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Inleiding:  
In 2013 hebben wij de visie naar aanleiding van de toenmalige ontwikkelingen in de golfsport 
vastgelegd en aan de algemene vergadering voorgelegd. De algemene vergadering van 25 november 
2013 heeft deze visie omarmd. Nu begin 2016 is het tijd om deze visie tegen het licht te houden van 
huidige ontwikkelingen en te toetsen of die visie nog actueel is. 
 
De huidige situatie.  
Naar aanleiding van de eerder genoemde visie heeft het bestuur een aantal maatregelen genomen 
om die visie ook daadwerkelijk vorm te geven. De verdere optimalisering van de kwaliteit en de 
gastvrijheid, belangrijke elementen uit die visie is vormgegeven in de baan (drainage, verbeterplan 
greens en baanaanpassingen) de driving range (clubprofessional) en na de beëindiging van het 
contract met de pachter, gezocht naar een nieuwe pachter die kon aansluiten bij die visie. 
 
De financiële crisis die inmiddels achter ons ligt heeft wel het golflandschap blijvend veranderd, wat 
geen reden is om die vaststelling wezenlijk aan te passen. De individualisering heeft zich voortgezet 
en het solidariteitsprincipe, toch een van de pijlers onder het verenigingsleven staat nog onder druk.  
 

 “Wat verenigt ons” is een onderwerp dat al enkele jaren breed binnen de sportwereld wordt 
gevoerd en ook binnen de golfwereld punt van discussie is. Is het nog steeds; “ we doen het 
met zijn allen” , “we zijn gelijkgestemd en we zijn georganiseerd op basis van solidariteit”, of is 
dat niet meer van deze tijd en moeten we accepteren dat de vereniging in die oude vorm zijn 
langste tijd heeft gehad? Er zijn geluiden die dat aangeven, maar ook tegengeluiden die 
aangeven dat er meer behoefte gaat ontstaan om je ergens bij aan te sluiten en ergens lid van 
te zijn.  
 

Wat ons binnen de Golf & CC Lauswolt verenigt lijkt duidelijk: Het met elkaar beoefenen en promoten 
van de golfsport gekoppeld aan de sociale onderlinge contacten en het verkrijgen van samenhang. 
Met elkaar en voor elkaar de vereniging in stand houden met oog voor onze omgeving en volgende 
generaties. 
 
In het kader van de verdere ontwikkeling van marketingplannen is het uitgangspunt onze positie in de 
markt en dan met name in de drie noordelijke provincies. 
 

Ontwikkelingen: 
 
De toename van het aantal golfers heeft de laatste jaren een krimp ondergaan. Het aantal leden van 
golfverenigingen kent al enkele jaren een dalende trend en de golfer van vandaag zal zich minder snel 
binden aan een vereniging. Dat heeft te maken met tijd, geld en andere interesses. De krimp bij Golf & 
CC Lauswolt is de afgelopen drie jaar in totaal 15% geweest. De instroom van met name veertigers+ 
stagneert. Het is voor het bestaan van de vereniging zowel financieel als bestuurlijk belangrijk dat we 
hierin weer gaan groeien. Daarom zijn maatregelen getroffen als het introduceren van verschillende 
lidmaatschappen, lidmaatschappen die aansluiten aan de maatschappelijke ontwikkelingen en zijn 
drempels geslecht voor het aangaan van een lidmaatschapo met onze vereniging.  
 
Het binden van de leden aan de club is een belangrijk onderdeel van het verenigingsbeleid en moet 
nog meer aandacht krijgen 
 
De jeugd zal een passend programma aangeboden  worden en Golfclub Lauswolt zal door scholen 
voor clinics uit te nodigen de instroom moeten verbeteren. 
Door de jeugd te enthousiasmeren en ouders te laten participeren in de lessen en het spelen zal  
“familiegolf”  kansen krijgen en de veertigers instromen. 
 
Lage handicappers willen hun golfspel verbeteren en clubs ontwikkelen programma’’s samen met de 
clubprofessional om dat nog verder te ontwikkelen. 
 
Het combineren van het verenigingsleven met een commerciële insteek is niet eenvoudig maar wel de 
uitdaging voor het bestuur naar de toekomst toe. Dat vraagt creativiteit van het bestuur en een andere 
manier van denken over commercie en marketing.  

 



Visie en beleid Golf & CC                                                                                                           maart 2016 Pagina 3 
 

Het bedrijfsleven moet golfen op Lauswolt zien als een mogelijkheid om te netwerken en haar 
medewerkers fit en gezond te houden. Clinics voor bedrijven kunnen een bijdrage leveren aan een 
nieuwe instroom. Daarnaast dient de Vereniging “value for money” te leveren. 
 
Dit alles vraagt om een heldere visie en waar Golf & CC Lauswolt naar toe wil.  
 

Visie: 
 
Golfclub Lauswolt wil zich blijvend ontwikkelen als een uitdagende kwaliteitsbaan met een natuurlijke 
aantrekkingskracht voor leden,gastspelers en sponsoren met oog voor duurzaam ondernemen. 
Samen de vereniging verder ontwikkelen moet de bindende kracht zijn van de club. 
 
Het kwaliteitsproduct “golfen op Lauswolt” omvat het gehele proces; van website tot parkeerplaats, 
ontvangst, de baan, het clubrestaurant, alles moet passen in dat kwaliteitsbeeld. Geen enkel facet 
mag aan de aandacht ontsnappen wil het dat kwaliteitsstempel ook verdienen. Daarmee moet 
Lauswolt tot de top van Nederland gaan behoren. In dat kwaliteitsstempel zit het duurzame en groene 
ondernemen verweven. Daarbij hoort een bloeiend verenigingsleven waar golfen op goed niveau 
wordt gespeeld. 
Door dat na te streven zal Golf & CC Lauswolt elke concurrentie aankunnen en een magneet zijn voor 
de golfer in Noord Nederland en de gastspeler uit het gehele land 
 
Missie: 
 
Golf & CC Lauswolt streeft een bloeiend verenigingsleven na waar leden graag komen en blijven en 
nieuwe leden zich snel thuis en opgenomen voelen. Daarnaast moeten gastspelers en sponsoren het 
een feest vinden om op onze baan te spelen en te verblijven. 
 

Beleid: 
 
Het gevolg van de visie en de missie is dat er beleid op gemaakt moet worden om dat te bereiken. 
Een taak van het bestuur om dat helder naar de leden te communiceren en het belang van die visie te 
delen met alle doelgroepen. Daarvoor is de ALV het platform waarna het met de markt 
gecommuniceerd moet worden via de website, de media en sociale media maar vooral van “horen 
zeggen”. 
 

De vereniging is het fundament van onze organisatie. 
 
De leden 
De kracht van de vereniging is gelegen in de leden. Zij maken de club tot wat het is en zorgen dat 
deze functioneert door vrijwillige inzet. De opbouw van het ledenbestand is bepalend of de vereniging 
kan blijven functioneren en of de continuïteit kan worden gewaarborgd. Daarin zit een knelpunt. 

 De trendmatige ontwikkelingen van ons ledenbestand wordt regelmatig vergeleken met het 
ledenbestand zoals dat door de NGF wordt aangeboden maar ook binnen de groep golfclubs 
waarmee Golfclub Lauswolt een benchmark heeft opgezet.   

 Het ledenbestand van onze Vereniging ligt niet in lijn met het landelijke gemiddelde. Dit 
landelijke gemiddelde is al verre van ideaal; onze situatie is daarmee zorgelijk. Het bestuur 
heeft maatregelen genomen om nieuwe leden te werven maar tegelijk om uitstroom tegen te 
gaan. 

 Op de vraagt naar passende programmering in lidmaatschappen is onlangs een passend 
antwoord gekomen; afgestemde programma’s voor de verschillende doelgroepen 

 
Categorie en maximum 

 Het ledenbestand is door de Algemene Ledenvergadering van november 2007 gemaximeerd 
op een genormaliseerd aantal van 800 ledenequivalenten ( is nu ca 600). Het hieronder 
begrepen aantal buitenleden is gemaximeerd op 30 (omgerekend 15 volledig betalende leden) 
Het aantal jeugdleden is gemaximeerd op 10% van het totaal aantal leden equivalenten;  

 Daarboven is de categorie bedrijfsleden op deze ALV voorlopig gemaximeerd op  50 spelende 
leden.  

 Het streven is het aantal hole sponsors uit te bouwen tot 18.  
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De vraag is of we in de positie zijn om bovenstaande gemaximaliseerde aantallen te handhaven.  
Werving nieuwe leden 

 Binnen de gestelde maxima wordt uitbreiding van het ledenbestand door het Bestuur 
bevorderd met name door de eigen leden te activeren bij de ledenwerving en acties te 
ondersteunen van de commissie “nieuwe leden”.   

 Het bredere aanbod aan lidmaatschappen moet gaan bijdragen aan meer leden 

 Het verlagen van de entreefee heeft een belangrijke drempel weggenomen en kan een 
aanzuigende werking hebben. Dat zal niet alleen potentiële leden aantrekken maar ook een 
zuigende werking hebben op leden van andere golfbanen. 

 
Bestuur 

 Het Bestuur bestaat uit voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en bestuurslid.  

 In de planperiode zal het bestuurslid aftreden vanwege beëindiging van de tweede 
bestuursperiode.  

 In de planperiode zal het aantal van 5 bestuursleden gehandhaafd blijven.  
 

Commissies 

 Ter bevordering van de onderlinge band in de Vereniging en ter besparing van kosten worden 
werkzaamheden die zich daarvoor lenen vanuit het Bestuur gedelegeerd aan Commissies van 
ledenvrijwilligers; 

 Aantal, omvang en duur van de Commissies worden bepaald door de behoefte. Het streven is 
een minimale omvang van 3 leden per Commissie te bereiken; 

 De voorzitters van de Commissies worden benoemd door het Bestuur. De 
commissievoorzitters stellen hun Commissie samen en laten de samenstelling fiatteren door 
het Bestuur. Benoeming van de leden geschiedt uiteindelijk door het Bestuur; 

 Voorzitters en leden worden benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn éénmaal 
herkiesbaar; 

 De Commissies werken met een ruime mate van autonomie binnen een door het Bestuur 
opgestelde en periodiek geactualiseerde taakbeschrijving; 

 De Commissies stellen jaarlijks een plan op inclusief budget dat door het Bestuur dient te 
worden gefiatteerd; 

 De portefeuillehouders binnen het Bestuur, met als taak het  onderhouden van het contact met 
de Commissies, staan in een up-to-date overzicht gepubliceerd op de website.  

 Elke commissievoorzitter is verplicht om met betrekking tot zaken die het belang van de 
Vereniging en/of andere Commissies raken daarover vooraf overleg te plegen met het 
Bestuur.  

 
Statuten en Huishoudelijk Reglement 

 Het Bestuur is gehouden zich te bewegen binnen de Statuten en het Huishoudelijk Reglement 

 Het Bestuur acht zich verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een visie het aanpalende 
beleid alsook voor uitvoering en laat zich in haar handelen leiden door Statuten en 
Huishoudelijk Reglement die in de ALV van april 2013 zijn vastgelegd. Het bestuur laat zich 
ondersteunen door de leden naar gelang behoefte. 

 Het Bestuur rapporteert aan de leden tijdens de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 
 
Financieel beleid 
Als basis voor het begrotingsbeleid is het bestuur van mening dat het saldo van de normale 
opbrengsten en de normale kosten structureel voldoende positief moet zijn. Hierdoor ontstaat een 
rendement op het eigen vermogen met als doel niet te ‘verarmen’ en een buffer te hebben voor een 
tegenvallend jaar.  

 De financiële structuur, zijnde externe leningen in relatie tot eigen vermogen en 
obligatielening, moet voldoende gezond blijven. Externe leningen mogen niet hoger zijn dan 
het totaal van eigen vermogen en obligatielening. 

 De cashflow (saldo plus afschrijvingen minus investeringen) dient voldoende te zijn om de 
aflossingsverplichtingen te betalen. 

 De entreegelden die door nieuwe leden worden betaald, worden sedert een aantal jaren 
buiten het gewone exploitatiesaldo om gereserveerd voor infrastructurele uitgaven . Dit zal 
ook voor de jaren 2013-2014 worden toegepast tenzij omstandigheden ons anders nopen. 
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In de tarieven mag de kwaliteit van de baan tot uitdrukking komen; een hoger prijsniveau dan 
omringende banen is daarom acceptabel tenzij economische omstandigheden ons dwingen tot 
bijstelling daarvan. 
 
Communicatie 
Website: 
De huidige website voldoet aan de gestelde eisen en wordt door de medewerker 
communicatie/marketing op het secretariaat gevoed en steeds aan de nieuwe eisen aangepast. Het 
moet zo een multifunctioneel communicatie plastform worden voor alle doelgroepen binnen de 
vereniging. De website moet uitstralen wat in onze visie en missie is neergelegd en in werkelijkheid 
ook kan worden aangeboden. Het imago van de club moet door vorm en inhoud weergegeven 
worden; fantastische baan, vriendelijke uitstraling en alles tot in de puntjes verzorgd in een Friese 
omgeving. 
 
Rough: 
Het clubblad Rough verschaft de mogelijkheid binnen de Vereniging op adequate wijze te 
communiceren over minder actuele onderwerpen. De redactie wil de redactionele invulling van de 
Rough aanpassen. De vraag is tevens of de Rough in de huidige vorm nog moet blijven bestaan. 
 

Golfclub Lauswolt en haar accommodatie. 
 
De Baan: 
De vereniging houdt een 18 holes baan in stand onder A-status NGF. De baan is naast de leden het 
kapitaal van de vereniging. De baancommissie heeft een duidelijke visie over de ontwikkeling van de 
baan en hoe die baan in topconditie is te houden. Het streven naar een baan voor zowel recreatie als 
wedstrijdspeler; uitdagend met optimale greens. Deze visie is onderdeel van dit beleidsplan en is 
aangehecht aan dit visie/beleidsplan. Regelmatige enquêtes geven input voor verbetering en 
benchmarking met andere banen om dat tegen de laagst mogelijke kosten te realiseren. Het 
onderhoud van de baan is de core business van de vereniging en het “bedrijf Lauswolt”. 
Er is een baanbeheersplan en een milieuzorgplan. Golf & CC Lauswolt is GEO gecertificeerd en of we 
blijven voldoen aan de daarin gestelde eisen wordt door een coördinator regelmatig getoetst. In 2020 
zijn we gehouden aan de eisen als gesteld in de GreenDeal. Allemaal redenen om het onderhoud in 
eigen beheer te blijven houden met eigen personeel. Het geeft aan dat er respect is voor de milieu- en 
de natuurwaarden op de baan en directe omgeving. 
 
Driving Range: 
De vereniging heeft een driving range die voldoet aan de norm en geeft leden en gastspelers de 
mogelijkheid om het golfspel te verbeteren. De ballen zijn “gratis” maar na zonsondergang is de 
driving range gesloten. In de wintertijd zal er behoefte gaan ontstaan aan verruiming van deze 
openingstijden. Onderzocht wordt hoe verlichting kan worden aangebracht om die openingstijden te 
verruimen met alos uitgangspunt; zo min mogelijk overlast voor de omgeving.. 
 
Receptie, clubhuis en clubrestaurant: 
De receptie en het clubhuis is de eerste kennismaking van de gastspeler en daarmee de eerste indruk 
van Golf & CC Lauswolt. Die indruk moet goed zijn. De receptie dient open te zijn en de 
medewerk(st)ers dienen voor zowel leden als gastspelers een gastvrije en dienstbare attitude te 
hebben. Hier worden de greenfeekaarten aangeboden en een eerste kopje koffie.  
Gastheerschap moet een vanzelfsprekendheid zijn en de gastspeler een warm gevoel geven.  
 
De uitstraling van het clubhuis en de geboden service moet overeenstemmen met de kwaliteit van de 
baan en de kwaliteit die we willen uitstralen. Alles moet kloppen en overeenstemmen met het 
kwaliteitsniveau dat de club wil nastreven.  
Het Bestuur draagt er zorg voor dat leden, introducés en gasten gebruik kunnen maken van het 
clubhuis en de daarbij behorende faciliteiten. Het clubhuis heeft geen publiek karakter. 
 
Het Bestuur initieert maatregelen zodat de kwaliteit van het clubhuis voortdurend voldoet aan: 

 de functionele eisen die gesteld mogen worden op basis van de geboden faciliteiten; 

 de gewenste goede en gezellige sfeer die past bij de Vereniging;  

 de eisen van de leden; 
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 en de wens met het clubhuis een representatieve voordeur te bieden aan een kwalitatief 
sterke baan. 

 
De zorg voor de catering wordt uitbesteed tegen een vergoeding op basis van een contract. 

 De eisen die aan de catering van het clubhuis worden gesteld zullen door de commissie 
Facilitair Beheer en Bestuur periodiek worden getoetst. 

 Het Bestuur acht het van belang dat een cateraar een fatsoenlijk inkomen kan ontlenen aan 
de exploitatie van de cateringfaciliteiten en zal zo nodig ondersteunende maatregelen nemen 
om dat te kunnen bereiken. 

Energie 

 Binnen de commissie Facilitair Beheer is er aandacht voor het energieverbruik van ons 
clubhuis. Vervanging van lampen voor led verlichting is in gang gezet en kan veel energie 
besparen. Dit draagt bij aan verdere verduurzaming van onze club en past in ons groene 
denken. 

 Prikkels moeten er voor zorgen dat er constant aandacht is voor verdere 
besparingsmogelijkheden. 

 
Personeel 

 De Vereniging wenst een goed werkgever te zijn. Zij zal daarbij de ontwikkelingen van de 
CAO voor de hoveniers en Arbo-voorschriften als uitgangspunt nemen.  

 De plaats van het secretariaat is in de organisatie opgeschoven naar meer communicatie en 
marketing kennis gecombineerd met gastvrouwschap. Door automatisering is er een slag 
gemaakt waardoor de personele formatie is terug gebracht van 2 fte naar 1,5 fte. 

 Opdrachten aan de greenkeepers en het toezicht op de uitvoering blijven gedelegeerd aan de 
Baancommissie; 

 De taak van de assistent driving-range is gedefinieerd door het Bestuur.  
 

Golfsport is onze gedeelde passie. 
 
Golfprofessional: 
De gekwalificeerde golfprofessionals zijn onderdeel van de club en zorgen dat het golfspel van de club 
in de volle breedte en op elk niveau kan worden verbeterd.  
 

Golfclub Lauswolt vindt het relevant dat het een jeugdafdeling heeft die zich goed kan 
ontwikkelen. De golfprofessionals zijn toegevoegd aan de jeugdcommissie en heeft zo invloed 
op het ontwikkelen van activiteiten voor de jeugd teneinde deze jeugd op een spelniveau te 
brengen dat zich minimaal kan meten met het landelijke gemiddelde. Het is mede de 
verantwoordelijkheid van de professional als coach om plezier in het spel te houden en zo de 
jeugdleden aan de vereniging te binden.  

 
Spelers met een handicap van 0 tot 18 moeten aangespoord worden om deel te nemen aan 
wedstrijden en competitie. Voor een speler die zich verder wil ontwikkelen zal de pro een 
persoonlijk ontwikkelingplan maken passend bij het ambitieniveau en de fysieke 
mogelijkheden.   
 
Familiegolf kan ontwikkeld worden door de ouders van de jeugd te betrekken in de 
golfontwikkeling van het kind. Enthousiaste jeugdleden maken enthousiaste ouders die weer 
zorgen dat de jeugdleden zich blijven ontwikkelen. Door ouders te betrekken kunnen nieuwe 
leden verworven worden. Door samen te spelen kan het familiegolf vorm krijgen. De 
jeugdcommissie moet dat faciliteren. 
 
Ontwikkelen van ouderengolf. Het is essentieel dat ouderen plezier blijven houden in het 
golfspel. Alleen zo blijven ze betrokken bij de vereniging en wordt de uitstroom beperkt. De 
golf professional zal zich ontwikkelen om leden met een fysieke beperking toch aan het golfen 
te houden en zorgen dat ze pijnvrij door de baan kunnen.  
 
De competitieteams krijgen groepslessen van de golf professional en een baanles. De pro 
coacht de teams en geeft aanwijzingen om het spel te verbeteren. Competitieteams zijn 
representanten van de Golfclub Lauswolt. De vereniging heeft de competitieteams kleding 
beschikbaar gesteld voor een goede en positieve uitstraling van de club.  
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Golfacademie; de golfprofessional zal in overleg met de jeugdcommissie en de 
sponsorcommissie scholen en bedrijven uitnodigen voor clinics om zo jeugdleden en bedrijven 
kennis te laten maken met de golfsport.  

 
Wedstrijdcommissie 
De WECO organiseert alle wedstrijden buiten de wekelijkse wedstrijden om als de Damesdag, de 
Herendag, de donderdagavondwedstrijden en de Milivrij wedstrijden. Door leden uit te nodigen per 
mail kan de deelname worden bevorderd. 
Een maal per jaar zal de WECO deze deelname analyseren en er beleid op toepassen. Eenmaal per 
jaar neemt de WECO de te houden wedstrijden tegen het licht en stelt samen met het bestuur het 
jaarprogramma vast. 
 

 Gedurende het jaar zullen binnen de Vereniging wedstrijden worden georganiseerd waarin de 
leden hun relatieve vaardigheden kunnen toetsen. 

 Deelname van leden aan qualifying clubwedstrijden, aan landelijke wedstrijden en competitie, 
georganiseerd door de NGF zullen door het Bestuur worden gestimuleerd. 

 Organisatie van de clubwedstrijden blijft gedelegeerd aan de Wedstrijd Commissie. 

 De organisatie van de deelname aan de NGF competitie ligt in handen van de Competitie 
Commissie. Het beleidsplan van de Competitiecommissie wordt door het Bestuur 
ondersteund. 

 
RET Commissie 
Omdat sportiviteit hoog in het vaandel van de Vereniging  staat is kennis en correcte toepassing van 
de regels en etiquette van het golfspel van het grootste belang.  De rol die de Regel en Etiquette 
Commissie hierin vervult wordt door het Bestuur van hoge waarde geacht. 
 
Competitiecommissie 
Teneinde de Vereniging ook voor jongere talentvolle spelers aantrekkelijk te houden streeft het 
Bestuur een meer competitief karakter van de Vereniging na door:  

 uitbreiding van het aantal prestatiegerichte competitieteams te bewerkstelligen ; 

 te ondersteunen dat competitieteams naar de hogere klassen doorstromen door lessen van de 
competitieve teams financieel te ondersteunen ; 

 een aantrekkelijk programma en goede begeleiding van jonge spelers te ontwerpen; 

 maatregelen te ondersteunen die verhoging van het spelpeil beogen. 
De Vereniging heeft een sponsor die clubkleding gedeeltelijk financiert. Competitieteams worden 
verplicht om deze kleding tijdens de competitiewedstrijden te dragen ten einde een professionele 
uitstraling te bereiken. 
 
Marshals 
De marshals krijgen jaarlijks een opleiding onder auspiciën van de NGF waarin aangegeven wordt hoe 
te handelen in de baan en bij een dreigend conflict. De marshal is eveneens gastheer en zorgt voor 
een goede doorstroming in de baan.  
     

Golfclub Lauswolt, aantrekkelijk voor bedrijfsleden en sponsoren 
 
Sponsoring en bedrijfsleden 
De doelstelling is om het aantal bedrijfsleden te laten groeien naar 40 en alle holes te hebben 
gesponsord. Om deze doelstelling te bereiken willen we meer “value for money”  bieden aan de 
sponsoren en bedrijfsleden. Sponsoring en bedrijfsleden worden daarmee gezien als een 
onlosmakelijk deel van de Vereniging en zal het verenigingsleven gecombineerd moeten worden met 
een commerciële attitude. De sponsorcommissie zal om deze doelstelling te realiseren met een 
duidelijk boodschap op pad gaan. De beleidsnotitie “ bedrijfsleden en sponsoren ” is onderdeel van 
deze visie en dit beleid. 
 
Het combineren van het verenigingsleven met een commerciële insteek is niet eenvoudig maar wel de 
uitdaging voor het bestuur naar de toekomst toe. Dat vraagt creativiteit van het bestuur en een andere 
manier van denken over commercie en marketing.  
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Het bedrijfsleven moet golfen op Lauswolt zien als een mogelijkheid om te netwerken en haar 
medewerkers fit en gezond te houden. Daarnaast moet het toegevoegde waarde hebben voor de 
naamsbekendheid van het bedrijf. 
 
De sponsorcommissie heeft een duidelijke en passend concept de markt om bedrijven over te halen 
om met Golf & CC Lauswolt een relatie aan te gaan en gebruik te maken van haar accommodaties. .  
 

 Op de website krijgen de bedrijfsleden en sponsoren voldoende opties om zich te 
presenteren. 

 De bedrijfscompetitie moet meer gaan bieden aan de bedrijfsleden. De competitie als 
netwerkplatform moeten worden gepromoot bij onze bedrijfsleden. 

 Het clubhuis moet ook het clubhuis worden voor de bedrijfsleden door netwerkbijeenkomsten 
te organiseren. Combineren met bedrijfspresentatie. 

 Eindejaarswedstrijd voor leden en sponsoren met een leuk present als dank voor de 
sponsoring. 

 Presentatiemogelijkheden van bedrijven aan de leden  

 Gebruik maken van de uitstraling van de baan en de naam van Lauswolt 

 Combinaties zoeken met de bedrijfsleden en het hotel. 

 Vaste avonden en/of dagdelen van het clubhuis reserveren voor de bedrijfsleden. Daarmee 
duidelijkheid verschaffen naar de leden en bedrijfsleden. Geeft een prikkel aan horeca en 
sponsorcommissie om deze avonden aan te bieden en te benutten.  

 

Golfclub Lauswolt en zijn omgeving 
 
Relatie met golfomgeving 
De Vereniging is en blijft lid van de Nederlandse Golf Federatie. Het Bestuur wenst deel te nemen aan 
het landelijk en regionaal overleg NGF alsmede aan het overleg van de Friese Clubs. 
Het Bestuur volgt in principe de richtlijnen die worden uitgegeven door de NGF; 

 Handicapregistratie vindt plaats conform de door de NGF voorgeschreven procedure; 

 De Vereniging stelt op verzoek van de NGF de baan en het clubhuis ter beschikking voor NGF 
wedstrijden; 

 Aan de spelregels zoals vastgesteld door de R&A van St. Andrews wordt onverkort 
vastgehouden, in het bijzonder aan de regels voor de etiquette. 

 
Noordoostelijke- en Friese Golfclubs 
Het Bestuur streeft een goede samenwerking na met de Regionale Golfverenigingen door minimaal 
jaarlijks contact te onderhouden en overleg te plegen. 
 
Relatie met Gemeente en buren 

 Met de Gemeente Opsterland bestaan goede contacten. Het Bestuur blijft de Gemeente 
wijzen op het recreatieve en zakelijke belang van de Vereniging voor de omgeving. 

 Met de buren bestaat, een goed contact. Waar dat niet het geval is zal het bestuur zich 
inspannen om die relatie werkbaar te houden. 

 Golfclub Lauswolt is lid van OGP (Opsterlandse Groene Parels). Dit is een vereniging van 
landgoedeigenaren uit de omgeving.  

 
 
Relatie met Hotel Lauswolt 

 Er bestaat een wederzijdse afhankelijkheid tussen hotel en golfclub wat de marketing 
technische kant van beiden versterkt. Het hotel ontvangt gasten vanwege de golfbaan en de 
golfbaan ontvangt gastspelers vanwege de aanwezigheid van het hotel. 

 Afzonderlijke  marketingplannen maar wel met het uitstralen van gedeelde belangen kan het 
huidige samenspel versterken ten faveure van zowel hotel als golfbaan. 

 Het bestuur zal periodiek met de directie van het hotel overleg plegen over zaken die ons 
beiden raken. 

Benchmark 
Golf & CC Lauswolt deelt met 9 andere verenigingen informatie die tot een goede benchmark leidt. 
Deze benchmark geeft inzicht in de  KPI’s van die verenigingen en die inzichten kunnen leiden tot het 
bijsturen van het beleid op vele fronten. Deze benchmark geeft vertrouwelijke informatie die 
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voorbehouden zijn aan het bestuur. Geanonimiseerd kan het wel gedeeld worden met de ALV en 
gebruikt ter informatie van commissies. 
 

 
Golfclub Lauswolt, met oog voor duurzaamheid en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid.  
 
Duurzaamheid is een kreet die te pas en te onpas wordt gebruikt in het vermarkten van producten en 
diensten. Golf & CC Lauswolt wil op allerlei gebied dat niet alleen uitstralen maar initiatieven blijven 
nemen om dat ook daadwerkelijk na in te vullen. Aan dat proces komt geen eind. Creativiteit van 
personeel, leveranciers en leden moet worden ingezet om steeds weer te innoveren en zo te werken 
aan die doelstelling.   
 

 De Green Deal is een afspraak tussen de Rijksoverheid en parijen als bedrijven en 
maatschappelijke organisatie waaronder de sportvelden, voor het terugdringen van het 
gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen en om in 2020 in het geheel geen 
pesticiden en bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken bij het onderhouden van de baan. Een 
uitdaging die we aangaan maar mogelijk ten koste zal gaan van de speelkwaliteit. Dit vraagt 
specifieke kennis van greenkeeping (Integrated Turfgrass Management) ITM om planmatig te 
werken aan de gezondheid van het gehele systeem bodem-water-gras te komen. Hiermee 
wordt de natuurlijke weerstand tegen ziekten en plagen vergroot. 

 De Vereniging is in het bezit van  het FSC- groepscertificaat. Hetgeen inhoudt dat het bos 
duurzaam wordt beheerd volgens de principes en eisen van het FSC (Forest Stewardship 
Council). Het beheer ligt en blijft in handen van de Bosgroep Noord- Oost Nederland. 

 De Vereniging biedt ruimte aan natuurorganisaties die zich bezig houden met plant en dier op 
het terrein. Zo kan de gezonde ontwikkeling op de baan worden gemonitoord. 

 De vereniging is GEO gecertificeerd en heeft een baanbeheersplan en milieuzorgplan 
uitgewerkt. Elk jaar worden de in de plannen gestelde doelen geëvalueerd en nieuwe 
afspraken gemaakt. 

 De commissie Facilitair Beheer voelt zich verantwoordelijke voor verdere verduurzaming van 
de gebouwen en het energieverbruik. De doelstelling is om te komen tot een energieneutraal 
model. 

 De vereniging heeft zich tot doel gesteld zich inspannen om verder te verduurzamen op 
allerlei deel gebieden van de vereniging. 

 De vereniging heeft een coördinator aangesteld die toeziet op naleving en zorgt voor toetsing. 
Deze coördinator heeft de bevoegdheid om alle partijen aan te spreken op de voortgang en 
naleving van doelstellingen die in deze plannen zijn aangegeven. 

 
 

Golfclub Lauswolt en de markt 
 
Golfclub Lauswolt ligt op het prachtige landgoed Lauswolt. De baan kent een ongekende schoonheid 
en rust en heeft twee evenwichtige rondes van 9 holes. De Club kent een buurman in het Hotel 
Lauswolt dat iets bijzonders geeft aan de baan maar ook aan het hotel. De kwaliteit van beiden zijn 
goed op elkaar afgestemd. Een SWOT analyse is gemaakt. 
 
Golfclub Lauswolt wordt samen met de NNG&CC te Glimmen gezien als de mooiste baan van Noord 
Nederland. De baan heeft landelijke bekendheid, wat blijkt uit de analyse van de greenfeespelers, 
waarbij we vaststellen dat die uit het gehele land komen. Ten opzichte van de markt heeft Lauswolt 
veel gastspelers. De reviews die gastspelers op de site van Leadingcourses.com achterlaten zijn over 
het algemeen lovend met een gemiddeld cijfer van 8.1 op de schaal van 10.   
 
De club wordt door potentiële leden nog gezien als elitair en arrogant, terwijl de nieuwe leden dat niet 
zo ondervinden. Fijne club met leuke mensen en een prachtige baan. Het imago zit ons in de weg als 
we kijken naar de ledenaanwas. Dit imago heeft geen effect op de gastspeler.  
 
Er is onlangs een marketingplan gepresenteerd, dat nu verder wordt uitgewerkt en in 2016 zal worden 
ingezet om met name de potentiele leden te trekken en nieuwe gastspelers uit te nodigen om kennis 
te nemen van onze accommodatie. 


