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Sportief beleid 2023-2026 Sallandsche Golfclub “de Hoek 

 

Inleiding  

Het sportief beleid is bedoeld om de sportbeleving van onze leden te vergroten en een aantrekkelijke 

vereniging te zijn voor (potentieel) nieuwe leden. Dit beleid staat niet op zichzelf maar verhoudt zich sterk 

met de vereniging die we willen zijn.  

 

1. Missie, visie en doelstellingen  

 

1.1. Missie Sallandsche Golfclub “de Hoek” 

 
De Sallandsche Golfclub “de Hoek”, hierna SGC, is een sportvereniging waar de leden plezier beleven aan 

het uitoefenen van de golfsport. Middels activeren, stimuleren en faciliteren wil het bestuur het sportief 

klimaat versterken. De focus is hierbij gericht op breedtesport en vandaaruit met eigen talenten op een zo 

hoog mogelijk niveau de sport te bedrijven.  

 

Plezier in het spel houden is van groot belang om de leden aan de vereniging te binden. Iedere speler 

binnen de SGC wordt de mogelijkheid geboden op eigen niveau het golfspel te beoefenen en haar/zijn 

golfvaardigheid te verbeteren onder deskundige leiding. 

 

1.2. Visie technische commissie 

 
Deze missie wordt door de Technische Commissie onderschreven en verder uitgewerkt in het onderliggend 

plan. Het plan kent een termijn van 3 jaar waarbij er elk jaar een update van het plan plaats vindt.  

  

De Technische Commissie (TC) wil zich samen met de jeugdcommissie (JC), handicapregelcommissie 

(HRC) en de professional(s) inspannen om binnen het door de club bepaalde budget zoveel mogelijk leden 

de mogelijkheid te bieden zijn/haar golfvaardigheid te verbeteren onder deskundige leiding. Voorop moet 

staan dat alle leden van onze vereniging plezier moeten blijven beleven aan de golfsport: zowel jeugdigen 

als volwassenen, of zij nu recreanten zijn of competitief ingestelde spelers.  

Goede oefenfaciliteiten en kundige professionals, die bezieling en betrokkenheid uitstralen met een 

gevarieerd lesaanbod zijn belangrijke kritieke succesfactoren.  

 

1.3. Doelstellingen  

 
Het Technisch Beleid kent de volgende doelstellingen:  

1. Het bevorderen van de golfontwikkeling van haar leden   

2. Het beoefenen van golf op zo hoog mogelijk niveau   

 

  

  

 



2 
 

1.3.1. Bevorderen golfontwikkeling van haar leden 
 

Wie eenmaal een bepaald niveau heeft bereikt, wil dit graag behouden of zelfs nog een stapje verder 

komen. Dit verhoogt natuurlijk het spelplezier. Zoveel mogelijk leden krijgen de mogelijkheid door middel 

van groepstrainingen tegen gereduceerd tarief hun spelniveau te verhogen. Doelstelling hierbij is een 

verlaging van de gemiddelde handicap. 

Hierin spelen de pro ‘s een sleutelrol. Per handicap laag/doelgroep wordt door de TC een 

trainingsprogramma aangeboden. Voorstel is om thema-trainingen, inlooptrainingen, speciale trainingen, 

trainingen mentale aspecten, materiaal- en regelcursussen. Deze programma’s worden in samenspraak 

met HRC en de pro’ s samengesteld. Voor de trainingen zal een eigen bijdrage worden gevraagd, maar 

dusdanig dat de toegang tot de aangeboden programma’ s laagdrempelig is. 

1.3.2.  Beoefenen golf op zo hoog mogelijk niveau 
 

Het bestuur streeft ernaar om het spelpeil binnen de SGC te verhogen en wil dit mede bereiken door teams 

in de NGF-competitie te laten spelen.  

De technische commissie ziet het als haar verantwoordelijkheid om alle spelers van de club die zich willen 

ontwikkelen als golfspeler en daarbij de ambitie hebben om in competitieverband uit te komen te 

ondersteunen. De meeste aandacht zal daarbij uitgaan naar de jongste jeugd t/m de doorgroei naar 

(mogelijke) selectiegroepen. Het is onze ambitie om via aanwas van onderaf en het aanbieden van een 

kwalitatief goed jaarprogramma zoveel mogelijk te voorzien in goede talentontwikkeling.   

De vorming van competitieteams gebeurt op verschillende wijze. Het aantal teams dat deel kan nemen aan 

de NGF-competitie is beperkt en dat betekent, als de belangstelling groot is en het aantal plaatsen beperkt, 

er aandacht moet zijn voor doorstroming. Dat is een lastige opgave omdat we ons realiseren dat er veel 

vriendenteams zijn. 
We maken onderscheid in prestatie- en recreatieteams.  

In de “Regelingen Competitie SGC” zal worden beschreven op welke wijze de indeling en selectie 

plaatsvindt. Het eerste team van de club (jeugd, heren, dames) is het vlaggenschip van de club. Dit 

betekent dat hier meer aandacht voor is en, indien onze financiële positie het toe laat, er extra middelen 

worden toegekend. Voor alle teams geldt dat teamtrainingen erbij horen zoals bij andere sporten heel 

gewoon is. Samen trainen versterkt het wij-gevoel en draagt bij aan prestaties.  

 2.  Faciliteiten  

Naast spelen en trainen is oefenen op de driving range, putting green en oefenbaan ook een belangrijke 

factor voor verbetering van de golfvaardigheid. Om oefenen aantrekkelijker te maken is het van belang dat 

de speler op de driving range kunnen beschikken over technische apparatuur, zoals Trackman, Protracer 

en/of In Range. 

3. Players 1st 

Met Players 1st gaan we voortdurend de wensen en behoeften monitoren van bestaande en nieuwe 

doelgroepen en mensen die deelnemen aan de programma’s. Op deze manier kunnen we vanuit 

gevalideerde data sturing geven aan het beleid.  

4. Financiën  

De penningmeester en voorzitter van de TC stellen jaarlijks (i.o.m. portefeuillehouder technische zaken en 

penningmeester bestuur) namens de gehele TC in het najaar een begroting op, gebaseerd op het 

beleidsplan en het jaarplan. Alvorens de begroting kan worden ingezet in het nieuwe jaar dient deze te zijn 

goedgekeurd door het bestuur.  

De begroting voor het jaar 2023 bedraagt € 20.000,-- 

Er is nog geen concreet jaarplan en de prestatieteams zijn nog niet samengeteld. 
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De focus in 2023 zal met name gericht zijn op de voorbereiding en bezetting van een aantal prestatieteams 

die waar mogelijk starten in 2024 en het realiseren van doorstroming in de recreatieteams.  

Verder zullen in 2023 groepstrainingen voor onze (jeugd)leden tegen gereduceerd tarief worden 
aangeboden. Deze groepstrainingen worden samengesteld door de TC, de pro ’s en de HRC. Per 
handicap laag/doelgroep wordt een trainingsprogramma opgesteld. Het betreft thema-trainingen, 
inlooptrainingen, speciale trainingen, trainingen mentale aspecten, materiaal- en regelcursussen. Voor de 
trainingen zal een eigen bijdrage worden gevraagd, maar dusdanig dat de toegang tot de aangeboden 
programma’ s laagdrempelig is. 

5.  Verantwoordelijkheden/taken 

De TC onderkent de volgende verantwoordelijkheden en taken:  

1. Ontwikkelen en opstellen Sportief Beleidsplan.  

2. Sportief Beleidsplan laten accorderen door bestuur.  

3. Uitvoering geven aan Sportief Beleidsplan d.m.v. jaarplannen plus begroting (goedgekeurd door 

bestuur)  

 


