823€       32.650€              88.000€          

2018 37.141€          6.391€                 88.000€          

2017 15.515€          45.000€              88.000€          

2016 4.313€            -€                     88.000€          

2015 35.736€          -€                     88.000€          

223.680€       178.041€            616.000€       



Individuele reis-, materiaal- en contributieverzekering

• Goed voor golfer, golfclubs en  -banen.

• Lancering in december 2021.

• In samenwerking met Zeker in Sport en Allianz.



Individuele reis-, materiaal- en contributieverzekering

• NGF reis-/annuleringsverzekering (basisbedrag € 45 per jaar).

• NGF contributieverzekering (basisbedrag € 44 per jaar – tot € 1000).



Update m.b.t. BOSA-regeling

• De BOSA-regeling loopt in ieder geval door tot en met 2023 (loopt vanaf 2019).

• Evaluatie en besluitvorming rondom continuering verwachten wij medio – eind 

2022. Formeel kan de overheid dit ook later doen (uiterlijk medio 2023).

• Sowieso verwachten wij dat deze BOSA-subsidie meer dan nu gekoppeld zal 

worden aan duurzaamheidsdoelstellingen. 

• Mocht de BOSA-regeling vervallen dan is er vrijwel altijd sprake van een 

overgangsregeling.



IPM-systematiek

• IPM-systematiek per 1-1-2014 wettelijke verplichting voor professioneel 

pesticide gebruik.

• IPM-systematiek specifiek voor golf per 1-4-2020 in OnCourse

geïmplementeerd.

• Golfsector specifiek, laagdrempelig invulling geven aan wettelijke verplichting, 

belangenbehartiging a.d.h.v. data.



Pesticide gebruiksverbod

• Pesticide gebruiksverbod buiten de landbouw (per 1-11-2017), met daarop voor 

o.a. sportspecifieke uitzonderingen tot eind 2022, is 23 november 2020 

onverbindend verklaard door het Gerechtshof in Den Haag. 

• De Staat is daarop in hoger beroep gegaan bij de Hoge Raad, de wetswijziging 

ligt inmiddels in de Tweede Kamer en de Raad van State heeft positief advies 

gegeven op aangepaste juridische grondslag voor het gebruiksverbod buiten de 

land- en tuinbouw. Vervolgens volgt behandeling in de Eerste Kamer.

• Het ministerie I&W verwacht dat de wet ongeveer over een jaar gerepareerd is.

• Golfalliantie (NGF-NGA-NVG) adviseert nadrukkelijk te blijven inzetten op 

pesticidevrij beheer met behoud van speelkwaliteit.



Energie

Wij wijzen u op het volgende:

• Dubbele aansluiting belasting terugvorderen via Vimco over laatste 5 jaar.  

• Energiebesparing via OnCourse richting nieuwe NOC*NSF-tool (scan 

besparingen).

• Subsidietrajecten via OnCourse richting nieuwe NOC*NSF-tool (begeleiding bij 

subsidietrajecten).



4. Jaarplan



2021+ strategie – samen naar een gezonde golfsport

Ambitie 

• Goede leeftijdsopbouw en balans in geslacht.

• Instroom van nieuwe jonge golfers en minder stoppers.

• Financieel gezonde golfbanen met voldoende capaciteit en een identiteit.

• Divers aanbod wat aansluit op de behoefte van de golfer. 



2021+ strategie – samen naar een gezonde golfsport

Uitdaging 

• Leeftijd 25-50. 

• Vrouwen.

• Breder en passend aanbod in lidmaatschappen.

• Meer rondes.



2021+ strategie – samen naar een gezonde golfsport

Focus  

• Golfer centraal: het spelplezier (met of zonder score, 9 of 18 holes – het maakt niet uit). 

• Inclusieve golfclubs met een passend aanbod voor de verschillende (nieuwe) doelgroepen.

• Gastheerschap / ecosysteem (mooie baan, gezellige sfeer, baan waar je je welkom voelt).

• GOLF.NL: het platform voor golfers.

• NGF.NL: het platform voor clubs. 

• Digitalisering.

• De beginnende golfer, de eerste 5 jaar: 25-50 jaar en vrouwen. 

• Duurzaam beheer, natuur en biodiversiteit.

• Topgolf, bijbehorende rolmodellen, jeugd speelt hier een belangrijke rol.

• Etiquette, regels en handicap.

• Intensief contact golfclubs is van essentieel belang om doelstellingen te bereiken.



Focus Topgolf 2022

• Werken en trainen met de beste spelers. Hanteren en volgen van scoringcriteria bij NGF-

selecties. Minder uitzonderingen. Hierdoor kleinere selecties in aantallen (-30%).

• Transparante criteria uitzendingsbeleid voor internationale wedstrijden. Toegankelijk voor 

iedereen. Spelers kunnen zich kwalificeren voor alle internationale wedstrijden op 

resultaten (scores, rankings), uitgezonderd het ELTK & WK (grotendeels wildcards). Dit 

met name ook vanwege steeds groter wordende groep spelers in USA.



Focus Competitie 2022

• Werkgroep die de voorjaarscompetitie voor de lange termijn tegen het licht houdt. 

Verandering is niet het doel op zich, maar wel met elkaar constateren (en 

vastleggen): wat gaat er goed en wat kan er beter (of anders).

• Werkgroep die onderzoekt voor een eventuele deelname golfprofessionals aan de 

voorjaarscompetitie.

• Focus leggen op de najaarscompetitie. Groter en belangrijker maken. Groep 25-50 

jaar speelt het vaakst golf met vrienden. Deze groep gericht benaderen om deel te 

nemen aan de najaarscompetitie met een extra nadruk op de groep vrouwen.



Focus Wedstrijden 2022

• Nationaal wedstrijd circuit uitbreiden met een sterke Jeugd tour voor met name de 

leeftijd 9 t/m 15 jaar. De bestaande Dutch Kids Tour uitbreiden van 9 naar 15 

wedstrijden met een aanzienlijke bezettingsgraad deelnemers (circa 120) en een 

strakke organisatie. NGF levert extra handen / personeel.



Focus Duurzaam beheer 2022

GEO-(her-)certificering

• Richting deze clubs wordt vooral ingezet op een intensiever begeleidingstraject. 

Integrated Pest Management

• Nadruk op praktische implementatie van pesticidevrij beheer middels baanbezoeken 

en regionale bijeenkomsten en samenwerking met de NGA.

Water & Biodiversiteit

• Q1 publicatie ‘Duurzaam watermanagement voor golfbanen – een handreiking’ 

i.c.m. uitleg en kennisoverdracht tijdens regionale bijeenkomsten en baanbezoeken.

• Q3 publicatie ‘Golfbanen en biodiversiteit – een handleiding’ i.c.m. uitleg en 

kennisoverdracht tijdens regionale bijeenkomsten en baanbezoeken.



Focus 2022 Sales: Partnerships & GOLF.NL

• Focus op verkopen wat we hebben.

• Financiële waarden van onze ‘producten’ laten toetsen.

• Uitvoering Partner Plan 2022+ (eind november af); strategie wordt verwerkt 

en komt tot uiting in het Partner Plan.

• Randvoorwaarden Sales op orde brengen: CRM-systeem & inzet afdeling 

marketing en redactie (uitvoering activatie partnerships) met focus op 

kwaliteit en aandacht voor bestaande accounts en nieuwe accounts.



Focus 2022 Events

• Uitbouwen / verbeteren / optimaliseren van het Big Green Egg Open; 2 extra partners 

(€50k per partner), 5.000+ toeschouwers en €250K prijzengeld.

• Het Big Green Egg Open is een GEO event.

• Haalbaarheid Solheim Cup 2026 / 2030 toetsen.



3 minuten pauze

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



Focus 2022 Handicap & Regels 

• Traject startende golfer: golfbaanpermissie en golfregelexamen: duidelijk routing & 

begeleiding tot handicap 54, digitaal, toegankelijk en eerder de startende golfer in beeld. 

• Kies je tee: onderzoek kleur, afstand of handicap. 

• Toegankelijke en korte spelvormen: promotie van 9 holes, par-3, korte banen, spelvormen 

voor de beginner en nieuwe opties door het Wereld Handicap Systeem. 



Focus 2022 Marketing / Redactie 

• 10-12 campagnes met partnerships & PR gericht op de nieuwe golfer tussen de 25-50 jaar, extra aandacht 

voor vrouwen, zichtbare imagoverandering: focus ligt op bekendheid & imago en de campagnes sluiten 

aan op de redactionele formule. 

• Campagnes, content & PR gericht op het activeren bestaande golfer en de nieuw aangesloten golfers:

GOLF.NL (verjongen, doelgroepen), GOLF.NL app (verhogen gebruik), nieuwsbrief, social media (focus 

Instagram), digitaal magazine.

• Campagne voorbeeld: Goforgreen

• Campagne voorbeeld: Ditisgolf

• Onderzoek: imago (2021 nulmeting). 



Focus 2022 Marketing / Redactie 

• Startersproducten voor een goede introductie en behoud in de golfsport: Open Golfdagen, Golfstart, 

Golfvervolg. 

• Toegankelijke producten (ter stimulans meer rondes): GOLF.NL app, GOLFGO, lidmaatschapsaanbod.

• GOLF.NL: positioneren als het merk voor golfend Nederland voor alle (nieuwe) doelgroepen binnen golf.

• NGF.NL / Caddie: hier vinden clubs alle informatie en producten makkelijk en snel passend bij de strategie 

2021+, social media en de nieuwsbrief van NGF.NL spelen hierin ook een belangrijke rol.



Focus 2022 Sportparticipatie

• Contact en actieve ondersteuning van golfclubs en -banen op onderwerpen van de NGF-strategie: 

accountmanagement, online trainingen, webinars, incompany workshops, regionale workshops, club bezoek & 

intensieve clubbegeleiding. Producten: quick- en clubscan. 

• Onderwerpen:

- Ecosysteem / marshalling: gastheerschap, inclusieve golfclubs en –banen.

- Werving van nieuwe golfers met aandacht voor leeftijdsopbouw en balans in geslacht, clubs converteren in 

startersproducten.

- Ledenbehoud met aandacht voor spelniveau en –vormen en Players 1st en producten zoals GOLFGO. 

- Jeugd- en familiegolf d.m.v. regionale samenwerkingen, extra focus op meisjes.

- Productoptimalisatie: producten aansluitend bij de (nieuwe) doelgroepen binnen golf.

• Drie interactieve ‘boekjes’ Beginnen met golf / Beter golfen / Topgolf: passend bij de (nieuwe) doelgroepen, 

afzender is GOLF.NL.



Focus 2022 Support 

• Kwalitatieve support van golfclubs, -banen en golfers: op basis hiervan een eventuele 

optimalisatie van informatievoorziening. 

• Onderzoek toegankelijke contactmogelijkheden: aansluitend bij de (nieuwe) doelgroepen. 

• Digitalisering NGF-pas: alleen op aanvraag wordt er een fysieke pas aangemaakt, doel 

ligt op volledige digitalisering. 

Op dit moment zijn 76% (met 10 of minder fysieke passen) van de clubs digitaal. 



Focus 2022 ICT  

• App: de starter eerder in beeld o.a. door digitalisering & 

integratie golfbaanpermissie, golfregelexamen en e-learnings / e-FAQ. 

App is toegankelijk voor de starter.

• Transitie GOLF.NL app van Xamarin naar Re-act. 

• Toetsing security. 

• Beheer van softwareleveranciers:

toevoegen, archiveren, aanpassen.

• Redesign GOLF.NL.

• Integratie ‘Golfvervolg’. 

• Diverse doorontwikkelingen op bestaande 

tooling zoals het WHS, Golfstart et cetera. 



3 minuten pauze

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



5.Voorstel begroting 2022 



Inhoud

• Ontwikkeling aantal golfers

• Vooruitblik resultaat 2021

• Begroting opbrengsten 2022

• Diverse tendensen
- Investeringen en Afschrijvingen
- Loonkosten (en FTE’s) vs inhuur derden
- ICT kosten vs kosten ledenadministratie

• Begroting kosten 2022
- Toelichting onderdelen

• Vragen



Startmomenten van golfers in 2020 - 2021 

2020 2021



Vrouwen gestart per leeftijdscategorie
2018 2019 2020 2021

TOTAAL 27.806 29.036 39.131 46.214

VROUW 9.229 9.210 12.272 15.922

% 33% 32% 31% 34%

MAN 18.577 19.826 26.859 30.292

% 67% 68% 69% 66%

25-50 (18) 25-50 (19) 25-50 (20) 25-50 (21)

TOTAAL 11.226 11.791 16.317 18.961

VROUW 3.261 3.321 4.578 6.185

% 29% 28% 28% 33%

MAN 7.965 8.470 11.739 12.776

% 71% 72% 72% 67%



Stopmomenten van golfers in 2020 - 2021 

2020 2021



Vrouwen gestopt per leeftijdscategorie

2018 2019 2020 2021

TOTAAL 19.672 29.978 24.985 17.231

VROUW 6.729 10.168 8.640 5.886

% 34% 34% 35% 34%

MAN 12.943 19.810 16.345 11.345

% 66% 66% 65% 66%

25-50 (18) 25-50 (19) 25-50 (20) 25-50 (21)

TOTAAL 7.255 10.431 7.818 5.784

VROUW 2.139 3.022 2.324 1.762

% 29% 29% 30% 30%

MAN 5.116 7.409 5.494 4.022

% 71% 71% 70% 70%



Mutatie aantal golfers per leeftijdscategorie
2018 2019 2020 2021

TOTAAL 8.134 -942 14.146 28.983

VROUW 2.500 -958 3.632 10.036

% 31% 102% 26% 35%

MAN 5.634 16 10.514 18.947

% 69% -2% 74% 65%

25-50 (18) 25-50 (19) 25-50 (20) 25-50 (21)

TOTAAL 3.971 1.360 8.499 13.177

VROUW 1.122 299 2.254 4.423

% 28% 22% 27% 34%

MAN 2.849 1.061 6.245 8.754

% 72% 78% 73% 66%



Het aantal golfers per 15 november 2021



Vooruitblik resultaat 2021

Vooruitblik op resultaat 2021

• Flink overschot verwacht van rond de € 400.000: 

o voornamelijk door enorme groei aantal golfers;

o openstaande debiteuren post van ongeveer € 1 miljoen. 

Bestemming eventueel positief resultaat

• Het eigen vermogen van de NGF is met € 4,7 miljoen voldoende (+/- 50% vd kosten).

• Het eventuele resultaat zal besteed worden aan activiteiten die onze strategie 

ondersteunen:

o onderzoek naar lidmaatschapsoptimalisatie (€ 225.000);

o redesign van GOLF.NL (€ 100.000);

o fotografie Nederlandse Golfbanen (€ 75.000).



Opbrengsten in 2022

INKOMSTEN B-2022 B-2021 P-2021 B22-/-P21

Contributie Leden 6.442 5.672 6.371 71

Contributie niet home club 72 53 108 -36

Bijdragen vrije golfers 1.605 1.680 1.662 -57

Chipkaarten 10 10 6 4

Bankrente -20 0 -20 0

Subsidies 918 1.133 1.190 -272

Sponsorinkomsten 545 555 475 70

Boekenverkoop 75 50 65 10

Doorberekende coaching 10 10 0 10

Inleggelden 45 45 25 20

Diversen 74 74 40 34

TOTAAL OPBRENGSTEN 9.776 9.282 9.922 -146



Investeringen en Afschrijvingen van de NGF



Loonkosten (en FTE’s) vs Inhuur derden



Kosten automatisering & ledenadministratie



Begroting 2022 

KOSTEN B-2022 B-2021 P-2021 B22-/-P21

Algemeen 2.207 2.059 2.225 -18

Verenigingskosten 57 57 61 -4

Kosten NGF Leden 862 928 904 -42

Samenwerkingen 212 200 207 5

Evenementen 614 399 593 21

Wedstrijden 495 480 456 39

Jeugd & Familie 184 186 157 27

Sportieve Beleid 687 669 660 27

Duurzaam Beheer 369 356 292 77

Topsport 1.558 1.562 1.519 39

Marketing 1.033 879 854 179

Communicatie 1.082 1.208 1.232 -150

Sponsoring 419 302 378 41

TOTAAL KOSTEN 9.779 9.285 9.538 241



Kosten in 2022 – NGF Leden

B-2022 B-2021 P-2021 B22-/-P21

Kosten NGF Leden Personeelskosten 484 317 314 170

Kosten NGF Leden Bijeenkomsten 15 15 4 11

Kosten NGF Leden Ledenadminstratie 79 124 193 -114

Kosten NGF Leden software Ledenadminstratie 0 200 120 -120

Kosten NGF Leden Verzekeringen 106 106 106 0

Kosten NGF Leden Informatievoorziening 70 60 78 -8

Kosten NGF Leden Opleidingen 28 26 11 17

Kosten NGF Leden NGF Zakelijk 80 80 78 2

TOTAAL NGF LEDEN 862 928 904 -42



Kosten in 2022 – Evenementen

B-2022 B-2021 P-2021 B22-/-P21

Evenementen Personeelskosten 219 124 157 62

Evenementen KLM Open 70 70 79 -9

Evenementen Olympische Spelen 0 0 7 -7

Evenementen BGE Open, B-NL Trophy 325 205 350 -25

TOTAAL EVENEMENTEN 614 399 593 21



Kosten in 2022 – Duurzaam Beheer

B-2022 B-2021 P-2021 B22-/-P21

Duurzaam Beheer Personeelskosten 201 198 195 6

Duurzaam Beheer GEO 70 85 55 15

Duurzaam Beheer Informatievoorziening 12 8 12 0

Duurzaam Beheer Vogels 4 4 0 4

Duurzaam Beheer Green Deal 1 10 1 0

Duurzaam Beheer Onderzoek 70 40 25 45

Duurzaam Beheer Vewin - VBN - NMF 0 0 0 0

Duurzaam Beheer GolfAlliantie 5 5 1 4

Duurzaam Beheer Diversen 6 6 3 3

TOTAAL DUURZAAM BEHEER 369 356 292 77



Kosten in 2022 – Marketing 

B-2022 B-2021 P-2021 B22-/-P21

Marketing Personeelskosten 579 560 557 22

Marketing Sponsorkosten 0 0 32 -32

Marketing Campagnekosten 425 282 210 215

Marketing Inhuur Derden 23 30 54 -31

Marketing Diversen 6 7 1 5

TOTAAL MARKETING 1.033 879 854 179



Kosten in 2022 – Communicatie 

B-2022 B-2021 P-2021 B22-/-P21

Communicatie Email Software 70 70 70 0

Communicatie Golf.nl Personeelskosten 522 438 426 96

Communicatie Golf.nl Online 450 435 455 -5

Communicatie Golf.nl Magazine 30 150 170 -140

Communicatie Golf.nl WEEKLY 10 115 111 -101

TOTAAL COMMUNICATIE 1.082 1.208 1.232 -150



3 minuten pauze

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



Stemming 



6. Voorstel benoeming bestuurslid 
Breedtesport



Dricus Prins



Voorstel benoeming bestuurslid Breedtesport

• Wanneer Arie aan COVID-19 denkt, denkt hij gelijk aan golf. Golf is 

sinds ruim 1,5 jaar de verlosser. Met een handicap van 14,9 heeft Arie 

de sport al aardig onder de knie.

• Naast golfen heeft Arie ook een passie voor andere balsporten. Tevens is 

hij bij zijn hockeyclub actief geweest in de breedtesport. 

• Sinds 2018 is Arie als advocaat werkzaam bij Clifford Chance, waar hij 

zich richt op arbeidsrechtelijke vraagstukken. 

• Met een ‘jeugdige’ leeftijd van 29 jaar en zonder veel golfervaring is Arie 

voor een aantal mensen wellicht een verassende en gewaagde keuze. 

Vanwege deze leeftijd en het feit dat hij pas twee jaar actief golft, 

vertegenwoordigt Arie echter precies de groep mensen die de NGF 

vanuit haar strategie wenst te interesseren voor golf. Juist daarom is het 

NGF-bestuur trots om Arie Torres voor te mogen stellen als opvolger van 

Dricus Prins.



Stemming 



7. Voorstel benoeming bestuurslid
Handicap & Regels 



Jan Ede Kuipers



Voorstel benoeming bestuurslid Handicap & Regels

• Ruim 30 jaar geleden, op 16-jarige leeftijd, is Jan gegrepen door het 

golfvirus op Spaarnwoude en sindsdien heeft hij altijd actief meegedaan 

aan clubwedstrijden en de NGF Competitie bij diverse golfclubs. 

• In 2004 is Jan (hcp 3) lid geworden van de NGF wedstrijdcommissie en 

afgelopen zomer is Jan afgetreden als voorzitter van de NGF Handicap-

en Regelcommissie. Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring in wedstrijden, 

handicapping en regels. 

• Op dit moment is Jan namens de NGF lid van de EGA Handicap en 

Course Rating commissie en namens de EGA binnenkort ook lid van de 

Handicap Operations Committee van de WHS organisatie.

• Jan is gepromoveerd natuurkundige en werkt bij het Nikhef in 

Amsterdam. Nikhef is het Nationaal instituut voor subatomaire fysica. 

• Het NGF-bestuur is trots om Jan Visser voor te mogen stellen als 

opvolger van Jan Ede Kuipers.



Stemming 



8. Datum volgende Algemene
Ledenvergadering



Datum volgende Algemene Ledenvergadering

• Voorstel volgende Algemene Ledenvergadering: zaterdag 14 mei 2022. 



9. Rondvraag



10. Benoeming Ereleden/Leden van 
Verdienste



Benoeming Lid van Verdienste

• Jan Ede Kuipers 



Stemming 



Jan Ede Kuipers
Oud Bestuurslid Handicap 

& Regels

Judith Hermans

Bestuurslid Topgolf

Dricus Prins
Oud Bestuurslid 

Breedtesport

Richard Kooloos
Bestuurslid Duurzaam

Beheer

Caroline Huyskes
President

Alfred Levi
Bestuurslid Marketing & 

Communicatie

DANK NAMENS IEDEREEN! 

Marise Blom
Penningmeester

Arie Torres
Bestuurslid Breedtesport

Jan Visser
Bestuurslid Handicap & 

Regels



11. Sluiting


