AAN DE SLAG MET HET
FAMILIETOERNOOI 2019
Utrecht, maart 2019

CHECKLIST
✓ Commitment van alle betrokkenen om aan het Familietoernooi deel te
nemen
✓ Het Familietoernooi 2019 op de wedstrijdkalender plaatsen
✓ Samenstellen werkgroep
✓ Activiteitenprogramma maken
✓ Communicatieprogramma maken om alle leden te enthousiasmeren
✓ Aan de slag om een gezellige familiedag te organiseren

Het Familietoernooi is een toernooi/activiteit waarbij het doel is om zoveel
mogelijk mensen te laten deelnemen aan de gezelligste dag van het jaar! Daar
komt nog bij dat we als golfwereld ook graag ons steentje bijdragen aan de
sportontwikkeling van jonge kinderendoor geld in te zamelen voor het
Jeugdfonds Sport & Cultuur.
Het is een landelijk toernooi waarbij op zondag 13 oktober 2019 een finale
gespeeld wordt met de beste teams (44 Bruto en 24 Netto) uit de voorrondes
op de deelnemende locaties. U bent natuurlijk vrij om uw eigen invulling te
geven aan het Familietoernooi en om alvast een voorzetje te geven, hebben
we deze ‘Aan de slag met het Familietoernooi’ gemaakt. Een document met
een aantal ideeën hoe u het Familietoernooi tot een bruisende familiedag kunt
maken binnen uw vereniging en op uw baan.
1.

Voor wie is het Familietoernooi?
a. Voor alle leden van uw golfclub. Jong en oud, vaardig en minder vaardig.
b. Voor familieleden van uw leden die geen lid zijn, maar wel golfen en als
gast kunnen meespelen.
c. Voor de nog niet-golfende familieleden van uw leden.
d. Kortom, iedere combinatie van familieleden is mogelijk!

2.

Wie vallen onder de definitie van familie en kunnen meedoen aan deze
dag?
a. Om te beginnen! Dat bepaalt u zelf.
b. (Groot)ouders met hun (klein)kinderen.
c. Jeugdleden met een oom of tante, een neefje of nichtje, een broer of
zus.
d. Senioren met een broer of zus, een neef of nicht.
e. Ook partners zijn familie.

3.

Het Familietoernooi: de wedstrijd

a. Het toernooi voor het goede doel wordt gespeeld over 18 holes op uw
Championship Course en/of uw Par-3 baan. De spelvorm is greensome
stableford. Hoofdsponsor ING Private banking biedt de prijzen voor de
officiële wedstrijd aan, zoals in het reglement beschreven.
b. Heeft u veel leden die geïnteresseerd zijn, dan kunt u het
Familietoernooi ook meermaals per jaar organiseren. De NGF moedigt dit
zelfs aan. Golf is een familiesport.
c. Als club bepaalt u zelf vanaf welke kleuren tees er wordt gespeeld.
Wellicht is het een idee om met de gehele flight van één kleur tee te
spelen wat het sociale karakter van de wedstrijd kan benadrukken.

4.

De familiedag: welke activiteiten zijn er mogelijk?

De officiële wedstrijd is de centrale activiteit voor de dag, maar elke club is
natuurlijk vrij om de dag interessant te maken voor alle leden en hun familie.
Een aantal voorbeelden:
a. Mocht u over 27 holes of meer beschikken, dan zou u een 9holeswedstijd kunnen organiseren met een leuke spelvorm voor leden en
gasten die 18 holes te veel vinden. Deze activiteit is dan buiten
mededinging voor de finale, maar met een aantal kleine door u zelf
georganiseerde prijsjes maakt u er een echt evenement van.
b. U kunt een clinic toevoegen aan deze dag voor de nog niet-golfende
familieleden. Een goede manier om hen ook enthousiast te maken voor
uw vereniging en de sport.
c. U kunt entertainment organiseren voor de allerkleinste kinderen, zodat
jonge ouders met hun oudere kinderen, ouders of andere familieleden
kunnen meedoen aan de wedstrijd.
d. Een leuke driving range activiteit behoort ook tot een mogelijkheid als
andere familieleden in de baan zijn.
e. Als u er zorg voor draagt dat alle activiteiten rond hetzelfde tijdstip
eindigen, dan zou u gezamenlijk de dag kunnen eindigen met een
gezellige barbecue of een aangeklede borrel. Sommige familieleden

komen van ver, dus het wordt gewaardeerd dat iedereen op tijd naar
huis kan en de kinderen op tijd naar bed kunnen.
f. Denk bijvoorbeeld aan een beat-the-pro, neary of longest drive of
organiseer een wedstrijd voor kleine kinderen volgens het format van de
GolfSixes van PGA Holland.
5.

Welke ‘partners’ heeft u nodig voor het organiseren van een leuke
familiedag?
a. De wedstrijdcommissie voor het plannen en organiseren van de
wedstrijd.
b. De golfprofessionals om een leuk aanvullend programma te bedenken en
te organiseren.
c. De horeca om een leuk aanbod te doen aan de families om gezamenlijk
met elkaar de dag te beëindigen.
d. Eventuele vrijwilligers om de activiteiten voor de opvang van kinderen te
begeleiden.
e. De jeugdcommissie om de jeugd te enthousiasmeren mee te doen met
ouders, grootouders, oom of tante, broer of zus.
f. De communicatiecommissie om de familiedag tijdig te communiceren
naar de verschillende doelgroepen binnen het ledenbestand.
g. Bij clubs op commerciële banen is een samenwerking met de baan nodig
om er een succesvolle familiedag van te maken.

6.

Hoe communiceert u de familiedag?

Het Familietoernooi wordt op de wedstrijdkalender geplaatst en de wedstrijd
wordt net als alle andere wedstrijden enkele weken van tevoren vrijgegeven
voor inschrijving. De leden zijn vaak niet op de hoogte dat het Familietoernooi
er ook voor hen is. In de praktijk zien we nog vaak dat leden denken dat het
alleen voor ouders en kinderen is, wat natuurlijk niet het geval is. U zou uw
leden al ruim van tevoren op de hoogte kunnen brengen dat iedereen met
familie kan deelnemen via:
a.
b.
c.
d.

De nieuwsbrief en/of het clubblad.
De website van de club.
Social media;
Golfprofessionals, commissies, marshals, caddiemasters, die mondeling
leden kunnen enthousiasmeren;
e. Nodig de lokale pers uit, die op dag van het toernooi een leuk artikel kan
maken dat de vereniging representeert en de resultaten voor het goede
doel bekendmaakt.
f. Hang de toegestuurde posters op waarop u de datum van het toernooi
schrijft en de wijze van aanmelden.

Contact
Namens de Nederlandse Golf Federatie is Evelien Heyster verantwoordelijk
voor de organisatie van het Familietoernooi. Zij is te bereiken middels
onderstaande gegevens.
Koninklijke Nederlandse Golf Federatie
Evelien Heyster
evelien.heyster@ngf.nl

