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Het bestuur vraagt aan de ALV om goedkeuring voor een verhoging van het ledenaantal. Het maximaal aantal leden 
staat nu op 725 leden en het bestuur wil deze verhogen tot maximaal 820 leden. Hoe en waarom wordt uitgelegd 
met een stukje geschiedenis vanaf 2018, het bestuursbesluit en de overwegingen tot dit besluit. 
 

Geschiedenis vanaf 2018 
In 2018 stond het ledenaantal bij de Sallandsche Golfclub “de Hoek” (SGC) op 705 vol betalende leden. Dankzij een 
ledenwerfactie steeg dit aantal vanaf 2018.  
Tijdens de corona (periode 2020 t/m 2022) was golf een van de weinige sporten die nog veilig beoefend kon worden. 
Hierdoor accelereerde die stijging vanaf mei 2020 naar boven 820 leden. Bij dat aantal heeft het bestuur in 2020 een 
ledenstop ingesteld. Inmiddels heeft de SGC in november 2022 een wachtlijst van ruim 150 potentiële leden.  
 

In de periode voor 2021 werden 40 tot 50 leden boven het huidige maximaal aantal leden, namelijk 725, toegelaten 
omdat de ervaring leerde dat dit aantal nodig was om de jaarlijkse opzeggingen op te kunnen vangen.  
In 2021 hield het bestuur een grotere buffer aan, namelijk maximaal 820 leden, omdat vanuit de NGF de 
verwachting werd uitgesproken dat een substantieel aantal nieuwe leden die tijdens de Coronaperiode lid zijn 
geworden, hun lidmaatschap binnen 2 jaar opzeggen. Het bestuur liet daarom in 2021 en nu ook in 2022 nieuwe 
leden vanaf de wachtlijst toe als het ledenaantal onder 820 zakt.  
 

Besluit bestuur 
In maart 2022 vervielen de laatste Coronamaatregelen. De effecten daarvan zullen op zijn vroegst eind november 
2022 (opzeggen voor 1 december) zichtbaar zijn. Met in het achterhoofd de uitspraak van de NGF over het aantal 
corona opzeggingen, is het bestuur van mening dat het huidig beleid nog zeker 1 jaar moet worden voortgezet, maar 
ook na 2023. Het bestuur heeft haar begroting 2023 en de meerjarenbegroting gebaseerd op 820 vol betalende 
leden en stelt aan de ALV voor om akkoord te gaan met een definitieve wijziging van 725 leden naar 820 leden 
 

De overwegingen daarbij zijn: 
1. Vergrijzing in de golfsport; 
2. Voldoende speelruimte in de baan; 
3. Huidige inflatie (energieprijzen); 
4. Kwaliteit van de baan naar een hoger niveau 
5. Financiering sportbeleid;  
6. BOSA-subsidieregeling; 

 

1. Vergrijzing in de golfsport 

Landelijk is er sprake van een significante stijging van het aantal golfers. In de periode 1 april 2021 tot 1 april 2022 

steeg het ledenbestand van de NGF met 6,7% naar 410.028 leden. De golfpopulatie van de leeftijdscategorie > 70 

jaar neemt nog steeds toe, in de afgelopen 10 jaar is de golfpopulatie gemiddeld 5 jaar ouder geworden. Deze 

vergrijzing vormt op termijn een risico m.b.t. het voortbestaan van golfclubs op lange termijn. Om deze risico’s in te 

dammen wordt er binnen de NGF gepleit voor lidmaatschapsdifferentiatie. 
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Ook het ledenbestand van onze vereniging is aan vergrijzing onderhevig. De gemiddelde leeftijd binnen onze 

vereniging bedraagt 67,45 jaar (24 oktober 2022). Met name het geringe aantal leden in de categorie tot 50 jaar 

draagt hieraan bij. 

 

Van ons bestand is circa 30% korter dan 5 jaar lid van onze vereniging. In deze categorie leden is de uitstroom door 

middel van opzegging statistisch gezien hoger dan gemiddeld. Daarnaast is binnen onze vereniging nog weinig 

draagvlak om over te gaan op lidmaatschapsdifferentiatie. Om ons toch in te dekken aan een grotere uitstroom van 

leden is het gewenst om het aantal vol betalende leden te verhogen. 

2. Voldoende speelruimte in de baan 

Vanaf begin 2021 hebben wij 820 vol betalende seniorleden. Per 1 april 2021 hebben wij een vergelijking gemaakt 

met de ledenaantallen van enkele verenigingen om ons heen en per 1 april 2022 hebben wij deze gegevens 

nogmaals geverifieerd. 

Hieruit ontstaat het volgende beeld: 

 

Drukte in de baan is een relatief begrip. Er zijn zeker drukke momenten in de baan, vooral op de populaire 

starttijden. Echter blijkt het voor leden ook nog steeds mogelijk om vrijwel dagelijks te spelen. Objectieve data 

ontbreken echter omdat wij geen starttijden hanteren. 

3. Huidige inflatie (energieprijzen) 

De huidige inflatiecijfers zijn extreem hoog als gevolg van de oorlog in de Oekraïne. Onze contributieverhoging 

bepalen wij jaarlijks aan de hand van de stijging van de Consumenten Prijs Index (CPI). De jaarmutatie van de CPI is 

12%. Het bestuur vindt een dergelijke prijsstijging ongewenst. Wanneer wij een lager percentage dan het CPI-

percentage voor de contributie willen doorvoeren gaat de voorkeur uit naar het verhogen van het ledental. 

4. Kwaliteit van de baan naar hoger niveau 

Vanuit de leden is de wens om de kwaliteit van onze baan naar een hoger niveau te brengen. Om dit te realiseren 

zullen de jaarlijkse kosten voor baanonderhoud stijgen. Om de jaarlijkse kosten te dekken, is een ledenaantal van 

820 wenselijk.  

5. Financiering sportbeleid 

Vandaag staat op de agenda het sportbeleid. De kosten hiervoor zullen jaarlijks ongeveer 20.000 euro bedragen.  
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6. BOSA-subsidieregeling 

De BOSA-subsidie is in 2019 ingevoerd naar aanleiding van de afschaffing van onze btw-plicht. Deze BOSA-

subsidieregeling geldt voor een periode van 5 jaar. Naast 20% subsidie over onze bouw en baaninvesteringen 

ontvangen wij ook nog subsidie op onze exploitatiekosten. De hoogte van deze subsidie bedraagt in 2022 € 140.000. 

Conform de wettelijke regeling is 2023 het laatste subsidiejaar en het wegvallen van deze subsidieregeling van circa 

€ 164.000 staat gelijk aan € 200 contributie per lid. Wij hebben de verwachting dat er een nieuwe regeling voor in de 

plaats komt, maar wij moeten wel degelijk rekening houden dat het financieel allemaal wat minder wordt. Ook uit 

dit oogpunt is een ledental van 820 wenselijk. 

 

 

 

 


