
 BELEIDSPLAN 2019-2022 aangepast mei 2021 EEN LEVEN LANG GOLF MET PLEZIER  

 

 

Het DNA van GV De Batouwe  

Golfvereniging De Batouwe is een vereniging met een open sfeer en een laagdrempelig 

karakter. Het is er plezierig golfen voor iedereen die dat wil op een rustig gelegen 

golfcomplex in de mooie Betuwe, waarin flora en fauna gekoesterd worden.  

Voorwoord  

Het bestuur heeft bij de totstandkoming van dit beleidsplan in 2019 zich laten adviseren en 

inspireren. We hebben uitvoerig kennisgemaakt en gediscussieerd met alle commissies. Ook 

zijn deelnemers aan het voormalige Batouwe Café geraadpleegd. Meningen zijn gepeild en 

verzameld en er is – binnen de transparante werkwijze die we voor staan – ruimte en 

behoefte aan meedenken. Suggesties blijven welkom. 

Externe inspiratiebronnen zijn rapporten, samengesteld door de NGF. Deze rapporten geven 

inzage in de leeftijdsopbouw, hoeveel golfers zijn aangesloten bij een homecourse, wat het 

aantal vrije golfers is en wat het verdienmodel is voor golfbanen. Ook Players 1st levert 

relevante informatie op. Dit referentiemateriaal is nuttig om onze vereniging aan te toetsen. 

De continuïteit van de vereniging is nauw verbonden met het golfcomplex. Onze invloed en 

dus ook onze verantwoordelijkheid zullen wij aanwenden waar mogelijk om medewerking te 

verlenen aan een rendabele golfbaan. Het beleidsplan is mede daarom aan de eigenaar van 

de Batouwe Golfsport BV (hierna: BV) ter kennis gebracht.  

 

1 Het samenspel van BV en GV 

1.1 Contract en alternatieven 

 

De vereniging (hierna: GV) sluit sinds jaren een meerjarencontract af met de Batouwe 

Golfsport BV, in casu de eigenaar van het golfcomplex. Het huidige contract eindigt op 

31 december 2022. Dit betekent dat er eind 2021 weer voorbereidingen voor de 

contractvernieuwing zullen starten. In dat kader blijft het voor de GV essentieel om een 

goed beeld te krijgen van de investeringen, die door de BV worden gedaan om het 

complex in optimale conditie te houden. De laatste ontwikkelingen op de baan geven 

daar extra reden voor. 

 

Onzekerheid over de toekomst 

De eigenaar heeft ons tot op heden verzekerd, dat er geen sprake is van verkoop op 

korte termijn en er geen aanleiding is voor hem om een ander verband aan te brengen 

tussen BV en GV. Dit laat onverlet, dat wij onze eigen verantwoordelijkheid blijven 

nemen om te bezien of alternatieven van contractuele samenwerking voor zowel BV als 

GV meerwaarde kunnen hebben.  
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1.2 Clubhuis en service.  

De eerste aanblik van het golfcomplex is het visitekaartje. Zowel het gebouw, dat van buiten 

een fantastische uitstraling heeft, als de inrichting ervan laten een belangrijke indruk achter 

bij zowel clubspelers als gastspelers. De inrichting laat veroudering zien, waar wij aandacht 

voor vragen. Men moet zich gestimuleerd voelen om terug te komen op een mooi en 

verzorgd golfcomplex.  

Het tweede visitekaartje wordt gepresenteerd door de medewerkers in de shop en de 

horeca. Een gastvriendelijke houding ontmoeten bij binnenkomst is belangrijk om eigen en 

andere spelers met een glimlach te zien rondlopen. Het bestuur heeft als doel samen met 

de bedrijfsleider zoveel mogelijk het gezamenlijk belang van een gastvrije omgeving te 

onderkennen en te optimaliseren. Hoe groter het onderling vertrouwen is in dat belang en 

het ‘helpen van elkaar’, des te beter zullen we voor de dag kunnen komen.  

1.3 Baancondities en faciliteiten 

De bespeelbaarheid van de baan is in de periode april/oktober doorgaans van goede kwaliteit. 

Echter, het bestuur is van mening dat investeren in de kwaliteit van de tee boxen, de bunkers, 

de drainage en de oefenfaciliteiten op het golfcomplex een sterke impuls kan geven aan het 

gevoel van tevredenheid en spelplezier van elke speler. Structureel stijgen op de ranglijst van 

mooie banen in Nederland is de ambitie en omzetvergroting voor het golfcomplex zou mede 

daarvan het positieve gevolg kunnen zijn. Baantechnische kennis op goed niveau houden 

resp. verder uitbouwen is daarbij onontbeerlijk, zowel binnen de GV als bij de BV. 

1.4 Lidmaatschapsvormen en tarieven  

De speelvergoeding die moet worden afgedragen aan de BV is een substantieel deel van de 

jaarfactuur. Tegen de achtergrond van de ontwikkelingen om ons heen in Nederland-

golfland is het gesprek aangegaan over variatie in lidmaatschapsvormen en 

speelvergoedingen, leidend tot een haalbaar vernieuwd pakket. De ingevoerde varianten 

worden in 2022 geëvalueerd. Ook hier staat een belangrijke pijler onder de verbintenis van 

BV en GV.  

 

2. Aandachtspunten binnen de GV  

2.1 Beschikbaarheid van speeltijden is van belang, waartoe de contractuele afspraak met de 

BV bepalend is. Het beleid is erop gericht om het ledenbestand minstens te handhaven op 

het niveau van 2021 maar liefst te vergroten tot max 1150 leden en daarmee speelrecht te 

behouden c.q. te vermeerderen. 

2.2 De GV is gebaat bij de inzet van zoveel mogelijk vrijwilligers, die vanuit het eerder 

genoemde verenigingskarakter er plezier in hebben om ‘iets te doen’ binnen de club. Er zijn 

bijna 90 leden, die zich daarvoor inzetten. Het bestuur betrekt commissies bij 

beleidsvorming en geeft ruimte aan de taakuitvoering binnen afgesproken kaders. Het 

motto is en blijft: behoorlijk zelfstandig, maar niet onafhankelijk opereren.  
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2.3 Communicatie wordt een speerpunt voor dit bestuur. Een apart communicatieplan is 

opgesteld en wordt jaarlijks geëvalueerd.  

2.4 Onze leden komen uit de diverse leeftijdsgroepen. Aangezien de gemiddelde leeftijd vrij 

hoog is, zijn we erbij gebaat om ook een bijdrage te leveren aan gezonde senioren. Samen 

met de golfpro’s en fysiotherapeuten als professionele fysieke ondersteuning is het 

trainingsprogramma Beter en Gezond Golfen succesvol geïntroduceerd in ons 

verenigingsleven en zal ook gecontinueerd blijven. 

2.5 Competitieteams: het bestuur gaat ervan uit dat vooral de prestatieteams, waar vooral 

het budget van de Competitiecommissie naartoe gaat, iets ‘teruggeven’ aan de GV [zie ook 

Competitiereglement] in de vorm van vrijwilligerswerk. In de afgelopen jaren is het niet 

gelukt om dit te realiseren. Samen met de competitiecommissie zullen we aandacht 

besteden aan vernieuwing van het reglement zodanig dat het ook reëel praktisch 

toepasbaar is. Bovendien willen we kritisch kijken naar aantallen competitieteams en de 

criteria, die gehanteerd worden om te worden toegelaten tot een team, zoals verplichte 

deelname aan in het Competitiereglement concreet benoemde clubwedstrijden. 

2.6. Regelkennis bij elke speler, recreatief en prestatief, is relevant om de spelkwaliteit op 

goed niveau te houden. In dat verband is ook het vergroten van het aantal opgeleide 

regelcommissarissen zeer wenselijk en de investering waard. Bovendien zal het jaarlijks 

aanbieden van regelcursussen kunnen bijdragen aan de kenniskwaliteit van de leden. 

2.7 De ruimte in de begroting is de voorbije jaren zorgvuldig in de gaten gehouden, zodat de 

GV te allen tijde aan haar verplichtingen kan voldoen. Daarnaast is er de nodige reserve 

opgebouwd, maar heroriëntatie is gewenst. Door het bestuur is een afweging gemaakt wat 

het niveau behoort te zijn van de reserves en ziet ruimte tot verlaging. Een voorstel gaat in 

2021 naar de Ledenvergadering. 

2.8 Sponsorbeleid is een onderwerp dat verder moet worden geconcretiseerd. Er staat iets 

over vermeld in het Huishoudelijk reglement. In deze leemte zal de komende periode 

worden voorzien.  

2.9 Het lidmaatschap van de Club van 27 wordt als positief ervaren. Het bestuur wil deze 

samenwerking continueren en mogelijk nog iets uitbouwen. Dit zou mogelijk een tijdelijk 

alternatief geven voor leden tijdens de winterkwetsbaarheid op het golfcomplex. 

 

3. Golf centraal  

3.1 De recreant  

Golf is bij uitstek een sport die individueel, in familieverband of in gezelligheidsclubjes 

beoefend kan worden. In feite speelt het grootste gedeelte van golfend Nederland, en dus 

ook bij de Batouwe, uitsluitend voor het plezier van de sport zonder de ambitie om mee te 

doen aan clubwedstrijden of NGF-competitie.  

Uit onderzoek is gebleken dat flexibiliteit in tijd die aan golf besteed wordt belangrijk is. Om 

hieraan als club tegemoet te komen is het van belang om te beseffen dat in bloktijden voor 
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wedstrijden en competitie de recreant minder speelmogelijkheden heeft. Bewaking van 

speeltijd voor de recreant is van belang.  

"Een leven lang golf met plezier" zal zo breed mogelijk in de GV het beleid zijn, hetgeen gaat 

resulteren in stimulering van lessen en trainingen voor alle leden, incl. fysieke conditie.  

3.2 Competitie  

De GV neemt deel aan de NGF competitie. De GV streeft geen absoluut topgolf na, maar 

door het aanwijzen van prestatieteams wordt binnen de mogelijkheden van het 

ledenbestand een zo hoog mogelijk resultaat beoogd.  

Om tijdens de competitie eenheid uit te stralen is verplicht gesteld om door de club 

voorgeschreven kleding te dragen.  

3.3 Jeugd  

De Batouwe is “Committed to Jeugd”. Dit houdt in dat het gelijknamige project van de NGF 

leidraad is voor het jeugdbeleid. Het aantal jeugdleden is op dit moment ca. 70. De 

oorzaken van relatief lage aantallen jeugdleden in golfland zijn divers.  

De inzet van de Jeugdcommissie en de pro’s zorgt ervoor dat het huidige jeugdledenbestand 

met enthousiasme lest en traint en goed meedoet in de competitie. 

3.4 De Golf Professional 

Als gevolg van het gekozen uitgangspunt zoekt het bestuur de samenwerking met de 

golfpro's om te komen tot een afgewogen aanbod van lessen en trainingen t.b.v. alle leden.  

Het sociale aspect speelt daarbij een rol. Samen trainen met golfvrienden is immers veel 

leuker dan alleen. Er zijn inlooplessen en groepslessen.  

Thema trainingen, waaronder gespecialiseerde fysieke en mentale training, met aandacht 

voor grotere en kleinere lichamelijke beperkingen, hebben een plaats gekregen in het 

programma.  

 


