
Beleidsplan Jeugdcommissie Golfclub Emmeloord 
 
 



 
 
 

 
 
 
Beleidsplan 2014/2015 Jeugdcommissie Golfclub Emmeloord  
 

 
 

2 

Inhoudsopgave 
 

Inhoudsopgave ....................................................................................................... 2 

Inleiding ................................................................................................................. 3 

Huidige situatie, doelstelling en ambitie ................................................................. 4 

Startsituatie ......................................................................................................................................... 4 
Doelstelling en ambitie .......................................................................................................................... 4 

Jeugdgolf bij Golfclub Emmeloord ........................................................................... 5 

Activiteiten: Wat willen we organiseren? ..................................................................... 5 
Lessen ................................................................................................................................................ 5 
Oefening/ training................................................................................................................................. 5 
Evenementen en wedstrijden ................................................................................................................. 5 

Tijdstip: wanneer zijn de lessen en wanneer kan er geoefend worden? ........................... 5 
Lessen ................................................................................................................................................ 5 
Oefenen .............................................................................................................................................. 5 

Prijs en betalingswijze: Wat zijn de kosten en wat krijg je daar voor? ............................ 6 
Contributie/ speelrecht .......................................................................................................................... 6 
Entreefee............................................................................................................................................. 6 
Proeflessen .......................................................................................................................................... 6 
Ballenmunten ....................................................................................................................................... 6 
Privélessen .......................................................................................................................................... 7 

Doelgroep: Voor wie is het jeugdgolfen? ..................................................................... 7 
Communicatie: Hoe houden we de jeugd op de hoogte? ............................................... 8 
Promotie: Hoe krijgen we meer jeugdleden? ............................................................... 8 
Spelen op andere banen ........................................................................................... 9 
Materialen: Wat heb je nodig en hoe kom je daar aan? ................................................ 9 
Bezetting: Met wie gaan we dit allemaal uitvoeren? ..................................................... 9 
Samenstelling Jeugdcommissie ............................................................................... 10 

Toekomstplannen ..................................................................................................11 

Toekomst: Wat willen we de komende jaren bereiken? ............................................... 11 
Committed to Jeugd: Wat houdt dat in? ................................................................................................ 11 

Opbrengsten: Hoe kunnen wij zoveel mogelijk (kosteloos) organiseren? ....................... 11 

Jaarplanning ..........................................................................................................12 

 

 



 
 
 

 
 
 
Beleidsplan 2014/2015 Jeugdcommissie Golfclub Emmeloord  
 

 
 

3 

Inleiding 
 
De afgelopen jaren heeft de jeugd van Golfclub Emmeloord (GCE) een wisselend aantal 

actieve jeugdleden gehad. Met de komst van de nieuwe Pro, Michael Meerman, hebben ook 
de jeugdlessen weer invulling gekregen en is de jeugdcommissie nieuw leven in geblazen. 
 
Door eind 2013 gratis lessen aan te bieden is getracht nieuwe jeugd aan te trekken en de 
huidige jeugd weer te laten lessen. Dit is grotendeels gelukt. Eind van het jaar waren er 
negen kinderen aan het lessen.  
 
Het doel van de jeugdcommissie is om aan het einde van 2015 een actieve jeugdafdeling te 
hebben. Hieraan is de ambitie gekoppeld om dan 40 actieve jeugdleden te hebben. Actief 
staat dan voor het volgen van lessen en trainen. Lessen onder leiding van de Pro en trainen 
onder begeleiding van de jeugdcommissie inclusief mentoren en assistenten. Voor de 
jeugdleden wordt de mogelijkheid geboden om met behulp van de Pro en de jeugdcommissie 
inclusief haar mentoren en assistenten in een paar stappen het 'Pad naar Clubhandicap 54' 
te volgen.  

 
Om dit te realiseren dient de jeugd wel de mogelijkheid te hebben om naast het volgen van 
de lessen ook te trainen en te oefenen in de baan. Hiervoor is alleen een jeugdcommissie 
niet voldoende. Daarom zoeken wij naast commissieleden ook assistenten en mentoren die 
de jeugd op pad wil helpen. De jeugdcommissie en de assistenten willen wij tevens de 
mogelijkheid bieden om een opleiding tot jeugdcoach te volgen, om zodoende de Pro op een 
goede manier te kunnen ondersteunen bij het verbeteren van de golfvaardigheden van de 
jeugd.  
 
Dit beleidsplan is bedoeld als onderlegger voor het uitvoeren en realiseren van de ambities. 
Daar waar nodig is, kan het plan afwijken van hetgeen hierin staat beschreven.  
 
Jaarlijks zal de jeugdcommissie daar waar nodig het plan herzien en aanpassen. 

 
Bij vragen of voor een nadere toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen.  
 
Vriendelijke groeten, 
 
 
Sacha Werkman 
Jeugdcommissie Golfclub Emmeloord 
M +31(0)6-41350380 
E jeugdcie@golfclub-emmeloord.nl  
I www.golfclub-emmeloord.nl 
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Huidige situatie, doelstelling en ambitie 
 
Startsituatie 

De jeugdcommissie is eind maart 2014 nieuw leven in geblazen. Ten tijde van het schrijven 
van dit beleidsplan (mei 2014) zijn er 11 kinderen die lessen volgen. Er zijn in totaal 26 
speelgerechtigde jeugd- en studentenleden, variërend in de leeftijd van 12 tot 27 jaar. Als 
jeugdcommissie brengen wij een splitsing aan in jeugdlid en studentenlid. Zoals ook de NGF 
de leeftijd van 21 jaar hanteert voor een jeugdlidmaatschap, zo zullen wij deze leeftijd ook 
voor het onderliggende plan hanteren. Dit plan is dan ook bedoeld voor jeugdleden, tenzij 
anders vermeld. 
 
Doelstelling en ambitie 
Doel en ambitie van de jeugdcommissie is om eind 2015 circa 40 actieve jeugdleden te 
hebben, die wekelijks komen lessen en trainen. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is wel 
dat de jeugd lol en plezier heeft en beleeft aan het golfen. Op die manier kan het aantal 
jeugdleden verder groeien. Als de jeugd plezier beleeft aan het golfen zullen zij hierover ook 
gaan praten met hun vriendjes en vriendinnetjes. En de mooiste en beste reclame die je kan 

hebben is mond-tot-mondreclame. 
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Jeugdgolf bij Golfclub Emmeloord 
 
Activiteiten: Wat willen we organiseren? 

Lessen 
Het lesprogramma wordt opgesteld door de Pro, in casu Michael Meerman. Het doel is om 
uiteindelijk een Clubhandicap 54 te halen, het voormalige GVB. Het halen van Clubhandicap 
54 is onderverdeeld in 5 stappen. Bij elke stap hoort een te behalen 'tassenlabel’. Deze 
labels met de namen Par, Birdie, Eagle, Albatross (Golfbaanpermissie) en uiteindelijk 
Clubhandicap 54. Elke stap heeft een aantal minimale vereisten en vanaf het label Birdie zijn 
er ook bepaalde vaardigheden in de stap opgenomen. In de laatste stap wordt het 
golfregelexamen afgenomen en kan de jeugdgolfer een Qualifying kaart over 9 holes lopen. 
De Pro beoordeelt de vaardigheden en de vooruitgang van het jeugdlid. Zodra een stap is 
voldaan ontvangt hij of zij een oorkonde en bijbehorend label.  
 
Oefening/ training 
Alles wat er geleerd is tijdens de lessen zal ook geoefend en getraind moeten worden. 
Hiervoor kan een jeugdlid dagelijks naar de golfbaan komen. Het jeugdlid kan afslaan op de 

driving range, pitchen en putten op en rond de puttinggreen of bunkerslagen oefenen in de 
bunker. Verder worden er wekelijks trainingen georganiseerd, waarbij een jeugdlid onder 
begeleiding van een jeugdcoach, mentor en/of assistent kan oefenen. Onder begeleiding (zie 
onder: Bezetting) kan hij of zij ook een baantje lopen op de kleine of grote baan (afhankelijk 
van de ontwikkelde golfvaardigheden).  
 
Evenementen en wedstrijden 
Alle door GCE georganiseerde wedstrijden, clubkampioenschappen en competities zijn ook 
toegankelijk voor jeugdleden die hun contributie hebben betaald en de juiste baanpermissie, 
clubhandicap of EGA handicap hebben. Daarnaast zal de jeugdcommissie uitwisselingen 
organiseren met omliggende clubs in Flevoland, een vriendjes- en vriendinnetjesdag, 
familietoernooi en/of een (Rabobank) scholentoernooi organiseren. In de toekomst wil de 
jeugdcommissie ook bekijken of deelname aan de NGF-competitie te realiseren is. De 

jaarplanning wordt op de site vermeldt, omdat deze aan verandering onderhevig is.  
 
Tijdstip: wanneer zijn de lessen en wanneer kan er geoefend worden? 
Lessen 
De lessen worden om de week gegeven. De tijdstippen staan vermeldt op de site van 
Golfclub Emmeloord, onder “Jeugd”. Na de lessen is het mogelijk om (onder begeleiding) 
een wedstrijdje te spelen op de kleine baan of nog even te blijven om de technieken te 
oefenen.  
 
Oefenen 
Tevens wordt de mogelijkheid geboden om hetgeen geleerd is tijdens de lessen ook te 
oefenen. Het oefenen is om de week mogelijk. De tijdstippen staan vermeldt op de site van 
Golfclub Emmeloord, onder “Jeugd”. Aan de hand van het lesschema worden door de Pro 
ook de oefeningen bepaald. De jeugdcommissie en/of haar assistenten zullen aanwezig zijn 

om de benodigde materialen klaar te zetten en de oefening uit te leggen. 
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Prijs en betalingswijze: Wat zijn de kosten en wat krijg je daar voor? 
Contributie/ speelrecht 
Voor de jeugd is de contributie inclusief het speelrecht. Verder is een jeugdlid verplicht lid 

van de Vereniging. Dit lidmaatschap is tot 18 jarige leeftijd gratis. Indien een jeugdlid op 1 
januari van het geldende jaar 18 jaar of ouder is, dan dient het jeugdlid tevens het 
lidmaatschapsgeld van de Vereniging af te dragen (€ 26 per persoon per jaar of € 42 per 
jaar voor een gezinslidmaatschap).  
 
In tegenstelling tot voorgaande jaren hoeft een jeugdlid nu niet apart te betalen voor lessen. 
Een jeugdlid betaalt contributie en daar zitten de lessen bij in. Om de week volgt een 

jeugdlid een les de andere week kan er geoefend worden onder begeleiding van de 
jeugdcommissie en/of haar assistenten en/of mentoren. De Pro factureert de lesuren dan 
aan de Golfclub. De contributie moet (uiteindelijk) kostendekkend zijn voor de uren die de 
Pro lesgeeft. Naast de lessen wordt de jeugd ook de mogelijkheid geboden om spelenderwijs 
de techniek te oefenen.  
 
De contributie (en het speelrecht) geeft recht tot het onbeperkt spelen op zowel de Par 74 

grote baan als de kleine baan. Het hebben van de juiste baanpermissie, Clubhandicap of 
EGA handicap is daarbij wel een voorwaarde. Voor de contributie wordt er onderscheidt 
gemaakt tussen jeugdleden en studentenleden (aantoonbaar student). Jeugdleden zijn 
spelers tot en met 21 jaar (conform de leeftijd van de NGF). Indien het jeugdlid op 1 januari 
van het geldende jaar 21 jaar of ouder is, dan wordt het lidmaatschap omgezet in een 
studentenlidmaatschap. 
 

De contributie voor een jeugdlid bedraagt € 150. Dit is inclusief NGF-bijdrage voor de pas en 
handicapregistratie (€ 8,20), het lidmaatschap van de Vereniging is gratis. Stroomt een 
jeugdlid gedurende een jaar in, dan wordt de contributie berekend ingaand vanaf de maand 
waarin het lid wordt. Ter illustratie: Indien een kind op 20 mei lid wordt, dan bedraagt de 
contributie € 100 (8/12 van € 150). 
 
Het studentenlidmaatschap bedraagt € 110 per jaar. 

 
Alle tarieven staan overigens ook overzichtelijk vermeldt op de website van GCE. 
 
Entreefee 
Een jeugdlid is geen entreefee verschuldigd. Deze dient pas betaald te worden indien het 
jeugdlidmaatschap (of het studentlidmaatschap) omgezet wordt in een lidmaatschap voor 
volwassenen. 
 
Proeflessen 
Om kennis te maken met de golfsport is er voor geïnteresseerde jeugd mogelijk om vijf 
lessen te volgen  voor € 25. Een groep start met deze lessen als er minimaal 6 
aanmeldingen zijn. Daarom is aanmelden noodzakelijk.  
 

Ballenmunten 
Op de drivingrange kunnen ballen afgeslagen worden. Hiervoor heeft een jeugdlid 
ballenmunten nodig. Deze worden gratis verstrekt aan jeugdleden. Hiervoor ligt een 
registratieformulier bij de kassa. Na identificatie van het jeugdlid, worden de ballenmunten 
gegeven.  
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Privélessen 
Uiteraard is het ook mogelijk om privéles te krijgen. Hiervoor kan (de ouder/ verzorger van) 

het jeugdlid contact opnemen met de Pro. 
 
Doelgroep: Voor wie is het jeugdgolfen? 
Ieder kind is welkom. Het maakt niet uit of je een jongen of een meisje bent, op de 
basisschool zit, het voortgezet onderwijs of dat je studeert, zolang je maar 21 jaar of jonger 
bent. Het enige wat we vragen is enthousiasme. 
 

De groepen worden opgedeeld op leeftijd en spelniveau. Op dit moment zijn er twee groepen 
actief.  
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Communicatie: Hoe houden we de jeugd op de hoogte? 
Om de jeugd (en hun ouders/ verzorgers) betrokken te houden sturen wij minimaal een keer 
per jaar een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief zal de jeugdcommissie haar plannen bekend 

maken en de ontwikkelingen beschrijven. Jaarlijks wordt ook het (aangepaste) 
jeugdbeleidsplan en de jaarkalender toegestuurd. In de jaarkalender staan onder andere de 
lestijden, de wedstrijden en activiteiten aangegeven. Tevens wordt in de maand voorafgaand 
aan een wedstrijd actief gevraagd of het jeugdlid deel wil nemen aan de wedstrijd. 
Daarnaast willen wij de ouders eens per jaar, bijvoorbeeld voor de zomervakantie, 
uitnodigen. De ouders krijgen dan bijvoorbeeld een clinic, welke wordt afgesloten met een 
wedstrijd tezamen met (of tegen) de jeugdleden.  

 
Promotie: Hoe krijgen we meer jeugdleden? 
De beste reclame die je kan krijgen is mond-tot-mondreclame. Dus als de jeugd het leuk 
vindt, zullen zij daar ook over praten met vriendjes en vriendinnetjes. Om meer jeugd te 
laten praten over het golfen moeten er natuurlijk ook meer jeugdleden aangetrokken 
worden.  
 

Dit willen wij doen door met de nieuwsbrief van GCE een oproep naar de leden te doen met 
de vraag of zij (klein)kinderen hebben of kennen die een keer willen proberen te golfen. Ook 
bestaat de mogelijkheid om tijdens een ALV een (korte) presentatie te geven over het 
jeugdgolfen. Tevens willen wij een speciale website voor de jeugd opzetten. Daarnaast willen 
wij na iedere wedstrijd een kort verslag naar de krant (De Noordoostpolder) sturen, zodat zij 
dat kunnen publiceren. Tevens willen wij free publicity genereren bij die krant door 
bijvoorbeeld aan te geven dat er een nieuwe jeugdcommissie is bij Golfclub Emmeloord of 

bijvoorbeeld op het moment dat de website is gelanceerd.  
 
Ook social media kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de naamsbekendheid en de 
positieve beeldvorming bij de jeugd over golfen bij GCE. Het doel is dan dat zowel de 
jeugdcommissie als de jeugd via Twitter en/of Facebook laat weten dat ze gaan golfen of 
een golfgerelateerde activiteit hebben. Een eigen pagina op Facebook (voorbeeld) en 
verslagen met foto's op de site van GCE maken het mogelijk om het jeugdgolf onder de 

aandacht te brengen. Als de volwassen leden lezen dat er een actieve jeugdcommissie is die 
zich positief profileert, levert dat ook een bijdrage aan de mond-tot-mondreclame over 
golfen voor de jeugd.  
 
Verder is in 2014 deelgenomen aan Sport in Nop, een mogelijkheid voor kinderen op de 
basisschool en het voortgezet onderwijs om tegen een gereduceerd tarief kennis te maken 
met sporten. Gezien het succes van 2014, 50% van de deelnemers heeft vervolgens ook de 
lessen gevolgd, gaan wij hier in 2015 ook weer aan deelnemen.  
 
Hebben we dan uiteindelijk geïnteresseerden dan kunnen wij ze een informatieboekje en het 
jeugdbeleidsplan meegeven. 
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Spelen op andere banen 
Om te spelen op andere banen bieden de Nederlandse clubs elkaars jeugdleden onder 
voorwaarden (leeftijd en handicap) aan om voor een bedrag van € 2,50 een ronde te golfen. 

Je dient dan wel vooraf (bij de club waar je gaat golfen) te melden dat je op die baan wilt 
spelen. De kaart wordt voor onze jeugd uitgegeven door de secretaris van Golfclub 
Emmeloord. De kaart is één jaar geldig en dient voorzien te zijn van een recente foto. 
 
Om in aanmerking te komen voor deze kaart gelden de volgende leeftijds- en (actieve) EGA 
Handicaplimieten: 

 maximale handicap 

Leeftijd Jongens Meisjes 

tot en met 12 jaar 36,0 36,0 

13 en 14 jaar 22,0 28,0 

15 en 16 jaar 16,0 22,0 

17 tot en met 21 jaar 7,0 14,0 

 

Materialen: Wat heb je nodig en hoe kom je daar aan? 
Om te kunnen golfen heb je golfclubs en golfballen nodig. Tijdens de lessen en 
oefenmogelijkheden worden de benodigde materialen beschikbaar gesteld door de Pro. Maar 
mocht je buiten deze tijden om ook willen oefenen, dan is het handiger om de materialen 
zelf aan te schaffen. Hiervoor kun je contact opnemen met Michael, hij kan je hier meer over 
vertellen. 
 
Verder zijn er materialen aanwezig om oefeningen uit te kunnen zetten. Hierbij kun je 
denken aan pionnen, touwen, krijt en markeerhoedjes. 
 
Bezetting: Met wie gaan we dit allemaal uitvoeren? 
Bovenstaande plannen klinken mooi, maar kunnen zonder mensen niet gerealiseerd worden. 
De eerste kennismaking met golfen bij Golfclub Emmeloord begint in bijna 100% van de 
gevallen bij de Pro, Michael Meerman. Hij verzorgt de lessen en geeft aan welke materialen 

er klaargezet moeten worden als kinderen komen oefenen. 
 
Tevens is er een jeugdcommissie gevormd. Hierin zitten golfers die mee willen denken bij de 
uitvoering van de plannen en zich voor 100% inzetten om de plannen te laten slagen en de 
jeugd actief te stimuleren om de golfsport met plezier te (blijven) beoefenen. 
 
Daarnaast wordt de jeugdcommissie ondersteund door jeugdcoaches en/of assistenten die 
voorbereidingen willen treffen en begeleiding willen geven om de jeugdleden te kunnen laten 
oefenen. 
 
En tot slot (maar niet uitsluitend) zijn daar de mentoren. De mentor is vooral bedoeld om als 
aanspreekpunt te fungeren voor jeugdleden, waarvan de ouders en/of opa’s en oma’s niet 
golfen. Tevens kan de mentor, zodra het jeugdlid het pad naar het Clubhandicap 54 volgt, 
gevraagd worden om met het lid te oefenen in de baan. 
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Samenstelling Jeugdcommissie 
De jeugdcommissie bestaat momenteel nog uit drie leden van Golfclub Emmeloord, die nauw 
samenwerken met de Pro. De voorzitter van de jeugdcommissie is uit hoofde van haar 

functie tevens bestuurslid van Golfclub Emmeloord.  
Voorzitter: Sacha Werkman  
Lid: Barry Dam 
Lid: John Franke 
Lid: Tom Mulder 
Pro: Michael Meerman 
Pro: Tjerk van der Horst 
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Toekomstplannen 
 
Toekomst: Wat willen we de komende jaren bereiken? 

Ook voor de toekomst heeft de jeugdcommissie nog vele plannen zoals: 
 Het opleiden van jeugdcoaches die de pro kunnen ondersteunen bij de lessen (de 

eerste coaches zijn in november 2014 opgeleid). 
 Meedoen met de NGF jeugdcompetitie 
 Jeugd met talent stimuleren om een talentenprogramma te volgen al dan niet bij 

Golfclub Emmeloord. 
 Het invoeren bij GCE van "Committed to Jeugd". In september 2014 is overleg met 

het bestuur van GCE besloten hieraan deel te nemen. 
 
Committed to Jeugd: Wat houdt dat in? 
Met Committed to Jeugd beoogt de Nederlandse Golf Federatie (NGF) golfclubs, golfbanen 
en golfprofessionals de handvatten te geven om jeugd te enthousiasmeren voor golf.  
 
Het programma is bedoeld voor elke club, golfbaan of golfprofessional, die een goed 

jeugdprogramma wil ontwikkelen en verankeren binnen de club of het bestaande beleid wil 
verbeteren.  
 
Bij invoering van Committed to Jeugd wordt gewerkt aan kwaliteit, structuur en continuïteit 
in het jeugdbeleid. Het levert een totaalprogramma voor de jeugd op, dat verankerd is in de 
club en dat wordt uitgevoerd door professionals en kundige vrijwilligers. 
 
Concreet levert Committed to Jeugd op: 

 kwaliteitskenmerk 
 verbeterd jaarprogramma 
 verandering sociale omgeving rondom de golfbaan 
 verbetering in communicatie 
 het aantrekken en behouden van (jeugd)leden 

 
Opbrengsten: Hoe kunnen wij zoveel mogelijk (kosteloos) organiseren? 
Na bijvoorbeeld een wedstrijd of tijdens een evenement willen wij de deelnemers ook een 
drankje en een hapje (denk dan bijvoorbeeld aan een zakje chips) kunnen aanbieden. Ook 
vinden wij dat bij een wedstrijd prijsjes horen. Hiervoor denkt de jeugdcommissie na over 
het zoeken van sponsoren, in overleg met de promotiecommissie. Dit kan bijvoorbeeld door 
het oprichten van een Club van 100, tassenlabels en/of poloshirts sponsoren, die uitgereikt 
worden bij het bereiken van de stappen Par, Birdie, Eagle, Albatross (Golfbaanpermissie) en 
uiteindelijk Clubhandicap 54 of de bedrijfsnaam te koppelen aan een toernooi of wedstrijd.  
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Jaarplanning 
 
De jaarplanning is aan verandering onderhevig. Daarom wordt deze apart vermeldt op de 

site van Golfclub Emmeloord onder “Jeugd” 
 
In de jaarplanning staat in ieder geval vermeldt: 

- Wanneer de lessen zijn 
- Wanneer de trainingsdagen zijn 
- Welke wedstrijden er georganiseerd worden 
- De indeling van de groepen 

 
Streven is om minimaal een keer per jaar een vriendjes- en vriendinnetjesdag te 
organiseren, mogelijk in combinatie met een schooltoernooi (voor basisschool en voortgezet 
onderwijs) voor golfende en niet-golfende jeugd.  
 
 


