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1 | Van het bestuur
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie
(NGF). Het (wettelijk) verplichte financiële verslag verschijnt apart. Beide uitgaven
geven uitgebreid en helder weer wat er is gebeurd in het Nederlandse golf in het
algemeen en bij de NGF in het bijzonder in 2020.

D

e NGF is in 1914 opgericht als Nederlandsch
Golf Comité. In 1972 is de naam veranderd
in Nederlandse Golf Federatie en in het
jubileumjaar 2014 werd het predicaat Koninklijk
verleend. De federatie heeft inmiddels ruim 270
leden, de golfclubs. De doelstelling van de NGF
is de bevordering van de golfsport in de breedste
zin van het woord. Dit doet zij met commissies,
vrijwilligers en een professioneel federatiebureau
met 48 medewerkers (gemiddeld 36,4 fte, ultimo
2020). Er is een tweekoppige directie en een team
van leiding-gevenden van acht personen.
Het federatiebureau is gevestigd in DeWeerelt van
Sport. Dit gebouw aan de Orteliuslaan 1041 in de
Utrechtse zakenwijk Papendorp wordt gedeeld met
andere sportfederaties en -organisaties.

Covid-19

2020 was door de verspreiding van Covid-19 een
veelbewogen jaar, voor de hele wereld en ook voor
de NGF. De maatregelen van de overheid om de
verspreiding van het coronavirus in te dammen
hadden in 2020 grote gevolgen voor golfclubs en
-banen. Na de sluiting van golfbanen (van 15 maart
tot 11 mei) mocht er weliswaar weer golf gespeeld
worden, maar onder strenge voorwaarden. Die
bepalingen, die volgden uit de overheidsmaatregelen, veranderden geregeld en werden na de

2020 stond in het teken
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zomer aangescherpt. De grootste implicaties van de
coronamaatregelen in 2020 vatten we kort samen.

• Om groepsvorming te voorkomen werd het
vanaf 11 mei voor alle banen noodzakelijk om
starttijden toe te wijzen aan spelers, met een
ruime tijdsinterval tussen elke teetime.
• De clubhuizen en horecagelegenheden op
golfbanen mochten in 2020 slechts een beperkte
periode en voor beperkte aantallen personen de
deuren openen. Tijdens de lockdowns waarin er
gegolft mocht blijven worden, werden golfers
geacht kort voor hun starttijd of les te arriveren en
na afloop snel naar huis te gaan.
• Na de zomer konden banen minder golfers
ontvangen, omdat een golfgroep gelimiteerd werd
tot twee personen.
• Vanaf 11 mei golden er strenge voorwaarden voor
groepslessen. Aanvankelijk mocht een lesgroep
uit maximaal vier personen bestaan, later werd dat
beperkt tot twee personen.
• Vanaf 11 mei waren wedstrijden tussen clubs niet
toegestaan. Dit leidde tot de afgelasting van de
NGF Competitie, Jeugdcompetitie en Najaarscompetitie.
• Vanaf 11 mei waren evenementen niet toegestaan.

De golfbanen waren bijna twee maanden gesloten,
de horeca op de banen moest veel langer de deuren
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sluiten (ze zijn nog dicht). Commerciële horecazaken op golfbanen mochten op 1 juni open, maar
de deuren moesten begin oktober alweer gesloten
worden. De periode dat paracommerciële golfhoreca
mocht opereren was nog korter.
De horecagelegenheden op golfbanen hadden niet
alleen te maken met een beperkte periode waarin
ze gasten mochten ontvangen, ze konden in die fase
ook maar een beperkt aantal mensen huisvesten.
Door de anderhalvemeterrichtlijn en andere strenge
voorwaarden (zoals de verplichting te registreren en
te placeren) was een normale exploitatie onmogelijk.
In de laatste maanden van het jaar mocht golfhoreca
alleen eten en drinken ‘to go’ aanbieden. Golfshops
hebben voor een bepaalde periode de deuren
moeten sluiten.
De vele wijzigingen van de overheidsmaatregelen
gedurende het jaar riepen veel vragen op. In het
verslagjaar kreeg communicatie over de implicaties
van de coronamaatregelen voor de golfsport
daarom de hoogste prioriteit. In samenwerking met
de NVG heeft de NGF bijna wekelijks een update
gestuurd aan de clubs en banen. Daarnaast hebben
we gezamenlijk – ook met NGA en PGA Holland
– regelmatig een update namens de besturen
verstuurd. Daarin werden de gevolgen van de
maatregelen toegelicht en is gewezen op financiële
compensatieregelingen. De gevolgen van corona
voor de golfsport zijn ook toegelicht in webinars en
in kaart gebracht in lijsten met antwoorden op
veelgestelde vragen op de website van de NGF
en GOLF.NL. Om clubs en banen te ondersteunen
in coronatijd heeft de NGF voorts een ‘Boostplan’
ontwikkeld. Daarnaast is een hulpactie onder de
naam #supportervangolf gelanceerd voor golfclubs
en -banen. Over de webinars, het Boostplan en de
hulpactie leest u meer verderop in dit jaarverslag.

Beleidsplan 2016-2020

De NGF heeft een meerjarenbeleidsplan waarin haar
missie en visie worden geformuleerd. Op basis van
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de missie en visie worden strategische doelen en
speerpunten bepaald. Het meerjarenplan is ook de
basis voor jaarplannen en -begrotingen.
Eind 2019 is begonnen met het opstellen van
Visie 2021+, het NGF-beleidsplan voor de jaren
2021+. Bij het maken van dit beleidsplan worden de
NGF-Leden – en ook stakeholders als NVG, PGA
Holland, NGA, NOC*NSF en de overheid – nauw
betrokken. Op die manier wil de NGF komen tot
een strategie met concrete kerntaken en heldere
doelstellingen. De eerste gesprekken met clubs over
het nieuwe beleidsplan vonden plaats bij het Najaarsoverleg op het KLM Open van 2019. De gesprekken
met clubbestuurders zijn in 2020 voortgezet tijdens
Strategiesessies, maar door de uitbraak van het
coronavirus heeft dit proces vertraging opgelopen.
Het beleidsplan 2021+ zal daarom pas in 2021
verschijnen en in de voorjaars-alv gepresenteerd
worden. De uitgangspunten van het beleidsplan
2021+ zijn echter wel toegelicht in de algemene
ledenvergadering van november 2020 bij de
presentatie van het jaarplan van 2021. De ambities
die in het jaarplan 2021 uitgesproken worden, sluiten
volledig aan op Visie 2021+.
Dit jaarverslag betreft 2020 en in dit jaar gold nog
het meerjarenbeleidsplan ‘Meer en Beter Golf’
(2016-2020). Hieronder vatten wij dit strategieplan
samen.

Visie

Beter Golf, op basis van inhoud, kwaliteit en lange
termijn, moet leiden tot Meer Golf, onder andere
door een toename van het aantal actieve golfers.
Het beleid van de NGF is gebaseerd op de volgende
overtuigingen.
• Golf heeft het in zich om een bijdrage te leveren
aan de huidige ontwikkelingen in de samenleving.
Golf is een gezonde, sociale buitensport die
geschikt is voor alle leeftijden en niveaus, mede
door het unieke handicapsysteem.

Ook op Gendersteyn mochten
na de zomer alleen nog flights
van twee de baan in.

JAARVERSLAG | 2020

VAN HET BESTUUR

11

cultuur noodzakelijk waarbij de (individuele) golfer
centraal staat. In dit veranderingsproces wil de NGF
een nadrukkelijke rol spelen. Daarbij is samenwerking met clubs, banen en andere stakeholders het
uitgangspunt. Om de noodzakelijke veranderingen
te kunnen realiseren, zijn – naast marketing,
communicatie en digitalisering – vier speerpunten
benoemd.

Jong geleerd is oud gedaan.

• Golf is een groene, duurzame sport in de natuur.
De golfwereld beheert ruim tienduizend hectare en
de NGF voelt zich niet alleen verantwoordelijk voor
deze gebieden maar ziet ook kansen om sport en
natuur te verbinden.
• Nederland heeft met zijn vele, verschillende golfaccommodaties een goede infrastructuur waardoor
golf in veel vormen kan worden aangeboden.
• Hoe meer succesbeleving, hoe langer iemand
verbonden blijft aan de sport. Het is dus van belang
dat nieuwe golfers goed worden opgeleid en dat
bestaande golfers sportief uitgedaagd blijven tot
en met het allerhoogste niveau van professional.
Mede dankzij de ruim zeshonderd gekwalificeerde
golfprofessionals kan dat.

Mensen willen sporten
wanneer het hun uitkomt,
zonder verplichtingen en bij
voorkeur in sociaal verband
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•T
 opsport en breedtesport zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Goede prestaties van de
Nederlandse top dragen bij aan de beleving en het
plezier van golfers en beïnvloeden het imago van
de sport positief.

Missie

Het beleid is gebaseerd op een aantal ontwikkelingen
in de samenleving die voor golf van belang zijn.
• Bewegen, gezondheid en natuur nemen een steeds
belangrijkere plaats in.
• Nederland vergrijst in een snel tempo.
• Open gemeenschappen zijn in, gesloten varianten
zijn uit. Of je nu exclusief wilt zijn of golf wilt
aanbieden aan iedereen: toegankelijkheid,
transparantie en verantwoordelijkheid nemen
zijn in beide varianten noodzakelijk.
• Mensen willen sporten wanneer het hun uitkomt,
zonder verplichtingen (voor de lange termijn) en bij
voorkeur in sociaal verband.

Speerpunten

Om op deze ontwikkelingen in te kunnen spelen, is
volgens de NGF een verandering in de golf(club)-

1. Jeugd- en familiegolf
Met de demografische ontwikkelingen in het
achterhoofd zijn er drie redenen om te investeren
in jeugdgolf:
• Voor de korte termijn: om golf als familiesport een
kans te geven. Zonder jeugd geen familiegolf.
• Voor de middellange termijn: om succesvolle
topgolfers voort te brengen. Zonder jeugd geen
talentontwikkeling.
• Voor de lange termijn: om de instroom te
waarborgen. Jong geleerd is oud gedaan.
Generatie na generatie.

In 2020 waren de golfbanen door de coronapandemie van 15 maart tot 11 mei gesloten
voor volwassenen. Jeugd tot en met achttien jaar
mocht vanaf 29 april weer golf spelen. Veel clubs
en banen hebben in deze periode activiteiten voor
jeugd-spelers georganiseerd en hebben deze later in
2020 voortgezet, waardoor veel kinderen enthousiast
zijn gemaakt voor de sport.

Door de coronamaatregelen gingen veel grote
evenementen niet door. GOLF RAAK!, het junior
programma van de NGF dat kinderen vooral op
evenementen in aanraking brengt met de sport, was
op de HISWA aanwezig totdat die beurs op dag twee
werd gestaakt. Daarna waren er geen GOLF RAAK!activiteiten meer tijdens evenementen omdat die
allemaal afgelast moesten worden. GOLF RAAK!
zou in 2020 onder meer aanwezig zijn op de
Koningsspelen, het Olympic Festival, het KLM
Open en de door de NGF georganiseerde
wedstrijden van de Ladies European Tour en

Challenge Tour. Dit zijn evenementen waarop grote
aantallen kinderen en families met golf in aanraking
komen en de golfsport brede aandacht krijgt. Helaas
konden ze niet doorgaan.

In de zomer was het GOLF RAAK!-funpark wel actief
op zes open golfdagen van golfclubs. In de week
van het afgelaste KLM Open is in samenwerking met
vijf Brabantse clubs een tweedaags GOLF RAAK!festival gehouden. Om jeugdgolfactiviteiten op clubs
onder de aandacht te brengen van alle kinderen in
Nederland heeft GOLF RAAK! in 2020 een kalender
gemaakt waarop clubactiviteiten werden vermeld.

De samenwerking is voortgezet
in de vorm van uitwisselingen,
gezamenlijke trainingen en
evaluaties van best practices

Sinds 2019 kiest de NGF ervoor om een intensief
begeleidingstraject jeugd aan te bieden aan clubs
die op een overtuigende wijze kiezen voor kinderen.
Het aantal clubs dat intensief begeleid wordt, staat
eind 2020 op vier. Het traject heeft ook geleid tot
ondersteuning van een nieuw regionaal project
waarbij vijf golfclubs in de omgeving Den Bosch
samenwerken op het gebied van jeugdgolf. Dit
project is begonnen met een grote wervingsactie
met hulp van GOLF RAAK! waarbij driehonderd
kinderen hebben kennisgemaakt met de golfsport.
De samenwerking is voortgezet in de vorm van
uitwisselingen, gezamenlijke trainingen en evaluaties
van best practices. Het doel van de samenwerking is
om van elkaar te leren en gezamenlijk meer kinderen
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in de regio aan het golfen te krijgen. Het project in
Den Bosch dient als een voorbeeld voor toekomstige
samenwerkingsverbanden tussen clubs in andere
regio’s van het land.

Het NGF Familietoernooi, een serie clubtoernooien
waarbij kinderen en jongeren met (groot)ouders
spelen, is in een aangepaste vorm georganiseerd
in 2020. De NGF stelde deze editie extra prijzen
beschikbaar voor de jeugd. In totaal organiseerden
22 clubs een familietoernooi waaraan ruim
duizend golfers meededen. Onder hen waren bijna
honderdvijftig deelnemers tot en met achttien jaar.
De opbrengst van het toernooi ging in 2020 niet naar
het Jeugdfonds Sport & Cultuur maar naar de clubs
zelf, om ze in het moeilijke jaar 2020 te steunen.
Een deel van de clubs heeft besloten het geld te
besteden aan jeugdactiviteiten, andere verenigingen
hebben het aan goede doelen geschonken.

2. Sportief Beleid
De sport is vooral wat golfers bindt aan de club en
baan. Het is de overtuiging van de NGF dat iedere
golfer een sportieve ambitie heeft. We weten ook dat
hoe vaardiger mensen worden in golf, hoe langer ze
aan de sport verbonden blijven.
Omdat het aanbod van sportieve activiteiten een
grote invloed heeft op het werven en behoud van
golfers, stimuleert de NGF dat golfclubs sportief
beleid als een speerpunt beschouwen. Een goed
sportief beleid zorgt voor succesbeleving en plezier
waardoor golfers zich meer verbonden en betrokken
voelen bij de vereniging en meer gaan spelen.
Sportieve programma’s zorgen er bovendien voor dat
mensen beter sociaal integreren. Beginnende golfers
hebben behoefte aan andere activiteiten dan ervaren
golfers en het sportieve programma voor jeugd wijkt
af van dat voor senioren. Om goed in te kunnen
spelen op de sportieve ambities van alle golfers is
een doordacht programma vereist.
In januari 2020 speelde de afdeling Sportief Beleid
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een hoofdrol op het jaarlijkse Nationaal Golf
Congres & Beurs. Een groot deel van de
masterclasses en workshops op het congres
met 350 deelnemers behandelde de onderwerpen
ledenwerving, ledenbehoud en sportief beleid.
Hierbij kwamen alle tools aan de orde die hieronder
nader toegelicht worden.
Sinds 2019 kiest de NGF ervoor om intensieve
clubbegeleiding sportief beleid aan te bieden
aan clubs die serieus aan de slag willen met hun
sportieve beleid. Hierbij wordt samengewerkt met
de NVG en PGA Holland zodat gemeenschappelijke
belangen worden behartigd. De clubs in het traject
intensieve clubbegeleiding krijgen gedurende twee
jaar intensieve steun. Eind 2020 zijn er elf clubs die
een dergelijke clubbegeleiding genieten. De clubs
in het traject krijgen ondersteuning op de volgende
gebieden.
• Werving/behoud van nieuwe golfers; ondersteuning
bij het in beeld brengen van de klantreis en het
implementeren van de juiste activiteiten.
• Behoud van bestaande leden; ondersteuning bij
het opnieuw inrichten van de hele activiteitenkalender met als hoofddoel een betere binding met
de vereniging.
• Jeugd- en familiegolf; ondersteuning bij het werven
en behouden van de doelgroep.
Het handicapsysteem en sportief beleid zijn nauw
verbonden. Het handicapsysteem zet aan tot meer
en beter golf omdat spelers de vooruitgang in hun
niveau kunnen meten. Het maakt het ook mogelijk
dat spelers van verschillende niveaus een min of
meer gelijke strijd tegen elkaar kunnen aangaan.
In 2020 zijn de voorbereidingen getroffen voor de
overstap van het EGA Handicap Systeem naar het
Wereld Handicap Systeem (WHS). Het WHS wordt
op 1 maart 2021 ingevoerd in Nederland. Om dit in
goede banen te leiden is er in 2020 een live webinar,
vanwege de coronamaatregelen, over het WHS
georganiseerd dat ruim vierhonderd deelnemers trok
(het maximum aantal deelnemers per club was twee).

Ook zijn er verschillende online trainingen gegeven
voor handicapcommissies. Die worden voortgezet
in 2021. Voor clubs is een WHS-toolkit beschikbaar,
bedoeld voor handicapcommissies zodat zij het
nieuwe systeem onder de knie kunnen krijgen. Ook
kunnen clubs hier communicatiemateriaal vinden dat
gebruikt kan worden om het WHS aan golfers uit te
leggen.
In de lente van 2020, toen golfbanen de deuren
moesten sluiten vanwege de uitbraak van het coronavirus, heeft de NGF een Boostplan ontwikkeld. Door
de coronamaatregelen van de overheid ontstond
financiële onzekerheid bij veel clubs en banen. Het
Boostplan omhelst extra activiteiten van de NGF met
als doel de clubs en banen zo goed mogelijk door de
coronacrisis te helpen.
In het Boostplan speelt sportief beleid een grote
rol. Zo zijn er na de uitbraak van het coronavirus live
webinars en online trainingen georganiseerd over
ledenwerving en -behoud met daarin ook aandacht

voor sportief beleid. De webinars behandelden
verschillende strategieën onder de titels
‘Leden-binding en behoud-Piramidemodel’ (224
aanmeldingen, 775 YouTube-views), ‘Inspirerende
tips voor ledenbehoud’ (153 aanmeldingen, 468
YouTube-views), ‘Kansen voor jeugdgolf in coronatijd’
(100 aanmeldingen, 263 YouTube-views),
‘Werving nieuwe golfers’ (49 aanmeldingen, 252
YouTube-views), ‘Geef je club deze zomer een boost!’
(54 aanmeldingen, 84 YouTube-views), ‘Haal alles uit
het najaar!’ (38 aanmeldingen, 21 YouTube-views)
en ‘Behoud van nieuwe golfers’ (25 aanmeldingen,
113 YouTube-views). Ook zijn er online trainingen
gehouden ter ondersteuning van clubs en banen.
Een daarvan behandelde effectieve communicatie in
de golfsport (61 aanmeldingen, 27 YouTube-views),
andere gingen over ledenwerving via advertenties
op Facebook (35 YouTube-views) en gratis
promotiemateriaal via Clubbase/Clubdesigns
(222 YouTube-views). Voorts zijn er digitale themabijeenkomsten gehouden waarin elke keer een
thema uit het Boostplan centraal stond (‘Reserveren
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van starttijden: een blijvertje?’, ‘Een betere
samenwerking tussen golfprofessional en club’, ‘Hoe
zorgen we voor het werven en behouden van nieuwe
golfers?’ en ‘Wedstrijd- en evenementenkalender
najaar 2020’).
Een goed sportief beleid op clubs is in 2020 ook
ondersteund door bestaande programma’s en tools
zoals De Golf Academie, het 9-stappenplan,
Players 1st en Golfstart. Met het enquêteprogramma Players 1st kan een club erachter komen

De grootste uitstroom zit in de
groep spelers die de sport niet
langer dan twee jaar beoefenen

wat de behoeftes zijn van leden en gasten, niet
alleen op het gebied van sportief beleid maar ook
op andere terreinen. Het biedt onder meer goed
inzicht in de motieven van nieuwe leden die snel
afhaken. Dit maakt het mogelijk voor clubs hierop in
te springen. De grootste uitstroom van golfers zit in
de groep spelers die de sport niet langer dan twee
jaar beoefenen.
Players 1st is een van de tools die de NGF aanbiedt
om ervoor te zorgen dat het aanbod van golfclubs
aansluit op de behoeftes van leden. Daarnaast is er in
2020 een groot onderzoek gedaan naar de lidmaatschapsbehoeftes van spelers. Dit onderzoek naar
productdifferentiatie, dat bij voldoende nieuwe
aanmeldingen een vervolg krijgt, raakt ook het
sportieve beleid van clubs. In totaal hebben 37 clubs
en banen meegedaan aan fase 1 van het onderzoek
naar optimalisatie van golflidmaatschappen. De clubs
hebben dankzij het onderzoek inzicht gekregen in

Golfstart-les bij GC De Hooge
Rotterdamsche.

de wensen van hun leden: aan welke lidmaatschapsvormen en extra’s (bijvoorbeeld lessen) hebben
zij behoefte en hoeveel is men bereid ervoor te
betalen? De deelnemers hebben een baan- en
clubspecifiek onderzoeksrapport gekregen. Op
basis van de uitkomsten kunnen de deelnemers
kiezen voor het meest toekomstbestendige
‘lidmaatschapsmenu’. Dankzij het onderzoek naar
lidmaatschapsoptimalisatie heeft ook de NGF zelf
veel meer inzicht gekregen in de behoeftes van
golfers. Het streven is om gezamenlijk te komen tot
een duurzaam lidmaatschapsmodel passend bij het
golflandschap anno 2020 en verder.

Een open golfdag op de
Heemskerkse GC.
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De NGF, NVG en PGA Holland stimuleren het
gebruik van opengolfdag.nl. Deze website brengt
clinics, proeflessen en open dagen van clubs en
banen onder de aandacht van potentiële golfers. De
Open Golfdagen van 2020 vielen als gevolg van de
coronamaatregelen samen met de tijdelijke sluiting
van golfbanen. Alle activiteiten zijn geannuleerd en
weinig clubs en banen hebben na de heropening van

golf nog ingezet op open golfdagen. Desondanks
hebben in 2020 bijna zeshonderd nieuwe golfers
deelgenomen aan een open golfdag. Het aantal
deelnemende golfclubs en banen nam in vergelijking
met 2019 af van 65 naar 45. Bijna vijftig procent van
de deelnemers was vrouw en ruim tachtig procent
was tussen 21 en 65 jaar.
In 2020 is de tool Golfstart, die in 2019 gelanceerd
is, uitermate succesvol geweest. Clubs kunnen
op de portal Golfstart een degelijk en goed
geprijsd lespakket voor beginnende golfers
aanbieden. Beginners kunnen er gemakkelijk vinden
waar Golfstart-pakketten in hun regio worden
aangeboden. De Golfstart-cursussen hebben op alle
clubs een identieke inhoud en eenzelfde prijs. Na
de beginnerslessen worden de nieuwe golfers via
Golfstart aangemoedigd vervolgcursussen te doen.
Dit moet ervoor zorgen dat beginners in de cruciale
eerste twee jaar als golfer goed opgevangen worden.
Mede omdat veel andere sporten een groot deel van
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Het online
reserveringsplatform
GOLFGO is vervroegd
gelanceerd.

het jaar niet (door volwassenen) beoefend konden
worden, was er veel interesse voor golf en lessen.
In 2020 volgden ruim 1.600 mensen een Golfstartlespakket bij een van de 68 actief deelnemende
golfclubs en -banen. Ruim tachtig procent van de
deelnemers was tussen 21 en 65 jaar. Over het hele
jaar waren er gemiddeld dertig clubs per week
met een aanbod op het platform. De NGF, NVG
en PGA Holland voeren nationale promotieactiviteiten uit voor het boekingsplatform, zodat mensen
met interesse in golf op de website golfstart.golf.nl
terechtkomen en een degelijk lespakket aangeboden
krijgen.
Door de uitbraak van het coronavirus is het nationale
online reserveringsplatform GOLFGO, een initiatief
van de NGF en NVG, in 2020 vervroegd gelanceerd,
op 29 april. Golfers kunnen via GOLFGO, de
app GOLF.NL of via de widget op GOLF.NL
starttijden boeken op een groot aantal Nederlandse
banen. Door corona werd het noodzakelijk om
groepsvorming op golfbanen te vermijden en een
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De app GOLF.NL, die sinds 2016 bestaat, blijft een
succesvolle tool om golfers te enthousiasmeren
voor meer (qualifying) ronden. Omdat de app actief
gebruik van het handicapsysteem stimuleert en
omdat een actieve speelsterkte voor meer golfplezier
zorgt, zet de NGF in op verdere groei van het gebruik
van de app GOLF.NL. Er wordt elk jaar geïnvesteerd
in een uitbreiding van de functionaliteiten. In 2020
werd GOLFGO geïntegreerd in de app GOLF.NL
waardoor gebruikers ook via de app een starttijd
op een Nederlandse golfbaan kunnen reserveren.
Dankzij de integratie van het starttijdenplatform
GOLFGO en de digitale pas is de relevantie van de
app nog groter geworden. Daarom wordt de app
door steeds meer golfers gebruikt. Eind 2019 hadden
bijna 180.000 golfers de app gedownload. In juni
2020 werd de 200.000ste unieke download geteld en
begin oktober bereikte de teller 225.000.

goede doorstroming te garanderen. Daarom was
een nationaal reserveringsplatform in 2020 zeer
relevant en gewenst. Omdat de toestroom dankzij
reserveringen in goede banen geleid kan worden, is
een dringend advies gedaan aan alle golfbanen om
golfers een starttijd te laten boeken. Zo werden er
vanaf mei 2020 ook reserveringssystemen gebruikt
op banen waar spelers in het verleden niet hoefden
te boeken.
Golfbanen konden vanaf mei gebruikmaken van het
nationale platform GOLFO of hun eigen reserveringssysteem laten synchroniseren met GOLFGO. Voor
golfers is GOLFGO gratis. Ter ondersteuning is
GOLFGO in 2020 ook gratis aangeboden aan
clubs en banen. Eind 2020 waren er ruim zeventig
golfbanen aangesloten op het platform GOLFGO en
het aantal boekingen door golfers steeg gestaag. Van
half mei tot eind 2020 zijn er ruim 72.000 boekingen
gedaan via GOLFGO. Het hoogtepunt was de maand
november waarin ruim 13.000 keer is geboekt.

Er is blijvende aandacht voor de campagne Kies
je tee (kies de kleur tee die het beste bij je past).
Onderzoek heeft aangetoond dat spelers die van
de juiste kleur tee spelen meer spelplezier hebben.
Verder heeft golf in 2020 ook weer meegedaan
aan de Albert Heijn Sportactie ‘Proef de sport’.
Dat heeft tot 1 oktober tweehonderd boekingen
opgeleverd voor de dertig deelnemende clubs en
banen. Helaas is de Sportactie vroegtijdig afgeblazen
vanwege aangescherpte coronamaatregelen.
In de lente is een nieuwe versie van het boekje
‘Welkom in golf’ verschenen. Clubs en banen
kunnen deze publicatie gebruiken voor de werving
van nieuwe golfers. De publicatie legt uit hoe mooi,
uitdagend, toegankelijk en uniek de golfsport is.

De NGF is in 2020 gaan samenwerken met een aantal
‘influencers’ om de golfsport te promoten op de
socialmediakanalen Facebook en Instagram. Het doel
is om mensen in de leeftijdscategorie 20 tot 50 jaar
enthousiast te maken voor golf en te laten beginnen
met lessen. Door te laten zien dat de golfsport
toegankelijk en leuk is voor jong én oud, dragen de

influencers bij aan een positieve imagoverandering
van de sport.

Sinds 2015 speelt het platform GOLF.NL een grote
rol in het realiseren van meer en beter golf door
golfers te inspireren en te enthousiasmeren, maar
ook door regelkennis bij spelers te vergroten of de
werking van het Wereld Handicap Systeem uit te
leggen. GOLF.NL, dat in het verslagjaar opnieuw
een grote groei doormaakte, is in 2020 begonnen
met een podcast onder de naam Podje Golf. In de
podcast worden allerlei onderwerpen belicht, van
topgolf tot het Wereld Handicap Systeem. Ook
heeft GOLF.NL in 2020, samen met de NGF, ruim
tien video’s gemaakt die de golfregels en het WHS
uitleggen.

3. Duurzaam beheer
De afgelopen jaren heeft de NGF gebouwd aan
een stevig fundament voor de verduurzaming van
golfbaanbeheer. Ook aspecten als baanonderhoud,
natuur-, landschaps-, energie- en afvalbeheer en
relaties met de omgeving komen hierbij aan bod. De
uitdaging in de komende twee jaar is dat beheerders
en bestuurders het pesticidegebruik verder terugbrengen zonder dat de speelkwaliteit daaronder te
lijden krijgt. Hiervoor is per accommodatie een visie
nodig die vertaald kan worden naar haalbare beheeren zakelijke doelstellingen.

De Nederlandse golfsport bereikte begin 2020 een
mijlpaal op het gebied van duurzaam accommodatiebeheer. De teller met GEO-gecertificeerde golfbanen
bereikte toen het aantal van honderd. De NGF
stimuleert alle golfclubs om het GEO-certificaat te
behalen. Het internationale GEO-certificaat bewijst
dat de accommodatie in 2020 – de golfbaan én alle
voorzieningen – verantwoord en milieuvriendelijk
wordt beheerd.
De honderdste GEO-baan (GC Meerssen) werd in het
zonnetje gezet op het evenement Sportief Verbinden
in de Amsterdamse RAI. Bij deze bijeenkomst werd
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de routekaart Verduurzaming Sport ondertekend.
Hierin staat hoe de sportsector de ambities uit het
klimaatakkoord in de praktijk wil gaan brengen. Op
het congres Sportief Verbinden werd de golfsport
als koploper in duurzaam accommodatiebeheer
gepresenteerd en als voorbeeld gesteld voor andere
sporten. Dankzij het GEO-duurzaamheidscertificaat
voor golfbanen en de monitoring van gewasbeschermingsmiddelen in de sector is golf een professionele
en betrouwbare gesprekspartner voor de overheid
geworden. De marge die sport krijgt bij de uitfasering van pesticiden is te danken aan alle inspanningen van de golfclubs en banen – handelingen die
dankzij GEO aangetoond kunnen worden.
Het jaarlijkse Nationaal Golf Congres & Beurs
bewees in 2020 met bijna 350 deelnemers opnieuw
zijn grote waarde. Met de aansluiting van de NGA
bij het congres van de NVG, NGF en PGA Holland
onderstreepten de organisatoren het thema van de

editie 2020: ‘De kracht van samen’. De coproductie
van de vier golfpartners leverde een waardevolle
en inspirerende kennis- en netwerkdag op voor
afgevaardigden van clubs en banen, greenkeepers,
professionals, aannemers, leveranciers en andere
partijen. Duurzaam golfbaanbeheer is altijd een
belangrijk onderdeel van het congres, zowel in
de gezamenlijke sessies als in de workshops en
masterclasses, en dat was in 2020 niet anders.
Bij de uitbraak van het coronavirus, toen
greenkeepers alleen onder strenge voorwaarden
onderhoud mochten plegen, heeft de NGF in
communicatie-berichten en nieuwsbrieven het belang
van essentieel golfbaanonderhoud benadrukt en
richtlijnen hiervoor opgesteld. Voorts is er in de
NGF-publicatie GolfMarkt en op de website van
de NGF een artikel verschenen over het belang
van duurzaam beheer in een crisis zoals de
coronapandemie. Ondanks de problemen waarmee
golfclubs te maken hebben als gevolg van de corona-
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crisis vervolgen de verenigingen die zich bij GEO
hebben aangemeld, hun (her)certificeringstraject.

Om clubs in het GEO-traject te ondersteunen
worden er elk jaar op verschillende plaatsen in
Nederland OnCourse-workshops georganiseerd.
Dat was door de coronamaatregelen in 2020 niet
mogelijk. Daarom werd er vooral telefonische en
digitale begeleiding geboden bij het doorlopen van
OnCourse Nederland, de portal die is ontwikkeld om
golfbaanbeheerders te stimuleren bewust om te gaan
met natuur en milieu en maatschappelijk verantwoord
te handelen. Zo is er een achtdelige online videotraining ‘OnCourse/GEO’ gemaakt die gekoppeld
is aan een FAQ (een lijst met antwoorden op
veelgestelde vragen). Ook is een OnCourse Checklist
gemaakt die clubs ondersteunt bij het doorlopen
van de portal. De GEO-helpdesk van de NGF, die in
januari is ingesteld en per telefoon en e-mail bereikbaar is, bewees ook zijn waarde.
In april 2020 is een wijziging in de wettelijke
regeling in werking getreden voor het gebruik van
pesticiden op sportvelden. Hierin wordt vermeld
welke uitzonderingen er nog zijn op het gebruiksverbod mits er door de golfbaan voldaan wordt aan
geïntegreerde gewasbescherming (Integrated Pest
Management, IPM). Om banen hierbij te begeleiden
is IPM sinds de zomer van 2020 geïntegreerd in
OnCourse Nederland. Eerder al, begin 2020, is in
samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat de ‘Handreiking pesticidevrij sportgrasbeheer’ gepubliceerd. Deze geeft inzicht in de
omstandigheden waarin plagen, ziekten en onkruid
ontstaan en focust op het voorkomen hiervan.

Juist in een crisis zoals de
coronapandemie is duurzaam
beheer van belang.
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Golfbanen worden bij de transitie naar pesticidevrij
beheer op verschillende manieren begeleid door de
Golfalliantie, die bestaat uit de NGF, NGA en NVG.
De banen zijn geïnformeerd over IPM als opvolger
van de Green Deal Sportvelden in communicatieberichten, nieuwsbrieven en bijeenkomsten van
de Golfalliantie (die vanwege de coronapandemie

grotendeels digitaal georganiseerd moesten worden).
De NGF heeft daarnaast, namens de Golfalliantie,
een online training ontwikkeld over IPM en de
uitzonderingen die er nu nog zijn op het gebruiksverbod mits een golfbaan voldoet aan geïntegreerde
gewasbescherming.
Voor de afdeling Duurzaam Beheer zijn de jaarlijkse
NGF-bijeenkomsten op het KLM Open (een GEOen agronomieseminar) belangrijke communicatiemomenten. Hetzelfde geldt voor mini-symposia
die de NGF jaarlijks organiseert over duurzame
thema’s, het Nationaal Golf & Groen Symposium
en de jaarlijkse Golfalliantie-workshops. In deze
bijeenkomsten voor beheerders van golfbanen
(baancommissies, clubmanagers, (hoofd)greenkeepers
en bestuurders/directies) wordt ingehaakt op thema’s
die zijn behandeld in het jaarlijkse Nationaal Golf &
Groen Symposium. Alle genoemde bijeenkomsten
konden door de coronacrisis niet doorgaan als
bijeenkomsten waar deelnemers fysiek bijeenkomen.
Ter vervanging zijn er live webinars georganiseerd
en online videotrainingen ontwikkeld zoals de al
genoemde OnCourse/GEO-training.
Eind 2020 heeft de NGF in samenwerking met
Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) twee webinars
gehouden over het begrip ecosysteemdiensten. De
webinars trokken een kleine dertig deelnemers. Het
begrip ESD (ecosysteemdiensten) bestaat al twintig
jaar maar wordt steeds belangrijker in ons denken
over de natuur. En voor de golfbranche bieden
ecosysteemdiensten grote maatschappelijke en
zakelijke kansen. Elke golfbaan levert ecosysteemdiensten die van waarde zijn voor de baan zelf maar
ook voor de omgeving. De ecosysteemdiensten
kunnen verzilverd worden in monetair (geld) of
sociaal kapitaal (relaties).
De NGF Bird Watching Day op golfbanen, die
jaarlijks in het voorjaar gehouden wordt, moest
vanwege corona afgelast worden. Het jaarlijkse
Nationaal Golf & Groen Symposium is eind 2020
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noodgedwongen als een tweedelige digitale
bijeenkomst georganiseerd, met als thema de
gevolgen van klimaatveranderingen voor golfbanen.
Het digitale symposium trok 132 deelnemers.
In 2020 zijn opnieuw duurzaamheidsthema’s en
best practices onder de aandacht gebracht in de
publicatie GolfMarkt. Ook zijn er weer communicatievideo’s voor golfers gemaakt. Daarnaast zijn er
nieuwe factsheets gepubliceerd ter ondersteuning
van duurzaam beheer op de Nederlandse golfbanen.
4. Topgolf
De NGF ziet topsport als een van haar kerntaken.
Topsport draait op zes pijlers: sporters, coaches,
wedstrijden/competities, trainingsomgeving,
specialistische omgeving en organisatie/leiderschap.
De NGF heeft de droom dat in 2024 een
Nederlandse golfer of golfster een medaille haalt op
de Olympische Spelen. Vertaald naar de dagelijkse

praktijk betekent dit dat er structureel twee tot drie
Nederlandse spelers en speelsters in de top 100 van
de wereld moeten meedraaien.
Door de coronapandemie zijn in 2020 wereldwijd
veel grote wedstrijden afgelast. In Nederland gold dit
voor het KLM Open dat voor het eerst op Bernardus
Golf gespeeld zou worden. De NGF was in 2020
organisator van een Challenge Tour-toernooi op
The Dutch en een Ladies European Tour-toernooi
op de Rosendaelsche GC. Door het organiseren van
deze toernooien in eigen land ontvangt de NGF
wildcards voor buitenlandse wedstrijden en krijgen
Nederlandse talenten meer speelkansen op een
hoger niveau. Tegelijk worden jonge Nederlandse
golfers gestimuleerd om in de voetsporen van Anne
van Dam en Joost Luiten te treden. Maar de twee
wedstrijden konden in 2020 niet doorgaan door de
gevolgen van Covid-19.

in het EK voor heren in Zwitserland. Bart Nolte en
Catryn Geleijnse zetten mooie prestaties neer in het
EK voor senioren met respectievelijk een vijfde en
achtste plaats.

in die periode gespeeld. Het belangrijkste NK,
het Nationaal Strokeplay Kampioenschap voor alle
leeftijden, werd gewonnen door Lauren Holmey en
Thom Hoetmer.

Een Nederlandse kampioen was er in 2020 ook.
Myrte Eikenaar won voor het tweede jaar op rij het
European Mid-Amateur Championship in Zwitserland.
Ook een andere internationale wedstrijd, de Grand
Prix de la Bruyere in België, kende met Loran Appel
en Lizzy Peeters Nederlandse winnaars.

Ook de Nederlandse professionals op de internationale tours hadden door corona te maken met
aangepaste speelschema’s. Wil Besseling was in 2020
de beste Nederlandse speler op de European Tour.
Hij begon het jaar met een ‘halve kaart’ maar door
sterk spel verbeterde hij gedurende het seizoen zijn
speelrechten. Op de jaarranglijst eindigde Besseling
op de 68ste plaats. Voor Joost Luiten was 2020 een
relatief slecht seizoen. De zesvoudige winnaar op
de European Tour eindigde op de jaarranglijst op
de 73ste plaats. Dat was zijn slechtste notering in
de laatste elf seizoenen op de European Tour. Op
de wereldranglijst was Luiten eind 2020 nog steeds
de beste Nederlander: 160ste. Wil Besseling was
nummer 182 van de wereld.

De NGF Competitie moest in 2020 afgelast worden,
net als de Najaarscompetitie en Jeugdcompetitie,
en in het voor- en najaar waren ook nationale
NGF-wedstrijden niet toegestaan. Van juli tot en
met september konden er wel nationale kampioenschappen gehouden worden, hoewel onder
strenge voorwaarden. Om die reden zijn alle NK’s

Het ELTK voor heren op de Hilversumsche GC
(in september) kon met enige aanpassingen wel
gespeeld worden, hoewel een aantal landen zich
vanwege coronarestricties moest afmelden. In het
Europese Landen Team Kampioenschap in eigen
land eindigde Oranje op de vijfde plaats. Het
Nederlandse team bestond uit Bob Geurts, Kiet van
der Weele, Nordin van Tilburg en Jerry Ji.

De Nederlandse European Tour-spelers Darius
van Driel en Lars van Meijel konden op basis van
hun speelrechten maar weinig toernooien spelen.
Van Meijel sloot het jaar af als nummer 154 op
de jaarranglijst en Van Driel als nummer 157. Van
Driel en Van Meijel houden echter in 2021 dezelfde
speelrechten als in 2020. De reden hiervoor is dat de
Tour vanwege corona de degradatieregeling heeft
‘bevroren’.

Ook de ELTK’s voor dames en meisjes gingen door.
In het ELTK voor Girls in Slowakije boekte Nederland
met een derde plaats een mooi succes. Het team
bestond uit Anne-Sterre den Dunnen, Noa van
Beek, Rosanne Boere, Eva Nijenhuis. Den Dunnen
eindigde als eerste in de strokeplaykwalificatie. De
Nederlandse dames (Romy Meekers, Lauren Holmey,
Daniëlle Modder en Anne-Sterre den Dunnen)
eindigden in het ELTK Zweden op de tiende plaats.

Anne-Sterre den Dunnen boekte
succes op het ELTK.
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Den Dunnen speelde ook sterk in het EK. Ze
eindigde op de achtste plaats in het European
Ladies’ Amateur Championship in Slovenië. Bob
Geurts deed het met een zevende plaats heel goed

Anne van Dam, actief op het
hoogste niveau.

Anne van Dam speelde voor het tweede jaar op rij
op de LPGA Tour, het hoogste niveau voor vrouwen.
Op de jaarranglijst eindigde ze op plaats 72, tien
plaatsen hoger dan het jaar ervoor. Van Dam sloot
het jaar af als nummer 97 op de wereldranglijst. Dewi
Weber speelde in 2020 opnieuw op de Amerikaanse
Symetra Tour, het circuit onder de LPGA. Op de
jaarranglijst eindigde Weber op de 24ste plaats. Voor
promotie naar de LPGA Tour was een plaats in de top
5 vereist. Weber is lid van Golf Team Holland (GTH),
het managementbureau dat in 2005 is opgericht om
jonge Nederlands golftalenten op weg te helpen in
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Talent Jerri Ji (rechts) met
bondscoach Maarten Lafeber.

Luiten stond eind 2020 in de ‘geschoonde’ Olympic
Golf Rankings (maximaal twee spelers per land,
vier voor het beste land) op de 47ste plaats en Wil
Besseling op plek 49. Anne van Dam was eind 2020
nummer 32 op de ranglijst voor vrouwen.
Eind 2020 zijn er veranderingen doorgevoerd in de
topgolforganisatiestructuur. De selecties – en daarmee
ook het coachingteam – waren in de loop der jaren
te groot geworden. Dat resulteerde in stijgende
kosten en minder effectiviteit. Het aantal coaches
is in 2020 gereduceerd. Bovendien worden zij niet
langer ingehuurd maar zijn zij nu in dienst van de
NGF. Het team bestaat sinds eind 2020 uit Maarten
Lafeber (bondscoach en Jong Oranje/Oranje heren),
Taco Remkes (ondersteunend bij trainingen op
zaterdag), Tim Nijenhuis (Jong Oranje/Oranje dames),
Niels Kraaij (technisch coach), Reinier Saxton (player
developer voor dames en heren van Jong Oranje/
Oranje), Tom Stam (jeugdselectie), Guido Loning
(jeugdselectie) en Floris de Vries (jeugd-selectie).

de beginjaren van hun professionele loopbaan.
Onder anderen Joost Luiten, Christel Boeljon en
Anne van Dam gebruikten GTH als springplank
naar een zelfstandig bestaan in het professionele
golfcircuit.
Positief is dat er in 2021 veel Nederlanders op de
Alps Tour en Pro Golf Tour zullen spelen omdat ze in
2020 in de Qualifying School een kaart veroverden
voor deze circuits. Via de twee Satellite Tours kunnen
spelers promoveren naar de Challenge Tour.
In het beleidsplan 2016-2020 is als ambitie
uitgesproken dat Nederland bij de Olympische
Spelen in Tokio (uitgesteld van 2020 naar 2021)
één mannelijke en één vrouwelijke deelnemer heeft
en dat er bij de Olympische Spelen van 2024 vier
Nederlandse deelnemers (m/v) zijn. Volgens de eisen
van NOC*NSF moet een speler aan het einde van de
kwalificatieperiode in de top 36 van de Olympic Golf
Rankings staan en in de top 100 van de wereld. Joost
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Tegelijk is de selectiestructuur vereenvoudigd. De
vroegere C-, C+ en B-selectie is omgevormd tot
één jeugdselectie. Daarnaast zijn er de selecties
van Jong Oranje en Oranje. In het najaar is bekendgemaakt welke spelers in de drie selecties zijn
opgenomen. Voor Jong Oranje en Oranje is The
Dutch de vaste trainingslocatie geworden. De spelers
in de Jeugdselectie krijgen centrale trainingen in
nauwe samenwerking met de club en home pro
van de talenten. Het doel hiervan is ‘co-creatie’:
gezamenlijk het niveau van jeugdtalenten verbeteren.
Er is voor spelers van de Jeugdselectie veel ruimte
voor het volgen van het clubprogramma, maar vanaf
vijftien jaar wordt het trainings- en (inter)nationale
wedstrijdprogramma voor een deel van de spelers
intensiever.
Oranjespelers vertegenwoordigen Nederland in
(buitenlandse) toernooien. In Oranje zitten spelers
van achttien jaar en ouder. Zij trainen meerdere
keren per week nationaal. De focus ligt op presteren
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in nationale en internationale wedstrijden. Jong
Oranje bestaat uit spelers van vijftien tot en met
zeventien jaar. Zij trainen elk weekend nationaal. De
focus ligt op presteren in nationale wedstrijden. In
de Jeugdselectie worden vooral spelers opgenomen
in de leeftijd van twaalf tot en met veertien jaar, en
heel soms jeugd jonger dan twaalf. Zij trainen elk
weekend regionaal.

Noodgedwongen moesten de algemene ledenvergaderingen van de NGF in 2020 als digitale
bijeenkomsten georganiseerd worden, in
september en november. Dankzij tijdelijke
spoedwetgeving waren elektronische vergaderingen
en stemmingen toegestaan. Voor digitale algemene
ledenvergaderingen in de toekomst is een statutenwijziging nodig.

De beste spelers met een fysieke beperking worden
begeleid door Marcella Neggers. Deze spelers
nemen deel aan internationale toernooien van de
European Disabled Golf Association.

Mede door de uitbraak van corona, om kosten te
besparen, is het magazine GOLF.NL in het najaar
voor het eerst als digitaal magazine aan alle golfers
gestuurd. In maart is het magazine wel in print
uitgekomen. Op basis van een enquête die in
oktober is verstuurd en waarvan de resultaten zijn
gepresenteerd in de ALV van november, wordt er op
de ALV in mei 2021 een richting voor het magazine
gepresenteerd. Daarnaast is in de ALV van november
2020 besloten de eerstvolgende editie in maart ook
te digitaliseren.

Communicatie

In 2020 is de NGF gestart met accountmanagement
door verschillende medewerkers van het federatiebureau met als doel de behoeftes van Leden te
inventariseren en indien gewenst te ondersteunen.
Een vast onderwerp van gesprek was de impact
van de coronamaatregelen op de club of baan,
en ook het Boostplan en alle speerpunten van het
NGF-beleidsplan kwamen aan de orde. In 2020
hebben de accountmanagers meerdere keren digitaal
of telefonisch contact opgenomen of hebben ze
bezoeken gebracht aan clubs en banen.
De digitale NGF-pas zichtbaar
in de app GOLF.NL.

Om dezelfde reden is GolfMarkt #16 digitaal
verzonden, de april-editie is door de corona-uitbraak
niet gemaakt. Als onderdeel van Visie 2021+ wordt
onderzocht of een toekomstige digitalisering van de
publicatie gewenst is.

Mede door de corona-uitbraak wordt de digitalisering
van de golfsport in een versneld tempo voortgezet
en geoptimaliseerd. De app GOLF.NL, het starttijdenplatform GOLFGO en het platform Golfstart hebben
in 2020 extra functies gekregen en verbeteringen
ondergaan. GOLFGO is in de loop van 2020
geïntegreerd in de app GOLF.NL en GOLF.NL.
Caddie (caddie.ngf.nl), het NGF-serviceportaal voor
golfclubs, -banen en professionals, is in 2020 ook
uitgebreid met enkele nieuwe functionaliteiten.
De digitale NGF-pas is zichtbaar in de app
GOLF.NL sinds begin 2020. Een digitale pas heeft
verschillende voordelen. Het is beter voor het milieu,
de golfers zien altijd hun actuele handicap en de
scanbare pas biedt gebruiksgemak voor banen. In
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2020 is de plastic pas nog verstrekt aan spelers tenzij
golfers bij hun club aangaven dat ze geen plastic
exemplaar wensten. Die stap was al heel succesvol
want in 2020 had nog maar zo’n vijftig procent van
alle Nederlandse golfers een plastic pas. In 2021
krijgen spelers alleen nog een plastic pas als ze bij
hun club aangeven dat ze hier prijs op stellen. Dat
zal ertoe leiden dat er in 2021 nog minder plastic
passen gefabriceerd hoeven te worden. Op de
digitale pas staat vanaf 2021 naast het NGF-nummer
ook het GSN-nummer van een speler. Een golfer die
lid is van twee clubs heeft twee NGF-nummers maar
iedere speler heeft maar één GSN-nummer. Aan
het GSN-nummer van een speler zijn de handicapgegevens gekoppeld.
De digitalisering van de golfsport in de afgelopen
jaren heeft tot sterke tools geleid waardoor de
golfsport klaar is voor de toekomst. Deze tools
verschaffen ook belangrijke data die de NGF
inzichten geven in trends en ontwikkelingen. Aan de
andere kant is het ICT-landschap door de digitalisering
complex geworden. Om meer grip op de situatie
te krijgen en om kosten te besparen zijn in 2020
alle ICT-projecten geïnventariseerd en geëvalueerd.
Op basis hiervan is een ICT Roadmap voor 2021
ontwikkeld, waarin is vastgelegd welke ICT-projecten
uitgefaseerd, aangepast of geoptimaliseerd worden.
Om de uitvoering van de plannen in goede banen te
leiden is voor elk ICT-project een projectgroep met
een verantwoordelijke projectleider aangewezen.

Samenwerking

In 2020 is mede door de uitbraak van het coronavirus nauw samengewerkt met NOC*NSF maar ook
met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport en van Economische Zaken en Klimaat.
De samenwerking leidde tot de vaststelling dat
golf gedurende de coronacrisis veilig gespeeld kan
worden en daardoor hebben golfbanen maar korte
tijd de deuren moeten sluiten. In de gesprekken is
afgestemd hoe golf het beste georganiseerd kon
worden in coronatijd. De wisselende voorwaarden,
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afhankelijk van de coronamaatregelen, zijn steeds
vastgelegd in het ‘golf- en coronaprotocol’, een
afgeleide van het NOC*NSF-protocol ‘verantwoord
sporten’. Het golfprotocol was op deze manier steeds
in lijn met de noodverordeningen van de veiligheidsregio’s en later in lijn met de tijdelijke wet Covid-19.
In 2020 is de nauwe samenwerking tussen de
NGF, NVG, PGA Holland en NGA voortgezet.
Voorbeelden hiervan zijn de communicatie over
coronamaatregelen en de gevolgen voor de
golfsport, de lancering van het starttijdenplatform
GOLFGO, de promotie van de portal Golfstart en
website opengolfdag.nl én de samenwerking in de
Golfalliantie die onder meer resulteert in gezamenlijke communicatie over de uitfasering van pesticidegebruik. De NGA is sinds 2020 ook partner van het
jaarlijkse Nationaal Golf Congres & Beurs.

Sponsoren

De NGF is dankbaar dat diverse partners de
golfsport willen ondersteunen. In 2020 nam de NGF
afscheid van Deloitte, sinds 2010 niet alleen sponsor
van de NGF maar ook van Golf Team Holland. De
NGF is Deloitte veel dank verschuldigd voor de
jarenlange steun. In 2020 traden MIcompany en Big
Green Egg toe tot de groep sponsors/partners. De
NGF prijst zich verder gelukkig met de volgende
sponsors en partners: ING Private Banking (sinds
2016 hoofdsponsor van de NGF en Golf Team
Holland en partner van het KLM Open), TeamNL,
Nederlandse Loterij, Monte Rei Golf & Country
Club, Acushnet (Titleist/FootJoy) en de Numa
Group. Daarnaast zijn er bedrijven en personen die
de activiteiten rondom Golf Team Holland financieel
ondersteunen in de vorm van The Patrons en een
actieve businessclub.

Leden

Als nieuw lid trad toe Golf4All Harderwijk (27 holes).
Haaksbergse GC Het Langeloo, GC Land van
Thorn en GC Welschap zegden eind 2020 hun
NGF-lidmaatschap op.
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GC Efteling veranderde van naam in GC De
Loonsche Duynen en Golfkring Het Rijk veranderde
van naam in #Het Rijk Golf.

Jubilea

Veel clubs vierden in 2020 een jubileum, waarbij het
115-jarige bestaan van de Rosendaelsche GC en het
110-jarige bestaan van de Hilversumsche GC en de
Kennemer G&CC bijzondere vermelding verdienen.
Vier clubs besteedden aandacht aan hun zilveren
jubileum: GC Midden-Brabant, GC Dorhout Mees,
GC Almkreek en Haaksbergse GC Het Langeloo.

Algemeen

In het verslagjaar overleden Aleid Kemper,
Gouden Speld-draagster, en Robbie van Erven
Dorens, Lid van Verdienste.

Het bestuur heeft in het afgelopen jaar een
zelfevaluatie uitgevoerd. Aanleiding hiervoor zijn
de minimale kwaliteitseisen en de Code Goed
Sportbestuur die NOC*NSF via de verdeling van
de Lottogelden aan haar leden oplegt. Het bestuur
grijpt deze verplichting graag aan om jaarlijks
haar performance en onderlinge samenwerking te
toetsen. Uit deze evaluatie die onder begeleiding

van NOC*NSF heeft plaatsgevonden, komen de
volgende actiepunten voor het bestuur naar voren:
•

•

•

de bestuursfilosofie van de NGF wordt beter
beschreven en vastgelegd in combinatie met
de functiebeschrijvingen van de individuele
bestuurders;
als onderdeel van de op te stellen strategie
wordt een traject gestart om de rolinvulling van
bestuur, bureau en vrijwilligers te optimaliseren
(governance/bestuursmodel);
er wordt een kwalitatief leden- en tevredenheidsonderzoek gehouden om meer inzicht te krijgen
in de behoeften van het bureau en de leden.

De NGF voldoet opnieuw aan alle eisen die de
Code Goed Sportbestuur stelt aan onze organisatie.
Dit is een belangrijke voorwaarde voor het kunnen
indienen van subsidieaanvragen bij NOC*NSF.

Voor alle bestuursleden is een rooster van aftreden
opgesteld, waarbij (her)benoeming in principe
plaatsvindt voor een periode van drie jaar met een
maximum benoemingstermijn van zes aaneengesloten jaren. Alle functiebeschrijvingen zijn openbaar
gemaakt via de website van de NGF.

Rooster van aftreden NGF-bestuur
		
		

Caroline Huyskes, President
Jan Ede Kuipers, Vicepresident, Regels en Handicapping
Marise Blom, Penningmeester
Dricus Prins, Breedtesport
Richard Kooloos, Duurzaam!Golf
Alfred Levi, Marketing en Communicatie
Judith van Hagen-Hermans, Topgolf

benoeming herbenoeming

2017
2015
2019
2015
2017
2016
2019

2019
2018
2022
2018
2020
2019
2022

aftreden

2023
2021		
2025
2021
2023
2022
2025
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Het kalenderjaar van de NGF omvat elke maand gebeurtenissen en activiteiten.
De meest gedenkwaardige staan in deze tijdlijn.

JANUARI

7 januari
Publicatie van ‘Handreiking

pesticidevrij sportgrasbeheer' ter ondersteuning

van golfbanen.
9 januari

De NGF voert een helpdesk
in voor banen die OnCourse
Nederland gebruiken op weg
naar GEO-certificering.
15 januari
Het Nationaal Golf Congres
& Beurs in Sportcentrum

3 februari
In verband met de komst
van het Wereld Handicap
Systeem voert de NGF een
certificeringstraject voor
softwareleveranciers in.

11 februari
Joost Luiten lanceert
samen met de NGF en het
Jeugdfonds Sport de Joost
Luiten Foundation. Het doel
is kinderen te laten kennismaken met de golfsport.

Papendal heeft bijna 350
deelnemers.

18 februari

Tweede digitale Q&A voor
handicapcommissies waarin

WHS voor wedstrijdcommissies en hoe bereid je je goed
voor op het nieuwe seizoen?

vragen worden beantwoord
over de overgang van het
EGA Handicap Systeem
naar het Wereld Handicap
Systeem.
21 januari

Online training voor clubs
hoe je via Facebookadvertenties de juiste
doelgroep naar je website
kunt krijgen.
23 januari

Op het evenement
Sportief Verbinden in
Amsterdam wordt de
Christine Saxton legt op het Nationaal
Golf Congres & Beurs het nieuwe WHS uit.

FEBRUARI

100ste GEO-gecertificeerde
golfbaan in het zonnetje

Live webinar voor wedstrijdcommissies: wat betekent het

22 februari
Derde digitale Q&A voor
handicapcommissies waarin
vragen worden beantwoord
over de overgang van het
EGA Handicap Systeem naar
het WHS.

MAART
15 maart
Er worden strenge coronamaatregelen afgekondigd.
Alle banen en horecafaciliteiten op de golflocaties
moeten op last van de
overheid de deuren sluiten.

16 maart
De coronamaatregelen
dwingen de NGF om de
voorjaarscompetitie af te
gelasten.

22 en 28 maart
Het Nationaal Handicap
Symposium wordt afgelast.
Als vervanging worden er later
in 2020 webinars en online
trainingen georganiseerd.

APRIL

1 april
De regeling voor het gebruik
van pesticiden op sportvelden
wordt gewijzigd. Alleen in
uitzonderingsgevallen en alleen
als IPM is toegepast mogen
pesticiden gebruikt worden.

Ngfclub.nl en ngfkaart.nl
worden gesloten. Vanwege
AVG-wetgeving worden de
diensten aangepast en verplaatst
naar het NGF-serviceportaal

Caddie.

7 april
Noodgedwongen worden
cursussen en workshops
vervangen door webinars.
Het eerste grote NGF-webinar,
op 7 april, gaat over ledenbinding en -behoud en heeft
224 deelnemers.

gezet: GC Meerssen.
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APRIL

MEI

16 april
Een maand na de sluiting van
alle golfbanen houden de
Golfalliantie (NGF, NGA en
NVG) en PGA Holland een

bedankactie voor greenkeepers.

Zij voeren gedurende de sluiting
van golfbanen onder strenge
voorwaarden het onderhoud uit.
17 april
Webinar Tips voor ledenbehoud
in coronatijd.

29 april
Jeugd tot en met zeventien
jaar mag weer golf spelen,
volwassenen moeten nog even
wachten.
Het starttijdenplatform
GOLFGO van de NGF en NVG
wordt gelanceerd.

De redactie van GOLF.NL brengt
een speciaal online magazine
uit in het teken van 'golfsport
in coronatijd'. Via de actie
#supportervangolf kan voor
1,50 euro dit zeventig pagina's
tellende e-magazine gekocht en
gedownload worden.
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1 mei
Webinar Kansen voor jeugdgolf
in coronatijd.

7 mei
In verband met de coronamaatregelen krijgen golfclubs
toestemming het regelexamen
digitaal af te nemen.
11 mei
De golfbanen mogen weer open
voor jeugd én volwassenen.
Er gelden echter vanaf deze
datum wel strenge richtlijnen.
Die worden in het najaar
aangescherpt.

1 juni
De horeca op golfbanen mag
onder strenge voorwaarden
heropenen. Half oktober moeten
de deuren echter weer dicht.

29

22 april
De NGF begint een hulpactie
voor golfclubs en -banen onder
de naam #supportervangolf.

Dewi Weber
Er zijn kansen voor jeugdgolf in
coronatijd!

JUNI

16 mei

Eerste Zoom-bijeenkomst over
de coronacrisis en de gevolgen
voor de golfsport.

19 mei
De NGF heeft met MIcompany
een nieuwe sponsor in huis.
Het bedrijf speelt in 2020 een
hoofdrol bij het onderzoek naar
lidmaatschapsoptimalisatie op
golfclubs.
26 mei
Live webinar Succesvolle

werving van nieuwe golfers.

27 mei
Online training Clubdesigns:
eenvoudig promotiemateriaal
maken in je eigen huisstijl met
Clubdesigns.

5 juni
Het webinar over de opfriscursus
golfregels (en de coronagolfregels die qualifying ronden
mogelijk maken) heeft 208
deelnemers (YouTube views:
3.608).
7 juni
Begin van de Jeugdcompetitie
2020 wordt uitgesteld en
uiteindelijk helemaal afgelast.
17 juni
De NGF ondersteunt een

#supportervangolf-benefietactie

waarbij Naud Frese, Derk
ter Braak en paralympisch
snowboarder Merijn Koek langs
achttien golfbanen fietsen en op
elke locatie één hole spelen.

18 juni
De NGF lanceert het Boostplan
om clubs en banen gedurende de
coronacrisis te ondersteunen.
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AUGUSTUS

JUNI
20 juni
Zoom-bijeenkomst 2: Vragen
over corona en golf.

30 juni
Eerste live webinar gehouden
over het Boostplan voor 2020.
In tijden van corona is golf de
ideale anderhalvemetersport.
Hoe kan je daarvan profiteren?

JULI
2-5 juli
Helaas afgelast: het

4 juli
Het GOLF RAAK!-funpark
mag pas in de zomer banen
bezoeken. Het debuut in 2020
is op GC Westerpark (BurgGolf
Zoetermeer).

7 juli
Tweede live webinar gehouden
over het Boostplan voor 2020.
Hoe verleng je het golfseizoen
en haal je alles uit het najaar?
GOLF.NL Special (digitaal): golf

in eigen land.
8 juli

Big Green Egg wordt een

nieuwe partner van de NGF. Het
bedrijf adopteert onder meer de
birdieranking in de app GOLF.NL.
29 juli

GOLF.NL, het NGF-platform
voor golfers, viert de vijfde

verjaardag.

18 augustus
Clubprofiel, een platform dat
sportverenigingen helpt om
zichzelf op de kaart te zetten,
wordt omgedoopt in Clubbase.
NOC*NSF organiseert een
online training.

16 september
De deadline voor opgave voor
de Najaarscompetitie. Het
aantal inschrijvingen is twee
keer zo hoog als in 2019, maar
de Najaarscompetitie moet
uiteindelijk afgelast worden.

IPM wordt geïntegreerd in
OnCourse Nederland, de portal

17-20 september
Helaas afgelast: het KLM
Open op Bernardus. De NGF
staat op ngf.nl stil bij recente
Vrijwilligers van het jaar die op
KLM Opens in het zonnetje zijn
gezet.

30

Dutch Ladies Open op de

Rosendaelsche GC.

OKTOBER

voor GEO-golfbanen. IPM is de
wettelijk verplichte methodiek
om het gebruik van pesticiden
drastisch af te bouwen.
28 augustus

De opbrengst van de
NGF-steunactie #supportervangolf wordt bekendgemaakt:

35.575 euro. Het bedrag wordt
verdeeld over clubs en banen.

27-30 augustus
Helaas afgelast: de BNL
Challenge Trophy op The Dutch.

SEPTEMBER

1 september
Het starttijdenplatform
GOLFGO wordt geïntegreerd
in de app GOLF.NL, wat meer
gebruiksgemak biedt.
7 september
Live webinar Effectieve
communicatie in golf.

9-12 september
De Hilversumsche GC is
gastheer van het ELTK voor
heren. Vanwege de coronamaatregelen is publiek niet
toegestaan. Oranje eindigt op
de vijfde plaats.
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19 september
De Algemene ledenvergadering
van de NGF wordt voor
het eerst online gehouden.
Het betreft de door corona
uitgestelde voorjaars-alv.

8 oktober
Fairwaystrokes stopt
11 oktober
GolfMarkt#13 - Blik vooruit
12 oktober
Jerry Ji schrijft golfhistorie
voor Nederland
Jerry Ji won de bronzen
medaille op de Jeugd
Olympische Spelen in Buenos
Aires. Hij schreef daarmee
geschiedenis: nooit eerder
won een Nederlandse
golfer een medaille op een
Olympisch evenement. De
NGF is trots op Jerry!

NOVEMBER
22 november
ING Private Banking blijft
trotse hoofdsponsor van het
Nederlandse golf
De samenwerking tussen ING
Private Banking, de NGF en
het KLM Open isverlengd tot
in ieder geval eind 2020.

19 december
Deelnemers NGF Familietoernooi golfen geld in het laatje
De jaarlijkse bijdrage aan het
Jeugdfonds Sport & Cultuur
is namens alle deelnemers
van het NGF Familietoernooi
overhandigd door de NGF
C-selectie.

DECEMBER
1 december
De ALV in een nieuw jasje
Voorafgaand aan de ALV
werd een elftal parallelsessies georganiseerd met
relevante onderwerpen.
4 december
Recognized Service Provider
label
Tijdens het Nationaal Golf
& Groen symposium is het
Recognized Service Provider
label voor 2019 uitgereikt
aan Oosthoek Groep, De Enk
Groen & Golf en Vos Ruinerwold.

19-20 september
Vijf Brabantse clubs
organiseren gezamenlijk
een GOLF RAAK!-festival om
kinderen te enthousiasmeren
voor golf.
21 september

13 december
Anne van Dam en Joost
Luiten golfers van het jaar
2018
Beiden wonnen dit golfseizoen een of meerdere
toernooien op het hoogste
niveau.

De Nederlandse vertaling van
de Rules of Golf, het regelboek

voor commissies, wordt
gepubliceerd.

30 september
De eerste aflevering van de
GOLF.NL-podcast Podje Golf
is te beluisteren. Het hoofdonderwerp is het Wereld
Handicap Systeem.

De prijsuitreiking van het ELTK voor
Heren op de Hilversumsche GC.
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EREGALERIJ

OKTOBER
4 oktober
De teller met golfers die de app
GOLF.NL hebben gedownload
bereikt het aantal van 225.000.
7 oktober
Het webinar over het Wereld
Handicap Systeem kent
een recordaantal van 401
deelnemers.
15 oktober
Na een aanscherping van de
coronamaatregelen zetten
Albert Heijn en NOC*NSF de
sportactie ‘Proef de Sport’ stil.
Golf stond op plaats twee van
meest geboekte sporten.
19 oktober

Golfmarkt #16 verschijnt als

dikke, digitale editie met als
hoofdonderwerp het onderzoek
naar productdifferentiatie.

TRENDS & ONTWIKKELINGEN

#16 | OKTOBER 2020

GolfMarkt

18
holes

Met
lespakket

kado

BON

Golfen
na
16:00

18
holes

Lidmaatschap

GOLF

strippen

25

strippen

Oktober 2020 | GolfMarkt #16 | Golf voor iedereen

10

Daluren

9
holes

WINTER

par 3

KIES HIER JE
LIDMAATSCHAP

Abo
weekend

30 oktober
Online workshop samen met
25 golfclubs en -banen Hoe

behoud je nieuwe golfers voor
je club of baan?

3 | Eregalerij

Online training van de
Golfalliantie (NGA, NVG en
NGF) IPM als opvolger van de

Ereleden

Green Deal Sportvelden.

NOVEMBER
21 november
Ook de najaars-alv van de NGF
wordt digitaal georganiseerd.
26 november
In memoriam mevrouw
Aleid Kemper, NGF Gouden
Speld-draagster.
30 november
Eerste ‘verjaardag’ van Caroline
Huyskes als president van de
NGF.

DECEMBER
1 december
Het dragen van een mondkapje
wordt verplicht in openbare
binnenruimtes, dus ook in
clubhuizen.
8 en 17 december
Tweedelig webinar over
ecosysteemdiensten en de
kansen op dit gebied voor
golfbanen.
12 december
In memoriam Robbie van Erven
Dorens, NGF Lid van verdienste.
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15 en 17 december
Tweedelig webinar onder
de naam Nationaal Golf &

Groen symposium digitaal, als

vervanging van het Nationaal
Golf & Groen symposium.

21 december
Publicatie van het boek
‘Golfpresidenten, de voorzitters van de Nederlandse Golf
Federatie, 1914-1989’ door
Arnout Janmaat.
21 december
Digitale prijsuitreiking en loting
van de winnaars van het NGF
Familietoernooi 2020.

27 december
GOLF.NL deelt in een videoserie
oliebollen uit aan personen in
de golfwereld die in 2020 in het
nieuws kwamen.
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Mevr. A.E. Eschauzier-Schiff
W.E.L. Mangelaar Meertens
R.H.B. Olland
R. Pfeiffer
J.K. van Soest
J.W. Verloop

Leden van verdienste

P.J.J.Th. Aalders
Mevr. H.N.L. Boreel-van Riemsdijk
R.J. Derksen
R.E. van Erven Dorens
H.L. Heyster
Mevr. J.E. Heyster-de Witt Puyt
J.B.C. Nolte
Mevr. J.G.M. Brakema-van Rhijn
F.G.S.M. Schul
A.C. Strumphler
W.P. Zelsmann

Gouden Speld-dragers

A. Amsing
W. Besseling
B.N.L. Bult
K.S. Feitsma
Mevr. A.W.M. van Hagen-Grimbergen
G.L. van Hoogstraten
Mevr. E.H. de Kempenaer-van Roggen
Mevr. A. Kemper
W.A.M. Luiten
J.M. Moret
Mevr. A.E. van der Ploeg-Schonbeck
T. Poggio
J.M.F.E. van Rooy
Mevr. Th. Slooter-Kuipers
T.F.N. Sluiter
W.F. Smit
E. Viswat
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4 | NGF-commissies

Sinds de oprichting in 1914 van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie hebben
vrijwilligers een grote rol gespeeld bij het bepalen en uitvoeren van het beleid. Ook
nu golf in Nederland een grote sport is met maar liefst rond de 385.000 beoefenaars blijkt de inbreng van leden van commissies van grote waarde. Golfclubs in
het algemeen en de NGF in het bijzonder profiteren van hun specifieke kennis,
kunde en grote inzet. Zonder het werk van vrijwilligers in besturen, commissies en
werkgroepen zouden veel clubs niet of nauwelijks bestaansrecht hebben.

D

e NGF heeft ook in het
bijzondere jaar 2020 de
samenwerking tussen
de vrijwillige en professionele
krachten van het federatiebureau
enorm gewaardeerd. Hier volgt
een overzicht van de verschillende NGF-commissies en hun
werkzaamheden in 2020.

Van de Wedstrijdcommissie en
het NGF-bureau werd in 2020
veel flexibiliteit gevraagd. Door
de uitbraak van het coronavirus
waren nationale wedstrijden
een groot deel van het jaar niet
toegestaan. In de zomer, toen
nationale NGF-wedstrijden wel
mochten plaatsvinden, golden er
strenge voorwaarden. Om ervoor
te zorgen dat de wedstrijden veilig
verliepen heeft de Wedstrijdcommissie een speciaal ‘coronawedstrijdprotocol’ ontwikkeld,
met richtlijnen en specifieke

Het NK Strokeplay voor meisjes op de
Stippelberg was een van de weinige nationale
NGF | KONINKLIJKE NEDERLANDSE GOLF FEDERATIE
wedstrijden die wel doorging.

golfregels voor de deelnemers
en de clubs die gastheer zijn van
een NGF-wedstrijd. Bovendien
is er een apart informatiedocument gemaakt voor spelers en
referees. De commissie en het
NGF-bureau, die altijd zeer nauw
met elkaar samenwerken, hebben
de wedstrijdkalender enkele keren
moeten aanpassen zodat er in de
zomer zo veel mogelijk nationale
kampioenschappen gespeeld
konden worden.
In 2020 zijn er helaas maar elf
nationale wedstrijden gespeeld,
voornamelijk NK’s. Normaal
gesproken worden er jaarlijks
zo’n zestig kampioenschappen
gespeeld, want nagenoeg elke
leeftijdscategorie heeft een eigen
titelstrijd. Denk aan NK’s voor
verschillende leeftijdsgroepen bij
de jeugd, senioren (50+), super
senioren (65+) en mid-amateurs
(30+). Ook voor golfers met

(fysieke) beperkingen wordt
ieder jaar een aantal wedstrijden
georganiseerd. De commissie
en haar wedstrijdleiders werken
bij alle wedstrijden nauw samen
met de NGF-referees om zeker te
stellen dat alles volgens de regels
verloopt. Ook bieden de referees
regelondersteuning aan spelers en
houden ze de speelsnelheid van
groepen in de gaten.
In 2020 heeft lid Milou Wolters de
Handicap- en Regelcommissie
verlaten. Marjon Thijssen en
Lianne Jansen zijn toegetreden
als lid. De activiteiten van de
commissie zijn erop gericht clubs
en golfers zo goed mogelijk te
informeren op het gebied van
golfregels, handicapping, baaninrichting en wedstrijdorganisatie.
In verband met de invoering van
het Wereld Handicap Systeem
in 2021 is er in 2020 extra tijd en
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Veiligheid,
Veiligheid, zorg
zorg en
en snelheid
snelheid in
in de
de baan
baan
TAS
Zet je tas alvast in de
richting van de volgende
TAS
afslagplaats.
Zet
je tas alvast in de
richting van de volgende
afslagplaats.

BAANPERSONEEL
Let op het baanpersoneel. Zij hebben altijd
BAANPERSONEEL
voorrang
de speler.
Let
op hetop
baanpersoneel. Zij hebben altijd
voorrang op de speler.

HOUD SNELHEID
Zorg dat je tussen de
slagen doorloopt
en
HOUD
SNELHEID
aansluiting
houdt met
Zorg
dat je tussen
de
de groep
voor je. en
slagen
doorloopt
aansluiting houdt met
de groep voor je.

OEFENSWING

NA UITHOLEN
Verlaat na het uitholen
direct
de green. Noteer
NA
UITHOLEN
je scorena
bijhet
de uitholen
volgende
Verlaat
afslagplaats.
direct
de green. Noteer
je score bij de volgende
afslagplaats.

PITCHMARK

Doe je oefenswing buiten de
afslagplaats om het gras zo min
OEFENSWING
mogelijk
te beschadigen.
Doe
je oefenswing
buitenLet
de op
dat er niemand
buurt
staat.
afslagplaats
om in
hetde
gras
zo min
mogelijk te beschadigen. Let op
dat er niemand in de buurt staat.

Repareer altijd je pitchmark en zonodig die
PITCHMARK
van anderen.
Repareer
altijd je pitchmark en zonodig die
van anderen.

BUNKER HARKEN
Hark de bunker aan, nadat
je hebt geslagen.
Hark alle
BUNKER
HARKEN
voetstappen
weg,
ook
als
Hark
de bunker
aan,
nadat
ze hebt
niet van
jou zijn.
je
geslagen.
Hark alle
voetstappen weg, ook als
ze niet van jou zijn.

FORE!
Wordt er FORE! geroepen, kijk
dan
niet om je heen, maar buk
FORE!
meteenervoor
de geroepen,
aankomende
Wordt
FORE!
kijkbal.
dan niet om je heen, maar buk
meteen voor de aankomende bal.

PLAG

3 MINUTEN ZOEKEN

Als je een plag slaat, leg
deze dan terug en stamp
PLAG
hemjestevig
aan.slaat, leg
Als
een plag
deze dan terug en stamp
hem stevig aan.

Sla eerst je eigen bal en help
daarna
je medespeler
met
3
MINUTEN
ZOEKEN
zoeken.
nietbal
langer
dan
Sla eerstZoek
je eigen
en help
3 minuten.
Laat zonodig
een
daarna
je medespeler
met
volgendeZoek
groep
door.
zoeken.
niet
langer dan
3 minuten. Laat zonodig een
volgende groep door.

FORE!
LET OP!
Niet afslaan als je een speler
voor OP!
je kunt raken.
LET
Niet afslaan als je een speler
voor je kunt raken.

Als je bal afzwaait in de richting van andere mensen roep
FORE!
danjeluid
duidelijk
FORE!
Als
balen
afzwaait
in de
richting van andere mensen roep
dan luid en duidelijk FORE!

KIES JE TEE

Reparatie van een pitchmark op de green
Reparatie van een pitchmark op de green

GEBRUIK MOBIEL

Kies de kleur tee die past
bij je niveau.
KIES
JE TEEBegin je net,
begindedan
bij tee
oranje.
Kies
kleur
die past
bij je niveau. Begin je net,
begin dan bij oranje.

Gebruik je mobiel alleen voor
het opzoeken
van golfregels
GEBRUIK
MOBIEL
of in noodsituaties
en niet
om
Gebruik
je mobiel alleen
voor
gewoon
te bellen.
het
opzoeken
van golfregels
of in noodsituaties en niet om
gewoon te bellen.

MEDESPELER
Kijk mee vanaf een veilige
plaats naar de slag van je
MEDESPELER
medespeler,
zodat
ook
Kijk
mee vanaf
eenje
veilige
ziet waar
dede
bal
terechtplaats
naar
slag
van je
komt. Hierdoor
kunjejeook
de
medespeler,
zodat
bal later
vinden.
ziet
waarsnel
de bal
terechtkomt. Hierdoor kun je de
bal later snel vinden.

Zet de pitchfork

Beweeg de

Herhaal dit enkele

Duw de ontstane

Probeer niet de

vlak naast de
Zet de pitchfork
pitchmark in de
vlak naast de
grond.
pitchmark in de

pitchfork naar de
Beweeg de
pitchmark toe,
pitchfork naar de
waardoor de
pitchmark toe,
grond zijwaarts
waardoor de
naar de pitchmark
grond zijwaarts
beweegt en deze
naar de pitchmark
weer opvult.
beweegt en deze

malen rondom de
Herhaal dit enkele
pitchmark.
malen rondom de

oneffenheid plat
Duw de ontstane
met je putter of je
oneffenheid plat
voet.
met je putter of je

pitchmark omhoog
Probeer niet de
te 'trekken' door
pitchmark omhoog
de pitchfork van
te 'trekken' door
de pitchmark af te
de pitchfork van
bewegen. De
de pitchmark af te
wortels van het
bewegen. De
gras breken dan
wortels van het
en de plek wordt
gras breken dan
bruin.
en de plek wordt

grond.

weer opvult.

pitchmark.

voet.

bruin.

energie gestoken in handicapping.
In 2020 zijn, net als in andere jaren,
verschillende onderwerpen aan
de orde gekomen in periodieke
nieuwsbrieven (drieduizend
ontvangers) en in publicaties
op NGF.NL en in GolfMarkt.
Daarnaast organiseert het team
Regels & Handicap elk jaar
symposia, seminars, cursussen
en workshops voor clubs. Door
de uitbraak van corona zijn veel
bijeenkomsten vervangen door
digitale activiteiten zoals live
webinars, vraag- en antwoordsessies en online trainingen.
Hieronder volgt een overzicht
van activiteiten van de Handicapen Regelcommissie.
•T
 oezicht houden op en
informatieverstrekking over

golfregels, plaatselijke regels,
baaninrichting, wedstrijdorganisatie, course en slope
rating en dergelijke.
•O
 pstellen en bijhouden van
‘coronagolfregels’ (aangepaste
regels die het mogelijk maken
dat er in coronatijd onder veilige
omstandigheden qualifying
gespeeld kan worden). Een live
webinar in juni over de (corona-)
golfregels trok 208 deelnemers.
Het aantal YouTube views: 3.608.
• Informatieverstrekking rondom
handicapping (het Wereld
Handicap Systeem). Het
Nationaal Handicap Symposium
werd vanwege de uitbraak van
het coronavirus vervangen door
een live webinar. Dat trok
een recordaantal van 401
deelnemers.
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•B
 egeleiding van clubs bij
(jaarlijkse) herzieningen van
handicaps van hun leden.
•V
 ertalingen van regel- en
handicappublicaties van de
R&A. In september 2020 is de
Nederlandse vertaling van de
‘Rules of Golf’, het boek voor

De etiquetteposter is
aangepast en clubs
en banen kunnen die
inzetten om veiligheid, speeltempo en
zorg voor de baan te
bevorderen

regelcommissies, verschenen.
In 2020 is ook een Nederlandstalige handleiding van de
Amateurstatusregels verschenen.
• Het bijscholen van NGF- en
clubreferees en afstemming met
de wedstrijdcommissie over
nationale wedstrijden.
• Het opleiden van clubmarshals.
In 2020 zijn in negen
workshops (vijf regionaal en
vier ‘incompany’) een kleine
tweehonderd marshals opgeleid.
Vanwege de coronapandemie
moesten twaalf workshops
afgelast worden.
• De productie van regelvideo’s
die clubs en banen kunnen
inzetten om de regelkennis van
spelers te vergroten. In 2020 zijn
tien video’s gemaakt die ook
worden ingezet door GOLF.NL.
• Publicatie van de ‘Clarifications’
(periodieke toelichtingen op de
regels).
• Aanpassingen handleiding
‘Plaatselijke regels - voorbeelden
en richtlijnen’.
• Aanpassingen handleiding
‘Wedstrijd gerelateerde
regelzaken’ (Committee
Procedures).
• Aanpassingen ‘Etiquetteposter’ die clubs en banen
kunnen inzetten om veiligheid,
speeltempo en zorg voor de
baan te bevorderen.
• Voorbereidingen op toekomstige
aanpassingen aan het golfregelexamen.
• Het ontwikkelen van een toolkit
op NGF.NL voor clubs. Alle
regelpublicaties en -video’s, al

het lesmateriaal en alle online
tools en producten op één
plaats.
• Duiding hoe te handelen
bij regelsituaties die ontstaan
bij overlast door de eikenprocessierups.
• Afstemming met het team
Regels & Handicap over de
functionaliteiten van de app
GOLF.NL, het NGF-serviceportaal Caddie en de digitale
NGF-pas.
• Afstemming met de
Commissie Course Rating over
bijscholingen, baanmetingen,
course ratings, winterratings en
correcte ratings van par-3-banen
en par-3/-4-banen.
• Afstemming met Regiocommissarissen die clubs
ondersteunen bij baanaanpassingen, de uitleg van
golfregels en het handicapsysteem en het opstellen van
plaatselijke regels.
De Commissie Course Rating
heeft in 2020 Karianne Vuurens
als commissielid mogen verwelkomen. Er zijn in het verslagjaar
21 banen bezocht voor een
periodieke course rating. Vanwege
de uitbraak van het coronavirus
zijn, in goed overleg met de banen
en clubs, tien baanbezoeken/
periodieke course ratings
uitgesteld naar 2021. Er zijn zes
par-3-banen bezocht voor de
bepaling van een nieuwe rating en
voor drie banen is een winterrating
gemaakt. Vier banen zijn bezocht
voor een rating na wijzigingen aan

In verband met de
introductie van het
Wereld Handicap
Systeem op 1
maart 2021 krijgen
alle banen nieuwe
handicapslagentabellen

de baan of ten behoeve van een
tijdelijke rating. GC Havelte heeft
ervoor gekozen een par-3-baan
in de grote baan te creëren. In
verband met de introductie van
het Wereld Handicap Systeem op
1 maart 2021 krijgen alle banen
nieuwe handicapslagentabellen.
Eind 2020 zijn de voorbereidingen
hiervoor begonnen.
De Commissie Competitie heeft
in 2020 voor moeilijke beslissingen
gestaan. In nauw overleg met
het NGF-bestuur is gezocht naar
creatieve oplossingen zodat een
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Liefhebbers van de
voorjaarscompetitie
werden teleurgesteld,
want in maart moest
besloten worden de
NGF Competitie af te
gelasten
of meer competities op een veilige
manier gespeeld konden worden.
Maar corona was een spelbreker.
Ondanks de grote inspanningen
van de commissie moesten alle
teamwedstrijden tussen clubs
afgelast worden.
Aan de NGF Competitie in het
voorjaar 2019 deden 2.474 teams
en ongeveer 17.000 spelers

mee. De liefhebbers van de
voorjaarscompetitie werden in
2020 teleurgesteld, want in maart
moest besloten worden om de
NGF Competitie helemaal af te
gelasten. Door de coronamaatregelen van de overheid in het
voorjaar – een tijdelijke sluiting
van de golfbanen en clubhuizen
– was er geen andere keuze. Het
was ook niet mogelijk om de
competitie uit te stellen naar een
later tijdstip in 2020. De voorjaarscompetitie neemt namelijk twee
kalendermaanden in beslag en
de deelnemende clubs kunnen
niet zomaar twee maanden in de
clubkalenders leegmaken.
In het voorjaar werd besloten de
Jeugdcompetitie uit te stellen,
in de hoop dat de jeugd in actie
kon komen in dezelfde periode
als de Najaarscompetitie. Deze
laagdrempelige competitie is in de
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De Commissie Duurzaam!Golf
heeft als taak tactisch en
strategisch mee te denken over
duurzaam beheer, een belangrijk
speerpunt van het NGF-beleid.
In 2020 zijn, net als in andere
jaren, baanbezoeken gebracht
door het team Duurzaam beheer
& Agronomie. Door de coronamaatregelen is er extra veel
telefonisch en digitaal contact
geweest. Ook zijn de belangrijkste
thema’s aan de orde gekomen in
periodieke nieuwsbrieven
(drieduizend ontvangers) en in
publicaties op NGF.NL en in

GolfMarkt. Daarnaast organiseert
het team Duurzaam beheer &
Agronomie elk jaar seminars,
mini-symposia en cursussen voor
clubs. Door de uitbraak van corona
zijn veel bijeenkomsten vervangen
door digitale activiteiten, zoals live
webinars en online trainingen.
In de afgelopen jaren is een grote
rol weggelegd voor de
Werkgroep Public Affairs
die naast de Commissie
Duurzaam!Golf opereert. Deze
werkgroep richt zich op samenwer-

Beeld: Maarten Eekelaar

Ook geen competitie op de
Koninklijke Haagsche G&GC...

afgelopen jaren snel in populariteit
toegenomen. De commissie heeft
daarom na de afgelasting van
de voorjaarscompetitie besloten
om de Najaarscompetitie uit te
breiden. Deze competitie wordt
voortaan niet langer alleen op
vier zondagen maar ook op vier
woensdagen georganiseerd.
Door de nieuwe opzet, en omdat
de voorjaarscompetitie niet was
doorgegaan, waren er ongeveer
twee keer zo veel inschrijvingen
voor de Najaarscompetitie als
in 2019: 377 teams. Maar het
toenemende aantal coronabesmettingen na de zomer leidde
tot terugtrekkingen van teams en
aanscherpingen van de coronamaatregelen. Uiteindelijk moesten
de commissie en het NGF-bestuur
besluiten om ook de Jeugd- en
Najaarscompetitie af te gelasten.
Het was niet mogelijk om deze
competities te verplaatsen naar
een nieuwe datum in 2020.

king met belanghebbenden, het
uitleggen van het NGF-beleid en
het onder de aandacht brengen
van de positieve kanten van de
Nederlandse golfsport. Vanuit
dit belang richt deze werkgroep
zich op actuele politieke thema’s
zoals de Natuurschoonwet,
btw-sportvrijstelling, het Sportakkoord en IPM (geïntegreerde
gewasbescherming) als de
opvolger van de Green Deal
Sportvelden. Hieronder vatten we
de belangrijkste ontwikkelingen in
2020 samen.

Deze mijlpaal vormde
een gelegenheid om
een breed publiek
te laten zien dat golf
een pioniersrol speelt
in duurzaamheid

• Het GEO-traject stimuleert
golfbaanbeheerders bewust om
te gaan met natuur en milieu en
maatschappelijk verantwoord
te ondernemen. Begin 2020 is
een belangrijke mijlpaal bereikt:
honderd golfbanen met een
GEO-certificaat. Deze mijlpaal
vormde een gelegenheid voor
de NGF om een breed publiek
te laten zien dat de golfsport
een pioniersrol speelt in
duurzaamheid.
• De coronacrisis zorgde in
2020 bij een enkele club voor
vertraging, maar de overgrote
meerderheid van GEO-clubs
heeft het (her)certificeringstraject
voortgezet. Het aantal banen
dat werkt met het kwaliteitszorgsysteem GEO, blijft gestaag
groeien.
• De overheidsmaatregelen bij
de uitbraak van het coronavirus
leidden aanvankelijk tot een
sluiting van alle golfbanen en
beperkingen aan het baanonderhoud. De Werkgroep
Public Affairs van de Commissie
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Hoofdgreenkeeper Frank Klaver is bezig met
onderhoud op zijn Amsterdamse GC.

Duurzaam!Golf heeft in deze
periode de Golfalliantie (NGF,
NGA en NVG) geadviseerd
over de opstelling en lobby van
de NGF en partners om een
heropening van de golfbanen te
bewerkstelligen. De Golfalliantie
heeft ervoor kunnen zorgen
dat essentieel golfbaanonderhoud tijdens de sluiting van de
golfbanen kon doorgaan. Om
dit in goede banen te leiden
zijn er richtlijnen voor essentieel
onderhoud opgesteld. Omdat
de golfsport de overheid
overtuigend kon aantonen dat
golf veilig gespeeld kan worden,
is de duur van de sluiting van
golfbanen beperkt gebleven.
• De uitbraak van het coronavirus en de sluiting van banen
en horecagelegenheden op
de golflocaties zorgden voor
financiële onzekerheid. De NGF
heeft gewezen op het belang

Omdat de golfsport
kon aantonen dat golf
veilig gespeeld kan
worden, is de duur
van de sluiting van
golfbanen beperkt
gebleven

om zichtbaar te blijven inzetten
op duurzaamheid, ook in een
crisis zoals de coronapandemie.
•D
 e uitbraak van het coronavirus
viel min of meer samen met
een wijziging in de wettelijke
regeling voor het gebruik van
pesticiden op sportvelden.
Voor golfbanen die pesticiden
gebruiken is IPM de wettelijk
verplichte methodiek om het
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gebruik drastisch af te bouwen.
Om banen hierbij te begeleiden
is IPM sinds de zomer van 2020
geïntegreerd in de GEO-portal
OnCourse Nederland. Daarnaast
heeft de Golfalliantie het
waarom, hoe en wat van IPM
toegelicht bij golfbaanbezoeken
en in online trainingen.
• In november 2020 heeft het
gerechtshof Den Haag in hoger
beroep uitspraak gedaan over
het verbod op het gebruik van
pesticiden buiten de landbouw.
Volgens het gerechtshof is
er onvoldoende wettelijke
grondslag voor het gebruiksverbod dat sinds 2016-2017
bestaat. In overleg met de
Werkgroep Public Affairs is
besloten om deze uitspraak
toe te laten lichten door de
Golfalliantie. Golfclubs zijn er
in deze toelichting op gewezen
dat de uitspraak alleen de

wettelijke grondslag van het
gebruiksverbod betreft en niet
de wenselijkheid van pesticidegebruik, dat de koers van de
overheid en de Golfalliantie –
het gebruik van pesticiden op
sportvelden tot nul terugdringen
– ongewijzigd blijft én dat deze
koers na wetswijzigingen een
aangepaste juridische grondslag
zal krijgen. We verwijzen
hiervoor naar dit artikel.
De Toetsingscommissie heeft
in 2020 op vier momenten
Proeven van Bekwaamheid (PvB’s)
afgenomen conform de door
NOC*NSF in het leven geroepen
Kwalificatiestructuur Sport
(KSS). Het gaat hierbij om vier
kandidaten voor niveau 2 (golfinstructeur), twintig kandidaten
voor niveau 3 (B-professional) en
negen kandidaten voor niveau 4
(A-professional). De (her)examens
werden afgenomen op de
Oosterhoutse GC. Bij de KSS2-,
3- en 4-documenten (Kwalificatieprofielen en toetsdocumenten)
zijn ‘human skills’ toegevoegd,
zodat de opleidingen en bijscholingen anders georganiseerd
kunnen worden. In 2020 heeft
de Toetsingscommissie afscheid
genomen van commissielid
Harm-Jan Peters. De NGF en de
commissie danken hem voor alle
jaren dat hij zich heeft ingezet.
Hij is opgevolgd door Tom
van Haaren. Ook is Ellen Kroes
toegevoegd aan de commissie
zodat deze weer voltallig is.

De Commissie Erfgoed, die
sinds 2019 aangevoerd wordt
door voorzitter Ernst van
den Doel, kreeg in 2020 met
Robin Bargmann een nieuwe
secretaris en penningmeester.
Coks Bosman trad toe als lid
van de commissie, de leden
Lily Waller, Do Smit en Willem
Mock namen afscheid.
De Commissie Erfgoed
doet onderzoek naar de
geschiedenis van golf, colf
en kolf in Nederland. In 2020
zijn voorbereidingen getroffen
voor de lancering van de
nieuwe site golfgeschiedenis.nl,
die in 2021 openbaar wordt en
waarnaar verwezen zal worden
op NGF.NL. Golfgeschiedenis.nl
maakt historische informatie
over colf, kolf en golf
toegankelijker. De nieuwe
website herbergt onder meer
de informatie en digitale archieffuncties van nga-earlygolf.nl en
het webmuseum colf-kolf.nl.
Deze websites worden in 2021
opgeheven. Commissielid
en archivaris Arnout Janmaat
kwam net als een jaar eerder tot
meerdere publicaties in diverse
fora. In december verscheen
van zijn hand het boek
‘Golfpresidenten, de voorzitters
van de Nederlandse Golf
Federatie, 1914-1989’. Begin
2020 publiceerde Janmaat het
boek ‘GOLF: Een zoektocht
naar de oorsprong’. Daarin
portretteert hij de Nederlandse
golfhistorici Joop Brongers en
Steven van Hengel.

In 2020 zijn voorbereidingen getroffen
voor de lancering van
golfgeschiedenis.nl,
een nieuwe website
die in 2021 openbaar
wordt

De Commissie Begeleiding en
Advies heeft in 2020 vier clubs
met een baan begeleid naar
het kandidaat-Lidmaatschap.
Zij zullen in 2021 het kandidaatLidmaatschap verkrijgen. Eén
club zonder baan is begeleid
naar het kandidaat-Lidmaatschap
van de NGF. Twee clubs zijn
begeleid bij de opzegging van het
NGF-Lidmaatschap.
De leden van de Commissie van
Beroep en de Tuchtcommissie
hoefden in 2020 inhoudelijk niet in
actie te komen. Marie-Louise van
Emden (voorzitter) en Sikko Onnes
namen afscheid van de Commissie
van Beroep. Marcel L’Herminez,
Robert Huijgen, Riekus Lie en Jan
Peter Six namen afscheid van de
Tuchtcommissie. Het NGF-bestuur
zal tijdens de voorjaars-alv
van 2021 nieuwe kandidaten
voordragen als leden van deze
commissies.
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De NGF, NVG en PGA Holland verzamelen gegevens om hun
beleid te kunnen bepalen. Hier een aantal van die cijfers over
golfers met een NGF-lidmaatschap.

Op de peildatum van 1 januari
2021 bedroeg het aantal
geregistreerde golfers 379.349
(+4,2%). Er werden 391.464
NGF-lidmaatschappen geteld. Dit
is een stijging van ruim 4,6% ten
opzichte van vorig jaar (374.180).
Daarvan zijn net als vorig jaar
68% man en 32%. Opvallend
is dat er dit jaar meer golfers
(52%) zijn met homecourse dan
zonder homecourse (respectieve-

lijk 202.3276 en 189.137). Vorig
jaar was 49% van de golfers lid
van een club met baan en 51%
van een club zonder baan. Als
we kijken naar de verdeling van
lidmaatschappen naar leeftijd,
waren er op 1 januari 2021 meer
jonge golfers dan een jaar eerder;
de cijfers laten een groei zien
in alle leeftijdsgroepen tot 35
jaar. Het aantal lidmaatschappen
tussen 35 en 54 bleef nagenoeg

gelijk, de groep ouder dan 54 jaar
is gestegen. Er is goed nieuws wat
betreft handicapverdeling: er zijn
minder spelers met handicap 54
en de aantallen in de handicapgroepen daaronder zijn vrijwel
allemaal gestegen. Dit betekent
dat de Nederlandse golfer dus
gemiddeld een lagere handicap
heeft en beter is geworden.

Aantal NGF-lidmaatschappen, verdeeld naar handicap
met peildata 1 januari 2020 en 1 januari 2021

Aantal NGF-lidmaatschappen,
verdeeld naar met en zonder
homecourse

Aantal NGF-lidmaatschappen op 1 januari 2021: 391.464

Aantal NGF-lidmaatschappen, verdeeld naar leeftijd
met peildata 1 januari 2020 en 1 januari 2021

Aantal NGF-lidmaatschappen,
verdeeld naar geslacht

APP GOLF.NL

Het aantal gebruikers van de app GOLF.NL lag op 31 december 2020 op 120.000. Dit is een stijging van ruim
80% ten opzichte van dezelfde peildatum van een jaar eerder. Het aantal afgeronde kaarten in de app bedroeg
805.167 wat een stijging is van 91% ten opzichte van een jaar eerder.
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Peildatum 31 december

2019

2020

Groei

Downloads app GOLF.NL
Spelende golfers (minimaal één oefen- of q-kaart)

173.995

240.181

38,0%

65.666

120.000

82,7%

Afgeronde scorekaarten (oefen- en q-kaarten)

422.000

805.167

90,8%

Gemiddeld aantal kaarten per spelende golfer

4,5

6,7

48,9%
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APP GOLF.NL DOWNLOADS

240.181

Eindstand op 31 december 2020

BEZOEKERS VAN GOLF.NL GEMIDDELD PER MAAND (WWW.GOLF.NL)

AANTAL SESSIES

409.560
PAGINA-WEERGAVEN

716.868

SOCIAL MEDIA GOLF.NL

20.457
VIND-IK-LEUKS
OP FACEBOOK

UNIEKE BEZOEKERS

196.000
GEMIDDELDE SESSIEDUUR

02:46

GEMIDDELD AANTAL GESPEELDE KAARTEN

6,71

AANTAL GESPEELDE Q-KAARTEN
EN OEFENKAARTEN

VIND-IK-LEUKS
OP FACEBOOK

588.500
216.700

20.456

VOLGERS OP TWITTER

8.068

13.304

VOLGERS OP INSTAGRAM

5.255

VOLGERS OP INSTAGRAM

VOLGERS OP LINKEDIN

YOUTUBE
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120.000

SOCIAL MEDIA NGF.NL

8.338
6.972

ACTIEVE APP-GEBRUIKERS

VOLGERS OP TWITTER

805.200
9 HOLES
18 HOLES

PROVINCIES MET DE MEESTE QUALIFYINGSCOREKAARTEN VIA DE APP
Noord-Holland		
260.351
Zuid-Holland		
175.641
Noord-Brabant		
145.269

VERKEERSBRONNEN

35,9%
E-MAIL

25,9%
DIRECT

24,4%

ZOEKMACHINES

(GOOGLE, BING EN ANDERE)

12%
OVERIGE

(SOCIAL, DISPLAY, PAID)

1,8%

VERWIJZENDE LINKS

2.072
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METEN IS WETEN

GOLFSTART GEMIDDELD PER MAAND

TOP 5 BEST BEZOCHTE CONTENTPAGINA’S OP GOLF.NL
(aantal paginaweergaven)

84.798

58.124

62.968

58.027

VEELGESTELDE REGELVRAGEN

VEEL GEMAAKTE REGELFOUTEN

STARTTIJD VIA DE APP GOLF.NL

INSTRUCTIE

AANTAL
SESSIES

1.016

gemiddeld per maand

94

GEMIDDELD
AANTAL
DEELNEMERS
PER BOEKING

1,42

47

OPENGOLFDAG.NL GEMIDDELD PER MAAND

316

HOE WORDT EEN WHS-HANDICAP BEREKEND?

5.286

AANTAL
BOEKINGEN

TOTAAL AANTAL GOLFSTART-DEELNEMERS: 1.602

AANTAL
SESSIES

61.401

UNIEKE
BEZOEKERS

UNIEKE
BEZOEKERS

145

PAGINAWEERGAVEN

822

AANTAL
BOEKINGEN

gemiddeld per maand

22

TOTAAL AANTAL OPEN GOLFDAG-DEELNEMERS: 582
GOLFRAAK.NL GEMIDDELD PER MAAND

AANTAL
SESSIES

1.016

UNIEKE
BEZOEKERS

836

PAGINAWEERGAVEN

2.223

GEMIDDELDE
SESSIEDUUR

01:40

63.768

UNIEKE
BEZOEKERS

41.091
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verschenen		
1 keer (mrt)		
1 keer (apr)		
1 keer (juli)		
1 keer (sept)		
1 keer (okt)		

oplage
235.000
923
1.283
56.619
4.000

(verkochte exemplaren)
(unieke bezoekers)
(unieke bezoekers)
(unieke bezoekrs)

MEER CIJFERS? ZIE OOK: 2020 EEN MEMORABEL GOLFJAAR

NGF.NL GEMIDDELD PER MAAND

AANTAL
SESSIES

MAGAZINES
Magazine GOLF.NL (print)
Corona Special e-magazine GOLF.NL
Special e-magazine GOLF.NL
E-Magazine GOLF.NL
GolfMarkt (online)

PAGINAWEERGAVEN

GEMIDDELDE
SESSIEDUUR

128.170 01:95

JAARVERSLAG | 2020

VAN HET BESTUUR
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WEDSTRIJDUITSLAGEN 2020

LEGENDA

datum – locatie – formule
M		uitslag meisjes

J		uitslag jongens
D		uitslag dames
H		uitslag heren

DS		 uitslag dames senioren
HS

uitslag heren senioren

A		beste amateur
U		uitslag

7 | Wedstrijduitslagen

Vanwege de coronamaatregelen zijn de wedstrijden van 16 maart tot 1 juli
2020 niet doorgegaan. Vanaf 1 juli mochten er onder voorwaarden weer
wedstrijden georganiseerd worden. Onderstaand worden de uitslagen van de
aangepaste wedstrijdkalender weergegeven.

KAMPIOENSCHAPPEN

Nationaal Kampioenschap voor golfers met een
fysieke beperking
1 augustus – Rijswijkse GC – 18 holes strokeplay
D
1
Daphne van Houten
73
H
1
Levi Verwoert
711
Nationaal Strokeplay Kampioenschap
Meisjes en Jongens t/m 12 jaar
3 augustus – Utrechtse GC Amelisweerd –
18 holes strokeplay
M
1
Daphne Hamers
J
1
Youp Orsel

Nationaal Strokeplay Kampioenschap
Meisjes en Jongens t/m 18 jaar
6 en 7 augustus - GC Stippelberg –
36 holes strokeplay
M
1
Anne Sterre den Dunnen
J
1
Loran Appel
		
na play-off

Lauren Holmey wint het NK Strokeplay bij
NGF | KONINKLIJKE NEDERLANDSE GOLF FEDERATIE
de dames na een play-off.

Nationaal Strokeplay Kampioenschap
Dames en Heren
13 t/m 15 augustus – GC Houtrak –
72 holes strokeplay
D
1
Lauren Holmey
		
na play-off
H
1
Thom Hoetmer

286

207

75
67

Nationaal Senioren Strokeplay
Kampioenschap Dames en Heren
22 en 23 augustus – Drentse GC De Gelpenberg –
36 holes strokeplay
D
1
Catryn Geleijnse
157
H
1
Pem van Heek
151

138
136

Europees Landen Team Kampioenschap
Heren Senioren
2 t/m 4 september - Diamond Country Club
(Oostenrijk) - matchplay teams
U
1
Duitsland
6
Nederland
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Europees Landen Team Kampioenschap Heren
9 t/m 12 september – Hilversumsche GC –
matchplay teams
U
1
Duitsland
2
Nederland

Europees Landen Team Kampioenschap Meisjes
23 t/m 26 september - Green Resort Hrubá Borša
(Slowakije) - matchplay teams
U
1
Zweden
3
Nederland

Europees Landen Team Kampioenschap Dames
9 t/m 13 september – Upsala GK (Zweden) –
matchplay teams
U
1
Zwitserland
10
Nederland

Nationaal Strokeplay Kampioenschap
Dames en Heren Mid-Amateur
11 oktober – GV De Swinkelsche – 18 holes strokeplay
D
1
Myrte Eikenaar
77		
		
na play-off
H
1
Berend den Engelsman
68

Individueel Europees Amateur Kampioenschap
Senioren Dames en Heren
10 t/m 12 september – GC d’Hossegor (Frankrijk) –
54 holes strokeplay
D
1
Maria de Orueta
221
H
1
Jacobo Cestino
216
Nationaal Strokeplay Kampioenschap
Meisjes en Jongens t/m 15 jaar
12 en 13 september – Edese GC Papendal –
54 holes strokeplay
M
1
Rosanne Boere
J
1
Loran Appel

217
213

Nationaal Strokeplay Kampioenschap
Super Senioren Dames en Heren
15 september – The Links Valley – 18 holes strokeplay
D
1
Gerian van Ooijen
78
H
1
Carl Waldron
71
Nationaal Open Matchplay Heren
16 t/m 18 september - G&CC Geijsteren - matchplay
U
Rick Hessing wint met 2 en 1 van
Fernand Osther
Individueel Europees Amateur Kampioenschap
Heren
22 t/m 25 september – G&CC Zürich (Duitsland) –
72 holes strokeplay
U
1
Matthias Schmid
273
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PUNTENKLASSEMENT
NGF Amateur Ranking (in punten)

OVERIGE WEDSTRIJDEN

Voorjaarswedstrijd Dames en Heren
17 en 18 juli – Noord-Brabantsche GC Toxandria –
36 holes strokeplay
D
1
Anne-Sterre den Dunnen
138
H
1
Mats Markovits
138

Loran Appel

Najaarserie - Jeugd
30 augustus – Utrechtse GC De Pan –
18 holes strokeplay
Jeugd t/m 14
M
1
Irisa Kasirin
76
J		
afgelast i.v.m. extreme regenval
Jeugd t/m 18
M
1
Carmen Gonzalez Lo-A-Njoe 78
J
1
Kai Leider
72

Najaarserie - Jeugd
19 september – GC De Merwelanden –
18 holes strokeplay
Jeugd t/m 14
M
1
Lynn van der Sluijs
J
1
Bjorn Driessen
Jeugd t/m 18
M
1
Fleur Stigter
J
1
Jens Houtepen

85
68
73
74

UITSLAG MEISJES
1
Rosanne Boere
2
Roos Nijenhuis
3
Lynn van der Sluijs
4
Fleur van Beek
5
Anne-Sterre den Dungen
UITSLAG DAMES
1
Lauren Holmey
2
Romy Meekers
3
Anne-Sterre den Dungen
4
Myrte Eikenaar
5
Marit van Harryvan
UITSLAG DAMES SENIOREN
1
Catryn Geleijnse
2
Nan Croockewit
3
Siene Dresselhuys
4
Joyce van Tongeren
4
Marina van Erp
UITSLAG JONGENS
1
Loran Appel
2
Kai Leider
3
Sjors den Ambtman
4
Tim van der Steen
5
Thom van der Sluijs
UITSLAG HEREN
1
Thom Hoetmer
2
Nordin van Tilburg
3
Floris Vrolijk
4
Mats Markovits
5
Benjamin Reuter
UITSLAG HEREN SENIOREN
1
Pem van Heek
2
Murray Franks
3
Maurits Koster
4
Marcel Wust
5
Johan Hazejager

1.190
975
877
876
810
2.764
2.376
2.196
1.357
1.332
720
450
432
331
331
1.698
859
648
605
603
2.101
2.063
1.670
1.647
1.166
999
785
705
699
623

Rosanne Boere
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BESTUUR EN COMMISSIES

8 | Bestuur en Commissies
BESTUUR
In het verenigingsjaar 2020 was het bestuur als volgt samengesteld:

Caroline Huyskesvan Doorne
president

Jan Ede Kuipers
vicepresident

Marise Blom

Alfred Levi

Het voltallige NGF-bestuur,
foto gemaakt voor de coronapandemie.

Judith Hermansvan Hagen

Dricus Prins

COMMISSIES
De commissies waren in het verenigingsjaar
2020 als volgt samengesteld:
Commissie van Beroep
Imbert Jebbink, voorzitter (vanaf 21-11-2020)
Marie-Louise van Emden-Geenen, voorzitter
(tot 21-11-2020)
Sikko Onnes (tot 21-11-2020)
Jan Kees van Soest

Richard Kooloos

Tuchtcommissie
Joan van de Kraats, voorzitter
Marc Delissen
Robert Huijgen (tot 21-11-2020)
Marcel L’Herminez (tot 21-11-2020)
Riekus Lie (tot 21-11-2020)
Jan Pieter Six (tot 21-11-2020)
Commissie Erfgoed
Ernst van den Doel, voorzitter
Mark Aberkrom
Robin Bargmann (vanaf 01-08-2020)
Coks Bosman (vanaf 01-10-2020)
Iain Forrester
Arnout Janmaat
Willem Mock (tot 01-08-2020)
John Ott
Do Smit (tot 01-08-2020)
Lily Waller (tot 01-07-2020)
Commissie Begeleiding en Advies
Hans Aerts
Claire Freling
Harry Langevoort
Trix van der Mast-Berghs
Peter van Zwieten
AFDELING SPORT
Wedstrijdcommissie
Eric van Mieghem, voorzitter
Dick Biesheuvel
Rob Bom
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Ellen Crabbendam
Herald Kleuver
Alex Kremer
Marjon Thijssen
Maarten Zegers (tot 28-10-2020)
Commissie Competitie
Hans Scholten, voorzitter
Siene Dresselhuys-Doeleman
Evelyne van Ewijk
Lianne Jansen
Karen Vermeulen
Toetsingscommissie
Meine Stoker, voorzitter
Frans van der Ham
Tom van Haaren (vanaf 07-12-2020)
Ellen Kroes (vanaf 07-12-2020)
Fred Mol
Harm Jan Peters (tot 07-12-2020)
Renate Roeleveld
AFDELING SPEL
Handicap- en regelcommissie
Jan Visser, voorzitter
Walter Haandrikman
Lianne Jansen (vanaf 15-12-2020)
Harry Langevoort
Wouter Quispel
Milou Wolters (tot 15-12-2020)
Marjon Thijssen (vanaf 01-01-2020)
Referees
Dick Biesheuvel
Rob Bom
Ellen Crabbendam
Jeroen Ensink (vanaf 08-02-2020)
Michiel Ey
Walter Haandrikman
Herald Kleuver
Alex Kremer
Gilion van Lierop (tot 01-04-2020)
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Eric van Mieghem
Wouter Quispel (vanaf 08-02-2020)
Job Jan Simmelink (tot 12-06-2020)
Sander Stet (tot 01-10-2020)
Gertjan Teekman
Theo den Tex
Marjon Thijssen
Jan Visser
Janke van der Werf
Milou Wolters (tot 31-12-2020)
Maarten Zegers (tot 28-10-2020)

Commissie Course Rating
Christian Fung-A-You, voorzitter
Harrie Derksen
Johan Hallo
Karianne Vuurens (vanaf 01-01-2020)
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Beeld: Xxxxxxxx

AFDELING ONTWIKKELING GOLF
Commissie Duurzaam!Golf
Tjeerd de Zwaan, voorzitter
Erik-Jan Beenackers (tot 16-07-2020)
Margo Vliegenthart

JAARVERSLAG
2020 Regthuys
Golf
& Country| Club

FINANCIEEL OVERZICHT

9 | Financieel overzicht
D
e NGF (geconsolideerd) sloot het boekjaar
2020 af met een positief resultaat van € 398K.
Inmiddels vaak gehoord, maar 2020 was
een bijzonder jaar voor de golfsport en ook voor de
NGF. Wat betreft de financiën voor de NGF gelukkig
niet negatief maar onvergelijkbaar met andere jaren
en hopelijk ook eenmalig. 80% van de afwijkingen
zijn te herleiden naar corona, wat ervoor zorgt dat
in de toelichting de grammofoonplaat corona vaak
gedraaid moet worden.
Natuurlijk is de NGF blij op deze manier het jaar
‘positief’ te kunnen afsluiten. Dat betekent namelijk
ook dat veel van de Leden van de NGF in 2020
minder hard getroffen zijn door corona dan waar we
in met z’n allen in maart 2020 bang voor waren. Dit
neemt niet weg dat er wel degelijk door deze en
gene grote schade is geleden.
De gerealiseerde geconsolideerde Baten in 2020
bedragen ruim € 9,2 miljoen en zijn daarmee € 38K
lager dan begroot. De afname van het aantal golfers
in de Stichting Golfsport is, zonder een specifiek
aan te geven reden, iets hoger uitgevallen dan
begroot met als resultaat € 40K lagere inkomsten.
Deze worden volledig gecompenseerd door een
toename van het aantal clubgebonden leden.
In 2020 is, vanwege corona, het aantal golfers
gegroeid met circa 14.000. Door een eenmalige
innovatiesubsidie van NOC*NSF voor het onderzoek
naar lidmaatschapsoptimalisatie zijn de subsidies
ruim € 77K hoger dan begroot.
De sponsoring in 2020 is met € 123K lager dan
begroot. In het begrote bedrag van 2020 zat een
ambitie die de NGF, mede vanwege de coronacrisis,
niet heeft kunnen realiseren. Daar komt bij dat
het sponsorbedrag van onze hoofdsponsor ING,
ondanks een verlenging van het contract met twee
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jaar, vanaf november 2020 aanzienlijk lager is dan
in de afgelopen jaren. Ook de inleggelden voor
NGF-wedstrijden zijn door het annuleren van veel
wedstrijden € 25K lager dan begroot.
De totale geconsolideerde Lasten zijn in 2020 in
totaal € 419K lager uitgevallen dan begroot. In 2020
namen de kosten af met € 349K ten opzichte van
2019. Door corona zijn veel activiteiten vanuit de
NGF geannuleerd, wat een substantiële verlaging van
de kosten tot gevolg heeft gehad. Daar komt nog
bij dat een bedrag van ruim € 300K, in overleg met
de accountant, in de kosten 2020 is opgenomen die,
vanwege corona, pas in 2021 worden uitgegeven.
De grootste kostenoverschrijdingen zitten in de
software voor ledenadministratie en automatiseringskosten (€ 391K) en het uitgevoerde onderzoek naar
lidmaatschapsoptimalisatie (€ 139K). Daarnaast waren
er ook grote kostenonderschrijdingen bij Evenementen
(€ 129K), Wedstrijden (€ 213K), Duurzaam Beheer
(€ 152K) en Topgolf (€ 154K). Allemaal in min of
meerdere mate veroorzaakt door corona.
ij de NGF (exclusief DeWeerelt van Sport) waren
ultimo 2020 48 werknemers (gemiddeld 36,4 fte) in
dienst (2019: 41 werknemers, gemiddeld 33,4 fte). De
stijging van het aantal fte is voor een groot deel te
verklaren doordat de NGF-coaches (4,5 fte) in dienst
zijn gekomen van de NGF (een deel vanaf oktober
en een deel vanaf november 2020). De personeelskosten van de NGF-medewerkers zijn toebedeeld
naar de verschillende kostensoorten, zoals hieronder
nader beschreven. De totale loonkosten zijn in 2020
ongeveer € 100K hoger uitgevallen dan begroot.
Risico’s en onzekerheden
Met een liquide eigen vermogen van ruim € 4,7
miljoen per 31 december 2020 kan de NGF grote

57

operationele tegenvallers opvangen. Op voorstel van
de penningmeester besloot het bestuur van de NGF
dat 50% van het jaarlijkse kostenniveau de norm is
voor de minimale hoogte van het eigen vermogen.
Aan deze norm is eind 2020 voldaan.
Tijdens de ALV van september 2020 hebben de
Leden een contributieverhoging van € 0,50 per
lid voor het jaar 2021 goedgekeurd. Echter, het
NGF-bestuur heeft toen ook aangegeven dat deze
verhoging van € 0,50 per golfer aan de Leden
uitgekeerd zal worden bij een substantieel positief
resultaat over 2020. Gezien het positieve resultaat
over 2020 stelt de penningmeester voor om van het
enkelvoudige resultaat van € 409K een bedrag van
circa € 165K terug te geven aan de Leden. Daarnaast
stelt de penningmeester voor het overige positieve
resultaat van circa € 240K te bestemmen ten behoeve
van diverse kostenposten over 2021. De hiervoor
aangemerkte kosten hebben betrekking op Topgolf
en Evenementen (€ 95K), verdere ontwikkeling van
(de app) GOLF.NL (€ 50K), praktisch onderzoek
Duurzaam Beheer (€ 40K), een bijdrage aan de
Commissie Erfgoed (€ 25K) en coronagerelateerde
uitgaven (€ 35K).
De uitbraak van het coronavirus had en heeft een
enorme invloed op onze Leden en op de NGF. Het
zijn nog steeds onzekere tijden en we weten met
elkaar dan ook nog niet wat het uiteindelijke effect zal
zijn van corona op de Nederlandse golfmarkt. Voor
de NGF betekent het op korte termijn niet dat zij
rekening moet houden met grote financiële tegenvallers, maar voor de middellange termijn is hier nog
niet veel zinnigs over te zeggen. Wij wensen onze
Leden veel sterkte toe in deze ingewikkelde tijden.
Het bestuur is tevreden met het financiële resultaat
over 2020.
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329

2018 2019

2020

0

2021

2017

2018 2019

2020

669

587

200

677

200

731

400
707

400

186

400

122

600

275

600

2017

2021

200
0

Marketing

Topgolf

2000

2021
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0

2017

2018 2019

878

2020

466

2018 2019

529

2017

463

0

200

427

1000

1.562

400

1.497

1000

1.671

1500

1.770

600
1.639

1500

500

2020

2021

500
0

2021

0

9.280

2020

302

928

1.084

1.222

1.204

2018 2019

2020

2021

Duurzaam Beheer

600

0

2017

480

2021

269

2020

2019

8000

2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018 2019

2020

31-12-2020

31-12-2019

552
427

390
496

Vlottende activa
Voorraden [3]
Debiteuren [4]
Vorderingen op groepsmaatschappijen [5]
Overige Vorderingen [6]
Liquide middelen [7]

41
368
28
695
6.383

62
428
52
895
5.262

Totaal

8.494

7.585

31-12-2020

31-12-2019

4.728
662

4.728
278

45

45

Kortlopende schulden en overlopende passiva [11]

3.059

2.534

Totaal

8.494

7.585

Vaste activa
Immateriële vaste activa [1]
Materiële vaste activa [2]

356

800

2018 2019

2021

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene Reserve [8]
Bestemmingsreserves [9]

Communicatie

Voorzieningen [10]

2017

2018 2019

2020

1.208

Jeugd & Familie

2017

302

0

2021

1.460

2020

200

0

ACTIVA

441

2018 2019

2021

300

8200

Geconsolideerde balans per 31 december 2020
(na voorstel resultaatbestemming, bedragen maal € 1.000)

1.382

158

2017

399

114

0

407

400
198

200
259

100

220

600

200

300

199

150

153

400

100

2020

Wedstrĳden

200

50

2018 2019

485

Evenementen

2017

320

347

0

8400

325

2021

1.157

56

30
2020

486

2018 2019

408

Samenwerkingen

2017

500

1.489

0

2021

74

25

79

1000
86

50

8600

340

466

2020

2.056

2.073

1.857

2018 2019

1500

413

2017

75

1.391

0

1.568

500

1.727

1500

8800

8.843

100

9000

9.187

2000

NGF-Leden

9.010

Vereniging

8.711

Algemeen

1000

61
Totaal Lasten

LASTEN 2020

2021
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Geconsolideerde staat van Baten en Lasten over 2020 en 2019; begroting 2020 en 2021
(bedragen maal € 1.000)
BATEN [12]

2020

BEGROTING 2020

2019

BEGROTING 2021

5.614

5.574

5.354

5.672

91

53

54

53

1.698

1.739

1.845

1.680

9

15

14

10

1.060

983

1.016

1.133

592

715

668

555

81

80

148

50

0

10

0

10

15

40

41

45

Contributie Leden, handicapregistratie,
golfbaanpermissie
Contributie niet-homeclub
Bijdragen vrije golfers
Chipkaarten
Subsidies
Sponsorinkomsten
Publicaties
Doorberekende coaching
Inleggelden
Doorberekende servicekosten
Overige inkomsten

TOTAAL BATEN

0

0

0

0

81

44

55

74

9.241

9.253

9.195

9.282

ALGEMEEN

Algemeen Personeelskosten
Algemeen Verzekeringskosten personeel

2020

BEGROTING 2020

2019

BEGROTING 2021

434

389

401

473

30

32

31

31

193

190

213

195

39

53

54

58

204

164

167

151

78

99

106

83

Algemeen Automatisering

552

275

402

400

Algemeen Afschrijvingen

279

270

223

400

Algemeen Drukwerk

-3

8

3

2

Algemeen Accountantskosten

29

28

28

29

Algemeen Juridische kosten

26

15

15

15

Algemeen Advieskosten

62

50

64

69

148

144

141

144

Algemeen Reiskosten

2

11

9

6

TOTAAL ALGEMEEN

2.073

1.728

1.857

2.056

Algemeen Vervoerskosten
Algemeen Overige personeelskosten
Algemeen Huisvesting
Algemeen Kantoor

Algemeen Lidmaatschappen

VERENIGING

Verenigingskosten ALV

2

10

6

8

Verenigingskosten Bestuur

1

13

10

12

Verenigingskosten Commissies

27

51

58

36

TOTAAL VERENIGING

30

74

74

56
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2020

BEGROTING 2020

2019

BEGROTING 2021

208

207

210

317

2

10

14

15

Kosten NGF-Leden Ledenadministratie

220

345

365

124

Kosten NGF-Leden software Ledenadministratie

264

150

220

200

Kosten NGF-Leden Verzekeringen

106

106

106

106

78

60

105

60

5

21

23

26

0

0

7

0

201

63

172

80

1.084

962

1.222

928

50

50

53

50

68

65

60

65

53

0

0

47

28

40

40

38

199

155

153

200

126

136

64

124

NGF-LEDEN

Kosten NGF-Leden Personeelskosten
Kosten NGF-Leden Bijeenkomsten

Kosten NGF-Leden Informatievoorziening
Kosten NGF-Leden Opleidingen
Kosten NGF-Jeugd committed to
Kosten NGF-Leden NGF Zakelijk
TOTAAL NGF-LEDEN
SAMENWERKINGEN

Samenwerkingen PGA
Samenwerkingen NVG

			
LASTEN [13]

LASTEN [13]

Samenwerkingen NGA en Overig
Samenwerking DeWeerelt
TOTAAL SAMENWERKINGEN
EVENEMENTEN

Evenementen Personeelskosten
Evenementen KLM Open

1

70

88

70

Evenementen ING Private Banking Golfweek

0

0

0

0

Evenementen Olympische Spelen

0

30

0

0

0

25

8

0

Evenementen Diversen

280

275

38

205

TOTAAL EVENEMENTEN

407

536

198

399

Evenementen Golf Awards

WEDSTRIJDEN

118

119

114

127

Wedstrijden Prijzen(gelden)

Wedstrijden Personeelskosten

38

110

99

102

Wedstrijden Reis- en verblijfkosten

25

75

87

75

Wedstrijden Baanvergoedingen

79

128

121

133

Wedstrijden Kleding

4

30

41

25

Wedstrijden Gehandicaptengolf

4

11

14

10

Wedstrijden Diversen

1

9

9

8

269

482

485

480

TOTAAL WEDSTRIJDEN
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LASTEN [13]

JEUGD & FAMILIE

2020

BEGROTING 2020

2019

BEGROTING 2021

Jeugd & Familie Personeelskosten

76

96

140

96

Jeugd & Familie Familietoernooi

13

15

26

15

Jeugd & Familie GOLF RAAK! digitaal platform
& administratie

0

3

0

1

Jeugd & Familie GOLF RAAK! materialen

13

28

25

18

Jeugd & Familie GOLF RAAK! campagnes

0

10

10

0

19

73

67

55

1

31

7

1

Jeugd & Familie GOLF RAAK! evenementen
Jeugd & Familie GOLF RAAK! diversen

LASTEN [13]

2020

BEGROTING 2020

2019

Topgolf Opleiding coaches

80

84

90

0

Topgolf Reis- en communicatiekosten coaches

29

37

31

43

200

212

223

163

63

136

136

128

0

29

0

0

Topgolf ELTK

32

51

55

52

Topgolf IEAK

16

14

14

15

Topgolf Materialen spelers

76

15

17

35

Topgolf Medische ondersteuning

15

10

8

10

Topgolf Ondersteuning professionals

99

75

97

75

17

60

65

50

3

38

44

30

Topgolf Trainingen Nederland en buitenland
Topgolf Toernooien Buitenland
Topgolf WK

122

256

275

186

Topgolf Senioren

575

572

646

594

TOTAAL TOPGOLF

Sportief Beleid De Golf Academie on tour

0

15

17

15

Sportief Beleid De Golf Academie online

2

15

5

0

Sportief Beleid Gehandicaptengolf

7

15

6

15

Sportief Beleid Diversen

3

40

3

45

587

657

677

669

TOTAAL JEUGD & FAMILIE
SPORTIEF BELEID

Sportief Beleid Personeelskosten

TOTAAL SPORTIEF BELEID
DUURZAAM BEHEER

Duurzaam Beheer Personeelskosten

229

232

198

47

92

111

85

Duurzaam Beheer Informatievoorziening

2

10

8

8

Duurzaam Beheer Vogels

1

5

1

4

Duurzaam Beheer Green Deal

11

15

- 10

10

Duurzaam Beheer DTRF

59

78

78

40

Duurzaam Beheer Vewin/VBN/NMF

0

5

0

0

Duurzaam Beheer Golfalliantie

0

10

11

5

Duurzaam Beheer Diversen

3

11

10

6

302

455

441

356

TOTAAL DUURZAAM BEHEER
TOPGOLF

Topgolf Personeelskosten
Topgolf Coaches Personeelskosten
Topgolf B- en C-selectie

210

223

214

198

96

0

0

423

209

233

282

28

99

107

109

49

Topgolf Coaching Oranje Dames

22

92

78

22

153

155

157

204

Topgolf Mentale coaching

0

5

1

0

Topgolf Fysieke coaching

38

30

43

37

Topgolf Performance coaching

40

45

7

0
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1.651

1.671

1.562

Marketing Personeelskosten

368

485

379

560

Marketing Campagne kosten

58

180

10

282

8

15

0

30

32

11

38

6

466

691

427

878

421

246

256

438

71

65

115

70

Communicatie GOLF.NL online

459

475

242

435

Communicatie GOLF.NL Magazine

454

453

750

150

55

0

19

115

1.460

1.239

1.382

1.208

MARKETING

Marketing Inhuur derden
Marketing Diversen

COMMUNICATIE

Communicatie GOLF.NL personeelskosten
Communicatie nieuwsbrieven tool

Communicatie GOLF.NL Weekly
TOTAAL COMMUNICATIE
SPONSORING

Sponsoring personeelskosten
Sponsoring kosten

Topgolf Coaching Oranje Heren
Topgolf Coaching overig

1.497

TOTAAL MARKETING
179

Duurzaam Beheer GEO

Topgolf Gehandicapten

BEGROTING 2021

TOTAAL SPONSORING
TOTAAL LASTEN
RESULTAAT

76

75

69

76

271

293

256

226

347

368

325

302

8.843

9.254

9.187

9.280

398

-1

8

2

De nummering bij de posten heeft betrekking op de toelichting zoals opgenomen in het apart verschenen Financieel verslag 2020.
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