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AFDELING NAAR TOPGOLF
De afdeling naar Topgolf van Golfclub De Haenen geeft invulling aan de intrinsieke
behoefte van een sportvereniging om op een zo hoog mogelijk niveau te presteren.
•

Topgolf is een bindende factor in de vereniging.

•

Topgolf is een voorwaarde om als vereniging aantrekkelijk te zijn voor jeugd.

•

Topgolf staat midden in de vereniging

•

Topgolf verbindt en verbroedert leden

•

Topgolf is “ambassadeur” voor de Haenen

•

Topgolf is sportief en authentiek

•

Topgolf is toegankelijk en etaleert enthousiasme in golfen

•

Topgolf schept wederzijdse verplichtingen voor spelers en vereniging.

•

Topgolf bevordert dat de spelers zeer betrokken zijn bij de vereniging.

•

Topgolf bevordert dat spelers actief zijn ter ondersteuning van de vereniging.

Doelstelling afdeling naar Topgolf
De afdeling naar Topgolf van Golfclub De Haenen stelt zich ten doel om voor de leden tot
HCP 18,5 activiteiten te organiseren die er toe bijdragen dat de hierboven genoemde
uitgangspunten worden bevorderd en in praktijk gebracht.
De afdeling naar Topgolf streeft ernaar om de spelers zich zo goed mogelijk te laten
ontwikkelen als golfspeler en stelt een programma samen dat mogelijkheden biedt om
technisch en mentaal beter te worden en het plezier in het golfspel te behouden en/of te
verhogen.
Daarnaast stelt de afdeling naar Topgolf zich ten doel om golf als wedstrijdsport te
promoten en op een zo hoog mogelijk niveau aan de verschillende NGF-competities deel
te nemen.
Een bijkomend streven is dat daar zo veel mogelijk spelers bij zijn die voortkomen uit de
eigen jeugdopleiding.

Financieel beleid
De afdeling naar Topgolf voert een financieel beleid om genoemde doelstellingen te
bereiken. Dit financieel beleid is er op gericht om zelf zorg te dragen voor een deel van
de benodigde financiën.
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De penningmeester maakt jaarlijks een begroting en legt die ter goedkeuring voor aan
het bestuur.
Hierdoor heeft de afdeling naar Topgolf de beschikking over voldoende budget. Dit
budget bestaat uit eigen bijdragen van de spelers, een bijdrage van het bestuur en
sponsoractiviteiten die de afdeling ofwel zelf opzet ofwel coördineert.
Naast het streven grote sponsoren aan te trekken is ook de activiteit “Vrienden Van
Topgolf” (VvT) van zodanig groot belang dat spelers die geselecteerd worden voor de
competitie verplicht worden aan deze activiteit mee te werken door vrienden te werven
en aanwezig te zijn bij activiteiten van en voor VvT.

Samenwerking Trumpi Golfacademy
Door de toevoeging van een pro van Trumpi Golfacademy is de samenwerking met de
Golfschool geoptimaliseerd.
Een belangrijke taak van de afdeling naar Topgolf is een evenwichtig trainingsplan mede
op te stellen, uit te (laten) voeren en controle op de uitvoering te houden.
Om de doelstelling te bereiken worden er door het jaar heen activiteiten georganiseerd
die enerzijds betrekking hebben op alle spelers van Golfclub de Haenen tot HCP 18,5,
anderzijds wordt er een programma samengesteld voor de spelers die willen toetreden
tot de selectie voor de teams die spelen of gaan spelen in de hoogste klassen van de
NGF-competitie.

Activiteiten voor spelers tot HCP 18,5.
•

Er wordt een trainingsprogramma opgesteld waar alle spelers zich voor kunnen
inschrijven. Dit programma loopt het hele jaar door.

•

In de periode maart t/m oktober worden er wedstrijden georganiseerd. Dit is elke
keer een andere soort wedstrijdvorm. Ook vindt er telkens een activiteit plaats,
zoals bijv. een etentje, BBQ, een gastspreker, een quiz, etc.

•

Er wordt van maart t/m oktober een laddercompetitie gehouden. De finale wordt
in de laatste wedstrijd in oktober gespeeld, waarna de winnaar zal worden
gehuldigd.

•

Er wordt in september een kampioenschap gehouden op de Par 3 baan.
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•

In samenwerking met de andere afdelingen worden er verschillende
clubkampioenschappen strokeplay en matchplay gehouden per
handicapcategorie.

Programma voor de competitie
Voor de spelers die tot de selectie gaan behoren wordt een extra trainingsprogramma
opgesteld waarmee in de periode november t/m maart gewerkt wordt.
Om te komen tot een verantwoorde selectie van spelers en deze optimaal te kunnen
begeleiden is een protocol vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur.
Dit protocol, voorzien van een tijdpad, geeft zo gedetailleerd mogelijk alle stappen weer
die gezet moeten worden door alle bij Competitie Topgolf betrokken leden van Golfclub
De Haenen.
Naast de trainingen en lespakketten zijn de selectiespelers verplicht deel te nemen aan
activiteiten van de vereniging die erop gericht zijn het beleid van Topgolf te
ondersteunen. Hieronder vallen activiteiten voor en het werven van Vrienden van
Topgolf, het deelnemen aan MaandMedals, clubkampioenschappen en eventuele andere
overeengekomen wedstrijden.
In de maand mei wordt de competitie geëvalueerd. Op grond van deze evaluatie worden
zullen protocol en tijdpad bijgesteld, zodat tijdig met de voorbereidingen van de nieuwe
competitie kan worden begonnen.
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