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Inleiding 

 

Het aantal jeugdleden is in 2015 gegroeid tot +/-  80 jeugdleden (leeftijd t/m 20 jaar). Dit is 

procentueel rond het gemiddelde van de Golf-verenigingen aangesloten bij het NGF. 

Het aantal actieve  jeugdleden is nog steeds beperkt. Dit jaar zullen wij onze aandacht 

richten op met name de starters. Dit is mede mogelijk gemaakt door de sponsoring  van de 

Rabobank (Rabo Clubkas Actie) met een bedrag van ruim € 1.000,=. Eind 2014 zijn wij gestart 

met een jeugdselectie. Momenteel bestaat er een jeugdselectie van 12 actieve jeugdleden (2 

groepen). Dit jaar zullen wij er naar streven dit aantal te verhogen naar 18 jeugdleden (3 

groepen). 

 Ook dit jaar zal de belangrijkste taak zijn de jeugdleden kennis te laten maken met de 

golfsport op een manier die ertoe leidt dat zij meer plezier krijgen in het spel en daarbij de 

mogelijkheid krijgen zo goed mogelijk te gaan golfen. 

De jeugdcommissie organiseert regelmatig onderlinge wedstrijden en zorgt er voor dat er 

eveneens wordt deelgenomen aan competities en/of toernooien buiten onze vereniging. Het 

ontwikkelen van een zekere teamgeest en het gevoel van saamhorigheid zijn daarbij 

belangrijke elementen. 

De golfclub zal gebruik blijven maken van de knowhow van de Nederlandse Golffederatie 

(NGF) zoals die o.a. blijkt uit het programma “Committed to Jeugd”.  Recentelijk is het 

startsein gegeven om dit traject aan te gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Doelstelling 

1.1 De algemene doelstelling van het Jeugdbeleidsplan is volgens een uitgezet beleid 

promoten en bevorderen van de golfsport voor de jeugd op de Golfclub De Biltse Duinen 

1.2 De Jeugdcommissie, belast met de uitvoering van het beleid, zal bestaan uit een 

voorzitter, penningmeester/secretaris, leden en een golfprofessional.  

1.3 Beleidsstrategie om de algemene doelstellingen te realiseren, is voor de volgende 

strategische  aanpak gekozen: 

*  zorg dragen dat de jeugd voldoende kennis van golfregels en etiquette van het golfspel 

wordt bijgebracht. 

* Een laag contributiebedrag (nu € 40,= ), zodat toetreding tot de golfclub laagdrempelig 

is. 

* Het veelvuldig spelen in de baan, met als doel het opdoen van praktijkervaring. 

* In later stadium talentvolle jeugd de kans geven, middels een kweekvijver, door te 

laten stromen naar topgolf. Dit zal later in overleg met de Golfpro worden ontwikkeld. 

* Vrijwilligers en Jeugdcommissieleden de cursus Jeugdcoach laten volgen. 

* Ouders meer betrekken bij de jeugdactiviteiten. 

 

 

 

 

 

 

 



Activiteiten 

2.1 Ledenwerving:  

-De golfpro zal zijn leerlingen, die geen lid zijn van de Golfclub De Biltse Duinen, 

aanmoedigen lid te worden  

2.2 De jeugdcommissie zal gedurende het jaar 25 “fun”-en qualifying”wedstrijden 

organiseren.                                   

2.3 De jeugdcommissie zal de jeugd gelegenheid geven om met een Jeugdcoach de baan 

in te gaan en ervaring op te doen. 

2.4 Verwerving  van de certificering “Committed to Jeugd” van de NGF in 2016/2017.  

2.5 Managen van alle overige benodigde activiteiten met betrekking tot de jeugd.    

2.5 Communicatie met ouders en jeugdleden. Dit kan deels via de website van Golfclub 

De Biltse Duinen 

 

2.6  Kopij voor het clubbad “ De Duinpan” aanleveren t.b.v. jeugd/ouders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Taken 

3.1 het creëren van een plezierige omgeving waar ieder jeugdlid zich thuis voelt 

3.2 het bijbrengen van de regels en etiquette 

3.3 actief zijn in het in standhouden en/of vergroten van het aantal jeugdleden 

3.4 het opstellen van een programma waarin jeugd opgeleid wordt tot goede en sportieve 

golfers 

3.5 het stimuleren om deel te nemen aan wedstrijden (en eventueel aan nationale 

wedstrijden) 

3.6 de ouders op de hoogte stellen van en betrekken bij ontwikkelingen 

3.7 het opstellen van een begroting die wordt opgenomen in de totale begroting van de club 

3.8 contact houden met bestuur, handicapcommissie, wedstrijdcommissie, 

evenementencommissie etc. 

3.9 het begeleiden van teams in de landelijke competitie/toernooien (toekomst) 

3.10 het onderhouden van contacten met de NGF 

3.11 de begeleiding van wedstrijden 


