Koninklijke Nederlandse Golf Federatie

Cursus

Sportief Beleid
Met specialisatiedagen voor jeugd, families, senioren, golfers met
een beperking, het 9-stappenplan en De Golf Academie.

CURSUS SPORTIEF BELEID

Cursus Sportief Beleid VERNIEUWD!
Golfbanen of -clubs die sportieve ambities hebben op het gebied van ledenwerving, -activatie en
-behoud kunnen meedoen aan de cursus Sportief Beleid. Deze tweedaagse cursus is vernieuwd
en uitgebreid met de mogelijkheid tot het volgen van een specialisatiedag voor één of meerdere
doelgroepen.
De basis
Tijdens de eerste twee dagen van de cursus ligt de focus op het ontwikkelen van een sportief
beleid aan de hand van het Golf Sport Business Model. Daarnaast gaan we aan de slag met het
borgen van het sportieve beleid binnen de club of baan. Vragen waar de cursus Sportief Beleid
antwoord op geeft:

Voor wie
zijn we er?

Welke
activiteiten zijn
er nodig?

Welke mensen en
middelen hebben
we nodig?

Hoe bereiken
we onze
doelgroep?

Wie zijn
onze
partners?

Voor wie is de cursus Sportief Beleid?
De cursus is bedoeld voor alle partijen die werkzaam zijn op een golfbaan: baanmanager,
eigenaar, clubbestuurder, golfprofessional en eventueel externe horeca of baanbeheerder.
Voor de ontwikkeling en borging van een succesvol sportief beleid is het van belang dat deze
stakeholders gezamenlijk deelnemen aan de cursus.
Uitwerking op de club
• Wat is de organisatiestructuur binnen de club?
• Hoe zet ik een commissie Sportief Beleid op?
• Met wie werkt deze commissie samen?
• Hoe krijg ik mijn leden mee in het sportieve beleid?
• Hoe communiceer ik het sportieve beleid, de producten en de programma’s?
Inspiratiedag Sportief beleid
Benieuwd of de cursus Sportief Beleid wat voor uw club of baan is? Kijk op www.ngf.nl/agenda
en bezoek een gratis inspiratiedag.
Begeleiding op maat
Deelnemers aan de cursus Sportief Beleid kunnen na afloop extra begeleiding op maat krijgen
van accountmanager Alexander Renders of Floris van Imhoff.

Praktische informatie en aanmelden
• De cursus Sportief Beleid wordt vier keer per jaar georganiseerd op verschillende locaties in
Nederland. Kijk op www.ngf.nl/agenda voor de actuele data, en locaties.
• Beide cursusdagen zijn van 14.00 -21.00 uur.
• De kosten voor de cursus Sportief Beleid zijn € 65 per persoon. Dit is inclusief drankjes en diner
voor beide dagen.
• Aanmelden kan via de mail naar alexander.renders@ngf.nl

CURSUS SPORTIEF BELEID

Specialisatiedagen
Na het volgen van de cursus Sportief Beleid kiezen veel clubs voor een van de vier
specialisatiedagen om hun sportieve ambities in de praktijk handen en voeten te kunnen geven.

HET 9-STAPPENPLAN EN DE GOLF ACADEMIE
Doel
Inhoud
Resultaat

Het opzetten van een sportief programma voor de hele club, onder leiding van de
golfschool waarin samen lessen en trainen centraal staan.
Praktische uitleg van de mogelijkheden en werking van alle producten van het
9-stappenplan en De Golf Academie. (www.degolfacademie.nl)
Meer clubleden die vaker en beter leren golfen.

JEUGD & FAMILIE
Doel
Inhoud
Resultaat

Meer jeugd en families op de club actief krijgen en voor langere tijd behouden.
Het opzetten van een jaarprogramma voor jeugd en familie aan de hand van best
practices. Leren werken met jeugdcoaches op uw club
De toegankelijkheid voor jeugd en families op de club vergroten en 
(her)certificering Committed to Jeugd of Committed to Familie.

SENIOREN
Doel	Bestaande en nieuwe golfers vanaf 50 jaar stimuleren om langer, gezonder en met
meer plezier golf te spelen.
Inhoud	Het opzetten van een seniorenjaarprogramma aan de hand van
praktijkvoorbeelden met de nadruk op lessen en trainen in groepen, fysieke
mogelijkheden en sociale activiteiten.
Resultaat
Productverbetering van seniorengolf en (her)certificering als ‘Commited to
Senioren’ club.

GOLFERS MET EEN BEPERKING
Doel
Inhoud
Resultaat

Het toegankelijk maken van het aanbod op uw golfclub voor mensen met een
fysieke en/of verstandelijke beperking.
Hoe leid ik mijn pro’s en vrijwilligers op om mensen met een beperking te leren
golfen? Waar vind ik de doelgroep en hoe bereik ik die?
Een gestructureerd programma en een mindset die ervoor zorgt dat de golfclub
letterlijk en figuurlijk toegankelijk wordt voor mensen met een beperking.

Praktische informatie en aanmelden
• De specialisatiedagen vinden plaats op verschillende locaties in Nederland, duren één dag en
kosten € 30,- per persoon. Voor data en locaties kijk op www.ngf.nl/agenda
• Aanmelden kan via de mail naar alexander.renders@ngf.nl
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Praktische informatie
DATA
Sportief beleid
Inspiratiedagen

6 maart en 15 september

Cursus Sportief Beleid

23 januari, 20 maart, 15 mei en 13 november

Specialisatiedagen
Jeugd & Familie

13 maart, 8 mei, 16 oktober, 6 en 20 november

Senioren

15 maart, 11 mei, 11 oktober en 8 november

9-stappenplan en De Golf Academie

12 juni en 23 oktober

Golfers met een beperking

20 november

De meest recente data en de locaties van de verschillende cursussen vindt u op
www.ngf.nl/agenda

CONTACTPERSONEN
Alexander Renders
Accountmanager Sportief Beleid en Golfers met een beperking
E alexander.renders@ngf.nl
T 030 242 63 70
Floris van Imhoff
Accountmanager Sportief Beleid en Jeugd & Familiegolf
E floris.vanimhoff@ngf.nl
T 030 242 63 70
Janke van der Werf
Accountmanager Seniorengolf
E janke.vanderwerf@ngf.nl
T 030 242 63 70
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