
Beleidsplan Technische commissie 2019-2024 

 

Keuze vereniging voor prestatiegolf en recreatiegolf 

Op grond van eerdere onderzoeken en daaruit voortkomende conclusies heeft onze vereniging gekozen voor 

prestatiegolf en recreatiegolf. 

 

Technische Commissie 

De Technische Commissie (T.C.) houdt zich voornamelijk bezig met de prestatiegolf bevorderende activiteiten 

in onze vereniging. De T.C. mag afwijken van dit beleidsplan indien nodig wordt geacht, dit is altijd middels 

samenspraak met het bestuur en betrokken partijen. 

Deze prestatie bevorderende activiteiten worden door de T.C. weer onderverdeeld in twee 

competitieactiviteiten nl.: 

• Topgolfcompetitie-activiteiten en 

• recreatieve competitie-activiteiten 

 

Beide competities kunnen uitstekend naast elkaar bestaan, wel zijn de te stellen voorwaarden aan de 

spelers(speelsters) van deze twee competities uiteraard zeer verschillend.  

Doelstelling van de topgolfcompetitie  

De topgolfcompetitie doelstelling: 

Het hoogst mogelijke niveau bereiken en behouden binnen de financiële en technische 

mogelijkheden van de club . 

 

De Kweekvijver. 

Alle gerichte activiteiten op het creëren van een kwalitatieve groep jeugdige golfspelers, die in de toekomst op 

het hoogste niveau zouden kunnen gaan spelen worden aangepast aan de huidige zich voordoende situatie. 

Dit betekent in de praktijk voorlopig een meer recreatieve jeugdopleiding en competitie (binnen "het 

committed to jeugd" programma). De kweekvijver is constant in overleg met lesgevende pro’s om talenten te 

‘’scouten’’. Wij als TC achten de kweekvijver van belang omdat we als club de doelstelling hebben om eigen 

jeugd in de topgolfcompetitie op te stellen. 

 

Selectiegroep (heren 1-2 en heren senioren 1 en dames 1) 

De TC is heeft de voorkeur de groep grootte voor heren 1-2 op minimaal 12 vast te stellen, voor heren senioren 

1 geldt minimaal 6 en voor dames 1 idem, zodat we als club een zo sterk mogelijke selectie kunnen opstellen 

tijdens de NGF-competitie. 

  

Voorselectie voorwaarden 

Wil je voor deze selectiegroep in aanmerking komen dan dien je: 

• Beschikbaar te zijn voor alle competitiewedstrijden, incl. promotie en degradatie. Tevens ook 

beschikbaar en aanwezig te zijn op die momenten, die in het belang zijn van de voorbereiding op de 

competitie en/of wanneer het teamverband dat vraagt. 

• Bereid te zijn minimaal 75% van de trainingen bij te wonen 

 Deel te nemen aan de clubkampioenschappen, minimaal 3 maandbeker wedstrijden en 

1 gezelligheidswedstrijd van de wedstrijd commissie. 

• Beschikbaar te zijn voor de 'sponsor dag' om extra financiële middelen te genereren. 

• Bereid te zijn om uit te komen in een lager team. 

• Bereid te zijn de competitie team(sponsor)kleding ook te dragen tijdens clubkampioenschappen en 

maandbeker wedstrijden. 

De verantwoordelijkheid ligt bij de individuele speler en de captain van het team. 

Sanctiebeleid ligt in bij de TC in overleg met desbetreffende teamcaptains. 

 

 



Opgave: 

Alleen individueel 

Samenstelling Heren 1, heren senioren 1, dames 1 

De samenstelling van de definitieve selectiegroep valt onder de eindverantwoordelijkheid van 

de T.C.  

 

Selectie criteria die dan kunnen worden gehanteerd zijn: 

• de handicap 

• toekomstperspectief van het totale team op langere termijn  

• groeimogelijkheden van de speler(speelster)  

• behaalde resultaten in, maar ook buiten de vereniging  

• balans van het team (saamhorigheid en teamgericht denkend)  

• de advisering van de pro. 

 

Omdat de afwegingen van de competitiebelangen (zeker voor de standaardteams) groot zijn voor onze 

vereniging heeft de T.C. het recht om: wanneer het belang van een zo'n sterk mogelijke samenstelling van een 

standaardteam het vraagt af te wijken van welke selectievoorwaarde dan ook. 

Een goede communicatie is dan uiteraard vanzelfsprekend. 

 

De middelen om de topsportdoelstellingen te halen waren en blijven: 

• het goed hanteren van het selectiebeleid  

• het aanbieden van trainingen. 

• het aanbieden van een door de T.C verantwoord geacht aantal driving range ballen.  

• regelmatige evaluatie en follow-up van alle activiteiten. 

 

Doelstelling van de T.C voor de recreatieve competitie activiteiten 

Zorgen voor een goede begeleiding in de competitievoorbereiding en tijdens de competitie. Prestaties worden 

niet uit het oog verloren, maar teamplezier en clubambassadeurschap. 

 

Inschrijving 

Inschrijving van het aantal teams is afhankelijk van ruimte(tijd/dag) en gebudgetteerde kosten 

 

Opgave 

• Individueel 

• In groepen 

• Als team 

Handicap criteria: 

Weekend: 

Inschrijven voor de open competitie, de competitie zonder handicapverrekening die gespeeld 

wordt in het weekend geldt: 

voor dames: 36  

voor heren : 36 

 

De competitie buiten het weekend:  

Hierbij geldt de NGF norm nl. 36 

 

ALGEMEEN 

De Clubkleding 

Teams worden geacht te spelen in de door het bestuur en vereniging vastgestelde clubkleding. 

 

 

 

 



Financiële onderbouwing 

Heren 1 krijgt aangeboden: 

• Een aantal groepstrainingen (inlooptrainingen) 

• Driving range ballen (individueel) 

• Financiële ondersteuning tijdens de competitie 

 

Heren senioren 1 krijgt aangeboden: 

• Een aantal groepstrainingen (inlooptrainingen) 

• Driving range ballen (individueel) 

• Beperkte financiële ondersteuning tijdens de competitie 

 

Dames 1 krijgt aangeboden: 

• Een aantal groepstrainingen (inlooptrainingen) 

• Driving range ballen (individueel) 

• Beperkte financiële ondersteuning tijdens de competitie 

 

Ieder jaar zal er in samenspraak met captains van de teams en T.C. een sluitend budget voorgesteld worden 

aan het bestuur. 

 

Uitvoering en beheer van deze budgetten liggen geheel bij de penningmeester van Golfclub de Merwelanden. 

 

Communicatie 

De TC probeert om in nadrukkelijk overleg met het bestuurslid communicatie plannen te maken en uit te 

werken om betrokkenheid te creëren bij niet-competitie spelende leden. 

 

De T.C 

Martin Groeneweg 

  

 


