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Sportief Beleid



• Jaarlijks beginnen 20.000 mensen met Golf😀
• Jaarlijks stoppen 20.000 mensen met Golf😭

Het Sportief Beleid heeft als doel om alle leden en gasten van de 
golfclub of golfbaan te boeien, binden en behouden door golf als sport 
steviger weg te zetten op de locatie

ü Boeien à Men wil iets leren
ü Binden à Men wil iets bereiken
ü Behouden à Men wil plezier beleven

Waarom Sportief Beleid?



Maatschappelijke ontwikkelingen



Maatschappelijke ontwikkelingen

Gezinsuitbreiding

De hoger opgeleide vrouw 
krijgt pas op haar 31e
haar eerste kind. 
Daarmee is de generatie 
30 – 40 jaar op dit 
moment niet een 
doelgroep die gaat golfen.

Ouderen van NU 
zijn jonger
Dan ouderen van 15 jaar 
geleden. En ouderen van 
STRAKS zijn jonger dan 
ouderen van NU. Dat 
heeft voordelen…mensen 
blijven langer lid, maar 
heeft ook consequenties. 
Het zijn mensen met veel 
tijd.

Duurzaamheid

Neemt een steeds 
belangrijkere plaats in 
onze maatschappij. Dat 
heeft consequenties ivm
wetgeving en overheid, 
maar ook naar het 
individu.

Open is in, gesloten 
uit
Openheid – transparantie 
– toegankelijkheid komen 
in de plaats van 
exclusiviteit en 
geslotenheid. 



Maatschappelijke ontwikkelingen

Drukte

En we zijn druk! Drukker 
dan vroeger? Weet ik niet. 
Maar we hebben wel veel 
meer keuze dan ooit om 
allerlei zaken te doen. 
Zelfs binnen golf. Golf is 
niet meer schaars.

Corona

Door Corona is er veel 
verandert. Men sport nu 
liever buiten dan binnen 
en ontspanning buiten 
eigen huis is steeds 
belangrijker

Mobieler dan ooit

Alles gaat sneller, bv. ook 
een taxi bestellen. We 
kunnen en gaan overal 
naartoe…ook om te 
golfen.



Ontwikkelingen binnen de golfwereld

• Toegang tot de sport: minder drempels

• Van bijzonder naar gewoon

• Participatiemodel (financieel) aan het 

verdwijnen

• Flexibele lidmaatschapsvormen

• Sportsponsoring/bedrijfsleden

• ‘Calculerende golfer’

• Grote groei in 2020!



Onderzoek productdifferentiatie



Hoe kan een nieuw lidmaatschapsmodel worden vormgegeven dat 
inspeelt op een veranderend golflandschap?

HET GOLFLANDSCHAP IN NEDERLAND VERANDERT

Er is scheefgroei in baangebruik, doordat een kleine 
groep golfers verantwoordelijk is voor een groot deel van 
de gespeelde ronden.

Er is een groep van bijna 200.000 leden zonder 
homecourse met een lage speelfrequentie.

De Nederlandse golfmarkt veroudert in zijn totaliteit.

Golfclubs zijn onvoldoende in staat de jongere doelgroep 
aan te trekken.

Het meest voorkomende lidmaatschap met onbeperkt 
speelrecht biedt onvoldoende basis om:

Het risico op uitstroom door een te scheve verdeling van 
inkomsten per gespeelde ronde te beperken.

Tevredenheid van bestaande leden met homecourse te 
verhogen.

Instroom van jongere golfers met een lage 
speelfrequentie te verhogen.

Een gezonde opbouw van het ledenbestand van golfclubs 
te bereiken.

HUIDIG LIDMAATSCHAPSMODEL SLUIT 
ONVOLDOENDE AAN BIJ VERANDEREND LANDSCHAP



Door hoge respons en deelname biedt grootschalig marktonderzoek 
inzicht in golfbehoefte op landelijk en clubniveau 

Deelname
van 32 golfclubs met een homecourse, 4 clubs zonder homecourse en Stichting Golfsport

150.000 golfers 
hebben een uitnodiging voor het onderzoek ontvangen

14.269 golfers 
hebben het onderzoek ingevuld, verdeeld over 61% leden met homecourse en 39% leden zonder homecourse

11% tot 40%
respons bij deelnemende clubs



Bron: NGF − MIcompany marktonderzoek database 2020

De leden met homecourse met een hoge speelfrequentie spelen 12x 
zoveel als de leden met een lage speelfrequentie
VERDELINGSANALYSE OP AANTAL GESPEELDE RONDEN
Landelijk - enkel op basis van leden met homecourse

TOELICHTING

§ Golfers zijn gesorteerd op 
aantal ronden gespeeld in 
het afgelopen jaar.

§ Lage speelfrequentie: de 
33% minst spelende 
golfers.

§ Middel speelfrequentie: de 
34% gemiddeld spelende 
golfers.

§ Hoge speelfrequentie: de 
33% meest spelende 
golfers.

* Significant met p-waarde = 1e-150

Speelfrequentie Gemiddeld aantal gespeelde ronden (N = 8619)
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Bron: NGF − MIcompany marktonderzoek database 2020

Matrixplot van tevredenheid versus belang toont belangrijkste 
verbetergebieden voor de club
UITEENZETTING VAN TEVREDENHEID VERSUS BELANG 
Op subonderdelen van de baan, o.b.v. leden CLUB X (N = 502)

TOELICHTING

§ Percentages tonen top-2 
scores op tevredenheid en 
belang.
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Bron: NGF − MIcompany marktonderzoek database 2020

Door optimalisatie ontstaan lidmaatschapstarieven die aansluiten bij 
de verschillende doelgroepen

X RONDEN
• Equivalent aan 8x 9-holes
• Alleen voor nieuwe leden

SPEEL-
FREQUENTIE

Y RONDEN

Z RONDEN

SPEELTIJDEN

ONBEPERKT

ALTIJD VOOR 16 UUR NA 16 UUR  
+ weekend

§ Privileges: brons
§ Activiteiten
§ Reserveren

§ Privileges: brons
§ Activiteiten
§ Reserveren

§ Privileges: brons
§ Activiteiten
§ Reserveren

§ Privileges: brons
§ Activiteiten
§ Reserveren

Huidige waarde van onbeperkt lidmaatschap voor 41-jarige is € 666,-
*Voor additionele keuzes en fundament is gebruikgemaakt van landelijke gegevens. Club-specifieke aanpassingen zijn mogelijk.

§ Competitie
§ Lessen
§ Privileges
§ Spelen op meer 

banen

§ Competitie
§ Lessen
§ Privileges
§ Spelen op meer 

banen

§ Competitie
§ Lessen
§ Privileges
§ Spelen op meer 

banen

§ Competitie
§ Lessen
§ Privileges
§ Spelen op meer 

banen

Inclusief

ADDITIONELE KEUZES*

Exclusief

FUNDAMENT* Golfclubbeleving: mooie baan, je welkom voelen, gezellige sfeer



Bron: NGF − MIcompany marktonderzoek database 2020

Met de doorgerekende lidmaatschapsmodellen kan CLUB X gezonde 
groei realiseren op drie kerndimensies

GEZONDE
EXPLOITATIE

HOGERE 
TEVREDENHEID

BETERE 
BAANBEZETTING

KANS

§ Een breder lidmaatschapsaanbod kan het aantal leden en de omzet laten toenemen. 

§ Bestaande leden betalen een eerlijkere prijs wat het behoud vergroot. 

§ Nieuwe leden hebben een lagere instapdrempel, maar effectieve marketing is 
vereist om dit potentieel te verzilveren.

§ Meer keuze stelt golfers in staat een lidmaatschap te kiezen dat beter aansluit bij 
hun behoeften.

§ Bloeiend verenigingsleven door gezondere opbouw van ledenprofiel.

§ Clubs krijgen een instrumentarium om de baanbezetting te sturen, door te 
differentiëren in speeltijden. 

§ Prijsstelling op speeltijd beïnvloedt het speelgedrag op die tijden.

1

2

3

DIMENSIE



Bron: NGF − MIcompany marktonderzoek database 2020

Passender lidmaatschap biedt kans op instroom, omdat voor 79% van 
de leden zonder homecourse het huidige clublidmaatschap niet aansluit
AANSLUITING ONBEPERKT LIDMAATSCHAP BIJ LEDEN ZONDER HOMECOURSE
Op basis van leden zonder homecourse, o.b.v. conjunct nutscores

TOELICHTING

§ Berekend op basis van de 
keuzemogelijkheden in de 
conjunct methodiek.

§ Onbeperkt lidmaatschap is 
geprijsd op basis van de 
meest gespeelde baan van 
het betreffend lid zonder 
homecourse. 

Gekozen 
lidmaatschap

79%

100,0%

21,4%

16,6%

62,0%

Alle ongebonden
golfers

Geen passend
lidmaatschap

Onbeperkt speelrecht

Lidmaatschap
zonder homecourse

Percentage van leden zonder homecourse (N = 1439) 



Een passend aanbod?



Slides Floris



Slides Floris



Slides Floris







Activiteiten voor de nieuwe golfers



Mandy Boer

1. Was er een aanleiding voor jullie focus op werving?

a. Algemeen of doelgroep specifiek?
Mandy: 
• Werving van golfers is sinds start golfbaan nodig geweest; geen wachtlijsten.
• Opleiden van nieuwe golfers (als onderdeel van werving) zien we als kerntaak van onze golflocatie.
• Onze locatie meer bekend maken bij iedereen in de omgeving vinden we belangrijk, zowel voor onze 

golfbaan als onze brasserie. We willen een open locatie zijn waar iedereen uit de omgeving (of van 
verder) zich welkom voelt. En dan is er als golfbaan nog wel wat te doen, want niet-golfers vinden een 
golflocatie nog erg ‘eng’.

b. En waar bleek dit uit?
Mandy: Te weinig golfers en een niet rendabele golfbaan.



Ellen Kroes

1. Was er een aanleiding voor jullie focus op werving?
Ellen: Ledenaantal liep achteruit, per jaar minstens 50 opzeggingen na 4 jaar ben je 200 leden kwijt. ziek, 
overlijden, fysieke problemen, heel veel ouderen.

a. Algemeen of doelgroep specifiek?
Ellen: Doelgroep specifiek. Leden ouder dan 60 hebben we genoeg dus er is een enorme behoefte aan de 
jongere generatie 30-50.

b. En waar bleek dit uit?
Ellen: Geen golfers in het weekend, lege baan, niemand op de range. Door de weeks op ‘primetime’ enorm 
druk, lege daluren, lege baan in de avonduren, weinig gebruik van trainingen en lessen.



Mandy Boer

2. Hoe gebruiken jullie de clubdata om tot een goed aanbod of de juiste actie te komen?

a. Wanneer hebben jullie deze clubdata ingezet? Vooraf en/of achteraf?

b. Welke clubdata gebruiken jullie?

Mandy: Wij gebruiken alle data die we als locatie (exploitant) hebben: P 1st, golfers, bezetting, lesuren 
pro’s, horeca etc. Vooral om te bedenken wat de prijsstelling (en logica achter prijsstelling) voor een 
bijzonder aanbod kan zijn.



Ellen Kroes

2. Hoe gebruiken jullie de clubdata om tot een goed aanbod of de juiste actie te komen?

Ellen: Onze doelgroep 30-50 was 2 jaar geleden heel klein. We hebben een aantal van deze leden in ons 
geval dames, bij elkaar gezet en gevraagd of ze allemaal 1 of 2 vriendinnen konden uitnodigen voor een 
borrel(bubbel) op de drivingrange op een heerlijke zomeravond met muziek, bitterballen, een demonstratie 
en een clinic. Daarna weer een keer uitgenodigd en ze destijds laten kennis maken met “starten met golf”. 
Een heel aantrekkelijk pakket, niet te duur, vooral gezellig in groepsverband dus samen met je 
vriendinnen. Juist dat “samen” werkt geweldig.

a. Wanneer hebben jullie deze clubdata ingezet? Vooraf en/of achteraf?
Ellen: Vooral vooraf

b. Welke clubdata gebruiken jullie?
Ellen: Players 1st, reserveringssysteem e-golf, ledenbestand, etc.



Mandy Boer

3. Wat hebben jullie tot nu toe gedaan om deze nieuwe golfers op jullie golfbaan te krijgen?

Mandy: Wij proberen niet-golfers vooral als groepjes naar onze locatie te krijgen (actie: Vriendje voor een 
tientje/ golfstart is groepsles). Onze oefenfacliteiten zijn gratis en toegankelijk voor iedereen. Wij hebben 
gratis kinderleenclubs zodat volwassenen altijd kinderen mee kunnen nemen. Onze par 3 baan is ook voor 
(nog) niet-golfers te spelen. Wij bieden golfstart aan gecombineerd met 3 maanden onbeperkt golfen 
(golfen leer je door het te doen). En misschien het belangrijkste: onze hele locatie (alle medewerkers, 
horeca, golfclub en golfpro’s) weet en straalt hopelijk uit dat iedereen bij ons welkom is en dat iedereen 
gelijk is. Niemand is meer dan een ander om wat voor statusgedoe (lang lid, goed kunnen golfen, veel 
geld, blabla) dan ook. Hierdoor hebben we (hopelijk) een gezellige sfeer voor iedereen weten te creëren. 



Ellen Kroes

3. Wat hebben jullie tot nu toe gedaan om deze nieuwe golfers op jullie golfbaan te krijgen?

Ellen: Niels aangenomen. Niels is onze sales en event manager, onze topper! Die samen met mij 24/7 per 
week mee bezig is met zaaien, zaaien, zaaien. Veel mensen gewoon uitnodigen, laten zien hoe mooi en 
leuk het is. Altijd in familieverband of in groepjes met vrienden, fiets4daagse, beurzen bezocht, herrie 
maken, zorg dat je leuke pro’s hebt die passen bij je doelgroep. Leden erbij betrekken, vragen of ze familie 
hebben en meenemen, goed pakket aanbieden, aantrekkelijk in prijs.



Mandy Boer

4. Wat hebben jullie deze golfers aangeboden om het te boeien en te binden?

Mandy: Gewoon, lekker kunnen golfen. Net als iedereen, zonder drempels. Onze vereniging heeft 
momenteel al veel activiteiten voor beginnende golfers. Maar dit kan veel beter. We zijn nu bezig om goed 
te analyseren (door gesprek na afloop van golfstart pakket) waar nieuwe golfers behoefte aan hebben.



Ellen Kroes

4. Wat hebben jullie deze golfers aangeboden om het te boeien en te binden?

Ellen: Om iemand te boeien voor deze sport moet je ze laten zien hoe mooi golfbanen zijn, dus direct 
meenemen en laat zien wat golf inhoud met een wandeling over de baan. En dan in contact brengen met 
de pro’s die ze goed opvangen en de eerste beginselen van het spelletje leren. Tijdens de lessen moet het 
onwijs gezellig en leuk zijn. Prioriteit nummer 1. Altijd in kleine groepjes 5-6 maximaal zodat men ook wat 
aan elkaar heeft en iedereen aandacht krijgt. Zorg dat ook na het golfen het gezellig is, even nazitten, 
drankje aanbieden, pamperen, vragen hoe ze het vonden, vragen wat ze missen. Zorg dat ze buiten hun 
lessen gaan oefenen, wij hebben gratis tasjes te leen staan die iedereen mag gebruiken. We bieden ze een 
gratis lidmaatschap aan op de par-3 baan gedurende hun opleiding zodat ze tussen hun lessen door 
kunnen oefenen en trainen. Vaak ook weer in groepsverband. Iedere week organiseren vrijwilligers van 
ons, de Par-3 commissie, een 9 holes wedstrijd op de par-3 baan. Deze wedstrijd loopt parallel met de 9 
holes clubavond op de grote baan. Iedere woensdagavond dus 36(par-3) plus 40-45 (grote baan) totaal 
75 mensen op het terras, reuze gezellig, voor iedereen. Leuk voor de horeca

😉



Mandy Boer

5. Wat hebben jullie deze golfers aangeboden om het te behouden voor de golfclub/golfbaan?

Mandy: Is de vraag wie we gaan behouden? Maar vooralsnog willen we dit gewoon doen door het inzetten 
van het belangrijkste dat we kunnen aanbieden: het golfen. Voor een eerlijke prijs.

6. Focussen jullie je op een specifieke doelgroep of doelgroepen tijdens het bepalen van het juiste aanbod 
en activiteiten?

Mandy: Nee, maar het valt wel op dat we dit jaar veel jongeren en veel vrouwen weten aan te trekken 
met onze golfstart pakketten.



Ellen Kroes

5. Wat hebben jullie deze golfers aangeboden om het te behouden voor de golfclub/golfbaan?

Ellen: Koppelen aan een buddy, zorg dat je in contact blijft, we bellen ze gewoon op, we hebben een hele 
lijst met vragen zoals; heb je het naar je zin, wat mis je, wat kunnen we voor je doen, waar kunnen we je 
mee helpen? Persoonlijk contact dat is het aller beste, aandacht, aandacht aandacht. Voeg ze toe in app 
groepjes daar ontstaan vriendschappen voor het leven. Zorg dat je levert waar behoefte aan is, dus goed 
luisteren en maak het mogelijk. Organiseer wedstrijden die leuk voor ze zijn op tijden die bij hun past. Wij 
nemen de 100 starters van dit jaar mee de grote baan in vanaf 7 november. Op de grote baan zijn ze nog 
nooit geweest alleen voor een wandeling maar meer niet, Ze zijn dan vaak nog geen lid maar laten ze op 
zaterdag vanaf 14,00 uur 4 holes spelen onder begeleiding van een buddy op de grote baan. Een 
buddywedstrijd in teamverband op de grote baan. De inschrijving voor 7 november is ontploft, we hebben 
een reserve lijst, super leuk en kost niets.
Ik denk dat ze na die 10 weken alleen nog maar een lidmaatschap willen en daar gaat het om….. want we 
willen meer leden. We gaan nu de drivingrange verlichten en daarna de Par-3 baan verlichten waardoor het 
spelen voor deze doelgroep die vaak nog werkt ook gedurende wintermaanden gewoon kan doorgaan. In 
combinatie met leuke acties van onze uitbater en onze pro’s dan versterken wij elkaar en is het voor de 
starter leuk om ook eens door de weeks in de avonduren te oefenen. Anders loop je de kans dat alle 
enthousiasme door de winter periode instort en je ze misschien niet terug ziet na de winter.



Ellen Kroes

6. Focussen jullie je op een specifieke doelgroep of doelgroepen tijdens het bepalen van het juiste aanbod 
en activiteiten?

Ellen: Iedere specifieke doelgroep heeft specifieke wensen. Je kan niet maar 1 pakket aanbieden. Deze 
moet je op maat maken. Durf te vragen, vinden ze leuk, luister goed en faciliteer. Onze senioren hebben 
hele andere wensen dan de 30-50 of de jeugd. Iedere doelgroep heeft zijn eigen activiteiten op geschikte 
tijden voor die doelgroep. Is niet altijd even makkelijk maar wel noodzakelijk als je succes wil boeken.



Rooms



Opdrachten

1. Kies 1 of 2 uitdagende doelgroepen

2. Welke lidmaatschapsvorm past het beste bij deze doelgroep(en)? Denk hierbij aan:
1. Aantal rondes
2. Seizoen
3. Tijdstip
4. Prijs?

3. Welke activiteiten wil je organiseren voor deze doelgroep(en) zodat ze ervaren dat jouw 
club een fijne plek is waar ze graag komen.



Waar staan we nu?





Rol van de NGF



Ondersteuning bij het traject



Tot binnenkort!


