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2. Voorwoord 
 
In dit toekomstplan zetten de besturen van de stichting en de vereniging van 
Golf Ockenburgh de ambities voor de komende jaren uiteen. Het wordt de basis 
voor hetgeen wij in deze jaren willen realiseren. Aan de hand van dit plan 
kunnen wij ons tevens verantwoorden naar de leden/participanten en naar 
externe partijen zoals de Gemeente, belanghebbenden in het Kijkduingebied en 
sponsors. 
 
Na de roerige periode die eraan voorafging, waren de vier jaren van de 
planperiode 2014-2018 jaren van opbouw. En het was een succesvolle opbouw. 
De golfbaan werd uitgebreid en kreeg de B-status, de oefenfaciliteiten voor het 
korte spel zijn verbeterd en er is een fraai, nieuw clubhuis gebouwd. De club 
floreerde en de laatste jaren was er een wachtlijst. Het aantal vrijwilligers was 
onverminderd hoog. 
 
Dit betekent echter niet dat we gaan stilzitten. Er is inspanning vereist om wat 
bereikt is in stand te houden. Daarnaast moeten we blijven inspelen op 
ontwikkelingen in onze omgeving, zowel in als buiten de golfsport. En hoog op 
onze wensenlijst staat een verbetering van de huidige driving range en –op iets 
langere termijn- een nieuwe, langere driving range. 
 
Ook de ontwikkeling van de Groene Kijkduinse Recreatiezoom, waarin we nauw 
samenwerken met onze buren SV Die Haghe en The International School The 
Hague (ISH), is een aanleiding om dit Toekomstplan 2019/2023 zo te 
formuleren, dat het antwoord geeft op de vraag, hoe Golf Ockenburgh er in 2023 
uit zal moeten zien. 
 
 
Stichting Golf Ockenburgh Golfclub Ockenburgh 
Harm de Boer, voorzitter Cora Meyers, voorzitter 
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3. Inleiding 
 
Golf Ockenburgh is nog steeds een ‘ledengolfbaan’. De golfbaan wordt vrijwel 
helemaal gerund door leden van de vereniging. De beide besturen van de 
stichting en de vereniging, de Raad van Toezicht, de vele commissies, 
caddiemasters en marshals zijn alle vrijwilligers van de vereniging. De vereniging 
is dan ook de voornaamste bespeler van de golfbaan.  
 
Niettemin zijn gasten meer dan welkom. Enerzijds omdat Ockenburgh een 
openbare golfbaan wil zijn en dat ook naar de Gemeente verplicht is, anderzijds 
omdat greenfeespelers een aanzienlijk deel van de inkomsten genereren die 
nodig zijn om een rendabele exploitatie van de golfbaan mogelijk te maken. En 
dat laatste is dan weer een verantwoordelijkheid naar de leden, die immers 
tevens participanten zijn van de stichting. De participanten/leden zijn het 
fundament van de inkomsten. 
 
De belangen van vereniging en stichting overlappen elkaar voor een belangrijk 
deel. De beide besturen stemmen dan ook hun functies, verantwoordelijkheden 
en werkzaamheden goed op elkaar af. In hoofdstuk 5 wordt uiteengezet hoe dit 
is ingericht. 
 
In hoofdstuk 6 worden de belangrijkste ontwikkelingen weergeven die van 
invloed kunnen zijn op onze toekomstvisie en –plannen. Onze doelstellingen voor 
de periode 2019-2023 zijn vervolgens geformuleerd in hoofdstuk 7. 
Hoofdstuk 8 is ten slotte gewijd aan de financiële aspecten van dit Toekomstplan. 
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4. Terugblik 
 
Terugkijkend op de periode 2014-2018 kunnen we constateren dat de gestelde 
doelen voor het overgrote deel bereikt zijn en dat daarnaast nog veel ander werk 
is verzet.  
 
De belangrijkste resultaten zijn zonder twijfel de uitgebreide golfbaan, nu met 
vijf par-4 en vier par-3 holes, nieuwe oefenfaciliteiten en de verkregen B-status. 
Waar in 2018 het nieuw gebouwde, goed geoutilleerde clubhuis met onze 
Brasserie en een bescheiden parkeerterrein aan werd toegevoegd. Dit draagt ook 
bij aan het totaalpakket dat we aan leden en gasten willen bieden, naast de op 
de baan georganiseerde activiteiten. 
 
Het intensiveren van overleg met de Gemeente Den Haag en met andere  
partijen aan de Wijndaelerweg en in de omgeving heeft er voor gezorgd dat we 
onze bouwplannen hebben kunnen verwezenlijken en voortdurend op zoek 
blijven naar een veiliger toegangsweg met meer parkeercapaciteit binnen of 
buiten de hekken van Sportpark Ockenburgh. 
 
Het accentueren van de natuurwaarden van de golfbaan en het voeren van een 
duurzaam beleid (Committed to Green) heeft ons het GEO-certificaat (Golf 
Environment Organization) opgeleverd. Binnen en buiten commissieverband 
wordt door de leden gewerkt aan het op peil houden van de vereiste 
standaarden. Daarnaast zorgen we in samenwerking met de exploitant van de 
Brasserie dat ook in en rond het clubhuis aan de normen wordt voldaan. 
 
Het behouden en het aantrekken van nieuwe leden/participanten en 
greenfeespelers, zonder concessies te doen aan kleinschaligheid en gezelligheid, 
is zeker gelukt. De laatste jaren hadden we zelfs als een van de weinige 
golfbanen in Nederland een wachtlijst. De betrokkenheid van onze leden is 
onverminderd groot. Bijna 100 vrijwilligers houden Golf Ockenburgh draaiend en 
levendig. 
 
De financiën van de stichting en van de vereniging zijn gezond, ook na de 
gedane grote investeringen. 
 
In de tijdgeest van de huidige communicatie is het blad Chip verdwenen. De 
elektronische Nieuwsbrief heeft gelukkig al bewezen een goede opvolger te zijn. 
In 2018 is voor het eerst een Jaarboek verschenen als opvolger van het 
Vademecum. 
 
Het heeft veel inspanning gekost om te voldoen aan de eisen van de nieuwe 
privacywetgeving, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Bij al 
onze uitingen in print en via social media hebben we nu met deze regelgeving 
rekening te houden. 
 
Op basis van een evaluatie van de sturing en organisatie van stichting en 
vereniging is besloten om de huidige organisatievorm (twee besturen en een 
Raad van Toezicht) niet te wijzigen. 
 
Na uitvoerig overleg en onderhandeling met de gemeentelijke OCW Productgroep 
Sportvoorzieningen is een nieuw huurcontract overeengekomen van 1 januari 
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2017 tot 31 december 2057. Het contract gaat over de huur en het gebruik van 
ca 12,5 hectare grond en het gebruik van het openbaar gebied voor de afslag op 
hole 5 en 6. Ter compensatie van onder meer de sloop van de voetbalkantines 
op hole 6 en 7 wordt voor dit deel van ons terrein de huurprijs geleidelijk 
ingevoerd. Dit jaar is nog een korting bedongen vanwege de terugplaatsing van 
een nieuw hek langs het fietspad. 
 
Natuurlijk blijft er altijd wat te wensen over. De driving range behoeft 
verbetering, evenals de veiligheid op en rond de baan. Een langere DR staat op 
onze wensenlijst. Maar ook het borgen van hetgeen al bereikt is, b.v. de kwaliteit 
van de baan, de golf academy, de horeca, de communicatie en de normen van 
GEO en AVG vraagt continu aandacht. De onderlinge communicatie bij het 
besturen en het organiseren van activiteiten, alsmede de samenwerking met de 
exploitant gaat niet slecht, maar kan zeker nog worden verbeterd. 
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5. Rollen en Organisatie 
 
§ Missie van de Stichting 
Aanbieden van goede openbare speel- en oefenmogelijkheden op onze baan,  
zowel voor de leden van de Golfclub Ockenburgh als voor greenfeespelers, tegen 
een aanvaardbare prijs. 
 
§ Missie van de Vereniging  
Organiseren van een diversiteit aan golfgerelateerde activiteiten die bijdragen 
aan de ontwikkeling van de kwaliteit van de golfsport voor een diversiteit aan 
leden en aan de sfeer van de vereniging. 
 
§ Verantwoordelijkheden van de Stichting 
De Stichting is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare 
toegankelijkheid tot de golfbaan en de bewaking en uitvoering van de overige 
contractsbepalingen in het huurcontract met de Gemeente Den Haag. Daarnaast 
is de Stichting verantwoordelijk voor het onderhoud van de baan, voor de 
exploitatie en de dagelijkse operatie.  
 
§ Verantwoordelijkheden van de Vereniging 
De Vereniging is verantwoordelijk voor het behartigen van de belangen van de 
leden en het faciliteren van alle activiteiten van haar leden m.b.t. het beoefenen 
van de golfsport in de ruimste zin van het woord.  
 
§ Organisatie en besturing 
De besturing van stichting en vereniging is vastgelegd in hun statuten. Elk heeft 
zijn eigen bestuur. De stichting heeft een Raad van Toezicht, bestaande uit leden 
van de vereniging. Deze Raad van Toezicht wordt benoemd door de ALV van de 
Vereniging, als vertegenwoordigers van de leden/participanten. 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering legt het bestuur van de Vereniging 
verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiën. Het 
Stichtingsbestuur informeert tijdens deze vergadering de leden/participanten 
over relevante zaken omtrent ontwikkelingen van de accommodatie en geeft 
inzicht in de begroting voor het volgende jaar en in de financiële verantwoording 
over het afgelopen jaar. 
 
Op bestuurlijk niveau houdt de Raad van Toezicht toezicht op het handelen van 
het stichtingsbestuur. Op operationeel niveau worden allerlei taken uitgevoerd 
door vrijwilligers, leden van de club, veelal binnen daartoe ingestelde 
commissies. Deze commissies zijn onderdeel van de vereniging. De Stichting is 
medeverantwoordelijk voor enkele commissies, zoals de baancommissie en de 
KBO (Klein BaanOnderhoud). Voorts is de Stichting verantwoordelijk voor een 
adequate verzorging van de receptiefunctie en het aanstellen van de 
caddiemasters en de marshals. Een aantal werkzaamheden, zoals 
baanonderhoud, horeca clubmanagement, golf academy en de verkoop van 
golfartikelen wordt door derden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de 
Stichting.  
 
De Stichting heeft op dit moment een viertal medewerkers in dienst, die bij 
toerbeurt als caddiemaster fungeren in de weekenden. In de praktijk blijkt dat de 
synchronisatie van werkzaamheden tussen Golf Ockenburgh en de professionals 
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(horeca, clubmanagement en pro's) nog niet naar wens verloopt. Medio 2019 
wordt de samenwerking tussen onze vrijwilligers en de exploitant en pro's 
herijkt. Voor een verbetering op dit punt wordt de aanstelling van een 
medewerker niet op voorhand uitgesloten. 
 
§ Baanonderhoud 
Het onderhoud van de golfbaan is uitbesteed op basis van een op kwaliteit 
gericht contract met Oosthoek Groep B.V. met een duur van 1 januari 2016 tot 
31 december 2020. Het jaar 2018 was een teleurstellend jaar, ook door een 
samenloop van omstandigheden: twee lange droogteperioden, problemen met de 
beregening, het plotselinge vertrek van de greenkeeper en de krappe 
arbeidsmarkt voor greenkeepers.  
Zoals periodiek gebruikelijk is de kwaliteit van de baan ook dit jaar geëvalueerd 
door het onafhankelijk Bureau Veenstra. Hierbij is komen vast te staan dat de 
droogteplekken met dood gras voorkomen had kunnen worden, maar dat de 
bodemstructuur van de fairways en de greens verbetering laat zien. Met de 
gerenoveerde tees en door nog dit najaar door te zaaien en te voeden is de 
verwachting dat in het voorjaar van 2019 het ergste leed geleden is. 
Met de ervaringen van dit jaar zal de baancommissie in samenwerking met de 
nieuwe greenkeeper extra alert zijn op mogelijke problemen. Op de langere 
termijn zal ook ons deels verouderde beregeningsysteem vernieuwd moeten 
worden. 
 
§ Horeca c.a. 
Op 8 augustus 2016 werd de horeca exploitatie van Ockenburgh Leisure BV 
(Marco Ballemaker) overgenomen door Brut BV (Fred Weerdenburg en 
Sebastiaan van Santvoort) met een overeenkomst -en bijbehorend Service Level 
Agreement (SLA)- die heeft geduurd tot medio 2018. Doel was om de exploitant 
de kans te bieden om in het nieuwe clubhuis tot een contract voor tien jaar te 
komen. Eind 2017 bleek dat Brut BV niet kon voldoen aan de gemaakte 
afspraken in overeenkomst en SLA. In constructief overleg is vervolgens besloten 
om een nieuw kortlopend contract af te sluiten tot en met 31 december 2019. 
Om de kans van slagen te vergroten werd behalve de horeca, ook de golf 
academy, het clubmanagement en de (beperkte) verkoop van golfartikelen in de 
overeenkomst opgenomen. 
Per 1 juni 2019 bestaat er contractueel de mogelijkheid voor een aanpassing van 
het contract op basis van de opgedane ervaringen. 
 
§ Golfprofessionals 
In 2013 werd aan de toenmalige 2 pro's de mogelijkheid geboden de golfschool 
zelf te pachten. Na aanvankelijke interesse zagen beide heren van deze 
mogelijkheid af. Derrick Ingram vertrok na enige jaren en werd opgevolgd door 
Eric Kruijning. Deze heeft de club weer verlaten en vanzelfsprekend wordt er nu 
weer naar een opvolger gezocht. De stichting werkt hierbij nauw samen met PGA 
Holland, de koepelorganisatie van golfprofessionals in Nederland. In het profiel 
worden ook leidinggevende kwaliteiten gevraagd. Het is van groot belang om 
met 2 gekwalificeerde pro's de status van een door de PGA Holland erkende Golf 
Academy te behouden. 
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6. Ontwikkelingen 
 
Een belangrijke basis voor het beleid voor de komende jaren wordt gevormd 
door de algemene ontwikkelingen in de golfsport en door specifieke zaken met 
betrekking tot onze golfbaan.  Wij zien de volgende ontwikkelingen: 
 
§ Het aantal vrije golfers blijft toenemen t.o.v. verenigingsleden. 
Deze ontwikkeling levert een mogelijke bedreiging op ten aanzien van het 
behoud van voldoende leden/participanten, maar ook voor een toestroom van 
vrije golfers naar onze baan. De concurrentie in dit marktsegment is groot. Wij 
streven ernaar de aantrekkelijkheid van onze baan voor beide doelgroepen 
verder te versterken en de belangen van beide doelgroepen op een evenwichtige 
manier te dienen. Dit willen wij bereiken door te zorgen voor goede faciliteiten en 
een uitstekende kwaliteit van het baanonderhoud. Dat betreft niet uitsluitend de 
baan en de driving range, maar ook de ondersteunende voorzieningen, zoals de 
Golf Academy en de Brasserie. 
 
§ Het percentage jeugdleden neemt verder af ten opzichte van dat van 

volwassen leden. Het gevolg is een hogere gemiddelde leeftijd van de leden 
Golfclub Ockenburgh verwelkomt jeugdleden van harte. Toch is een aantal 
pogingen om een jeugdcommissie en een redelijk aantal jeugdleden van de 
grond te krijgen, niet gelukt. Leerlingen van enkele scholen in de buurt nemen 
wel regelmatig deel aan clinics, maar worden geen lid van de golfclub. Ook stijgt 
het aantal scholen dat van onze golf academy gebruik maakt voor hun 
sportlessen, maar zonder effect voor toetreding tot de vereniging. Er loopt een 
initiatief om weer meer jeugd in groepsverband naar Ockenburgh te krijgen, 
waarbij onze pro's bereid zijn hun volle medewerking te verlenen en we de  
jeugd tegen aantrekkelijk tarief laten golfen op onze golfbaan. Leidt dat niet tot 
meer jeugd-clubleden, dan verzoenen wij ons met die situatie. 
 
§ Toename van het aantal third parties. 
Er komen steeds meer aanbieders van aantrekkelijke golfarrangementen, die 
vaak direct de mogelijkheid bieden om starttijden te reserveren tegen 
gereduceerde tarieven. Het risico bestaat daardoor dat wij, en andere golfbanen, 
afhankelijk worden van deze aanbieders en gedwongen worden om lagere 
tarieven in rekening te brengen. Die situatie is vergelijkbaar met b.v. 
boekingssites in de horecasector. 
De NGF heeft het initiatief genomen om een eigen platform te ontwerpen waarop 
men kan boeken op alle aangesloten golfbanen. Wij volgen deze ontwikkeling 
nauwgezet en sluiten ons bij het platform aan als dat gunstig blijkt. 
Het aantal spelers dat via organisaties als Nedergolf bij ons boekt blijft redelijk 
stabiel. We blijven deze formule monitoren om te voorkomen dat deze groepen 
ten koste gaan van starttijdmogelijkheden voor de leden. 
Het aantal GHR-spelers (Golf Handicap Registratie), dat zich aanmeldt voor NGF- 
en handicapregistratie bij Golf Ockenburgh stijgt. Dit vormt een aardig 
voorportaal voor toetreding tot de club. 
 
§ Vanuit NGF stimulering van vlotter golfen. 
Mede ingegeven door de toenemende leeftijd van de Nederlandse golfers, 
stimuleert de NGF een vlottere doorstroming in de baan, b.v. door een 
versimpeling van de regels en het promoten van ´ready golf´. Wij sluiten ook 
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aan bij deze ontwikkeling. Overigens zijn regelkennis en etiquette voortdurend 
punten van aandacht. 
 
§ Ontwikkelingen binnen de gemeente Den Haag en meer specifiek binnen 

Loosduinen 
Medio 2018 presenteerde een coalitie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, 
VVD, D'66 en Groen Links de plannen van het nieuwe college van burgemeester 
en wethouders voor 2018-2022: 'Den Haag, Stad van Kansen en Ambities'. De 
thema's in het akkoord zijn: Groei van de stad, Mobiliteit, Duurzaamheid en 
Iedereen doet mee. In dit akkoord zijn enkele passages opgenomen die van 
belang zijn bij de uit te zetten lijnen van Golf Ockenburgh in dezelfde periode. 
We noemen onder meer: 

'De groene zone in Den Haag Zuid (de Uithof, Madestein, Ockenburgh en Kijkduin) 
vormt een uniek gebied met vele mogelijkheden. Dit gebied vormt ook de poort 
naar de groene recreatiegebieden van het Westland en Midden-Delfland. We 
vergroten de bekendheid van deze groene zone als sport- en recreatiegebied. 
Sport dient toegankelijk te zijn voor mensen met een lichamelijke of 
verstandelijke beperking en voor mensen met een chronische ziekte. We gaan 
sportverenigingen helpen de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te 
vergroten. In 2020 is Den Haag gastheer van de Special Olympics. De aanloop 
naar de Special Olympics in 2020 vormt de ideale gelegenheid om samen met de 
Haagse sportwereld de toegankelijkheid van de Haagse sportvoorzieningen 
structureel te verbeteren.' en 'Eenzaamheid is een groeiend probleem dat alle 
groepen van de samenleving raakt. (...) De invloed van eenzaamheid is groot. We 
sporen we eenzaamheid actief op en we investeren in verbinding en sociale 
netwerken, samen met verenigingen, sportclubs en scholen.' 

 
Net als in de afgelopen beleidsperiode kijken we niet alleen naar onze eigen 
belangen, maar proberen we ook een actieve bijdrage te leveren aan de 
maatschappelijke initiatieven van de gemeente Den Haag. Dat leidt er 
bijvoorbeeld toe dat Golf Ockenburgh bij de Special Olympics 2020 als gastheer 
zal optreden. 
 
Intussen maakt Kijkduin een snelle ontwikkeling door. Naast een complete 
renovatie van de kern van de familiebadplaats worden in Kijkduin-Binnen bijna 
1000 woningen gebouwd. De Stichting tot Behoud van de Historische 
Buitenplaats Ockenburgh (SHBO), het burgerinitiatief OCK, slaagt er in de 
historische buitenplaats Ockenburgh weer voor ieder toegankelijk te maken. Wij 
willen in dit gebied een bijdrage leveren door met name onze oefenfaciliteiten en 
het clubhuis nog meer open te stellen voor sport- en recreatiedoeleinden.   
 
Met de organisatie van een deel van de Special Olympics 2020 in de Groene 
Kijkduinse Recreatiezoom (niet alleen op de golfaccommodatie, maar ook elders 
in onze omgeving) gaat het gebrek aan parkeermogelijkheden over anderhalf 
jaar nog meer wringen. De parkeerproblemen werden veroorzaakt doordat door 
wijzigingen in het 'Masterplan Kijkduin', de verkeersafwikkeling en de 
parkeerruimte voor de ISH en voor de sporters, flink in de knel zijn gekomen. 
Met name de veranderde bestemming van de Wijndaelerweg. In plaats van een 
imponerende oprijlaan, slechts bedoeld als toegang naar de camping, is het nu 
de enige aanrijroute voor de ISH, de sporters, de volkstuintjes, de padvinders en 
de achteringang van de camping. Samen met de ISH en Die Haghe zijn we met 
de gemeente in constructief overleg om een oplossing te zoeken voor de 
parkeerproblemen. 
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7. Doelstellingen 
 
Te handhaven doelstellingen 
 
§ Het aanbieden van een verzorgd en gevarieerd pakket aan activiteiten voor 

leden en gasten 
We streven ernaar dat alle leden met hun verschillende interesses aan hun 
trekken komen. De golfclub koestert zijn laagdrempeligheid, kleinschaligheid en 
gezelligheid. Jong, oud, alleen gezellig een balletje slaan of op jacht naar de 
single handicap, er moet plaats voor zijn binnen de club. Een groot aantal 
vrijwilligers zorgt ervoor dat de leden kunnen deelnemen aan uiteenlopende 
(golf)activiteiten. 
De wedstrijdcommissie zorgt elk jaar voor een boeiende wedstrijdkalender en 
stelt de competitieteams samen. De R&H commissie ondersteunt de regelkennis 
en de handicapregistraties. We streven naar een betere regelkennis van de leden 
en zien –waar nodig, b.v. bij wedstrijden- toe op handhaving. Heren, dames en 
Greyhounds hebben elk hun activiteitenprogramma op vaste ochtenden. 
De vereniging streeft naar betere prestaties van de competitieteams. In 
2017/2018 zijn met succes trainingen aangeboden aan de teams. Dit initiatief zal 
een vervolg krijgen en worden uitgebreid, maar ook gemonitord op resultaten. 
Om de teams verder te ondersteunen zorgt de vereniging voor bijdragen aan 
clubtenues en oefenfaciliteiten, zoals oefenballen, clinics, coaching, etc. 
Bezoekers, greenfeespelers en leden van Golf Ockenburgh maken, anders dan bij 
sportverenigingen in het algemeen, 365 dagen per jaar gebruik van de 
accommodatie. De driving range is verlicht, zodat er ook voor en na 
zonsondergang gebruik van wordt gemaakt. Er zijn mogelijkheden gecreëerd om 
andere activiteiten te hosten. De bridgeclub, ontstaan binnen de vereniging, 
maar inmiddels met spelers uit de wijde omgeving heeft een plek op 
dinsdagmiddag. Voor onze eigen commissies en vrijwilligersgroepen wordt ook 
overdag ruimte gemaakt, net als voor kleine vergaderingen of activiteiten van de  
buren en partners. In de wintertijd kan ‘s-avonds gemakkelijker gastvrijheid 
worden geboden. 
In 2021 vieren we het 25-jarig bestaan van Golclub Ockenburgh. In dat jaar 
zullen veel van de vaste activiteiten, maar ook extra festiviteiten, in het teken 
staan van dat jubileum. 
 
§ Behouden van leden/participanten en greenfeespelers 
In de afgelopen periode was er meer dan voldoende ledenaanwas en hadden we 
een wachtlijst. In ons ledenbestand zijn de dertigers en veertigers, en de jeugd, 
sterk ondervertegenwoordigd. We hebben ervaren dat ‘golf voor gezinnen’ niet 
echt van de grond wil komen. Er is echter niets op tegen dat onze club voor een 
groot deel uit vijftigplussers bestaat. Ook het aantal greenfeespelers bleef op 
peil. De uitgebreide baan en het nieuwe clubhuis hebben daar zeker aan 
bijgedragen. In de strijd om de vrije golfer is een verbeterde driving range een 
grote wens. Afspraken over het baangebruik tussen vereniging en stichting 
zorgen voor een evenwichtige verdeling van de starttijden over de beide 
categorieën. Alleen voor groepsreserveringen dienen nog betere afspraken te 
worden gemaakt. 
De Golf Academy heeft een belangrijke functie bij de aanwas van nieuwe leden. 
Marketingacties moeten zorgen voor voldoende bekendheid van wat Golf 
Ockenburgh te bieden heeft aan golf, golflessen en horeca. 
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§ In goede staat houden van de golfbaan 
Goed baanonderhoud is van cruciaal belang. Dat geldt voor het dagelijkse 
onderhoud, maar ook voor het periodiek groot onderhoud van de baan als geheel 
en renovatie van baanonderdelen die daaraan toe zijn. Het voortdurend 
bijhouden is ook uiteindelijk in financieel opzicht de beste keuze.  De wekelijkse 
activiteiten van de vrijwilligersgroep Klein Baanonderhoud (KBO) is daarbij van 
grote betekenis. 
De baancommissaris is het eerste aanspreekpunt voor de greenkeeper en 
regelmatig vindt overleg plaats tussen beide. Periodiek vindt evaluatie van de 
werkzaamheden plaats. De baancommissie bewaakt de kwaliteit van de baan en 
doet voorstellen voor het jaarlijks onderhoudsplan. 
  
§ Maatschappelijke betrokkenheid en het accentueren van de natuurwaarden 

van de golfbaan en het voeren van een duurzaam beleid 
Golf Ockenburgh heeft een belangrijke functie in de regio Groot Kijkduin. 
Daarnaast is ook de sociale rol van de golfbaan voor spelers van groot belang. 
Het brengt mensen samen en het brengt mensen in aanraking met de natuur. 
Maatschappelijke betrokkenheid is daarbij een kernwoord in ons beleid. 
Golf Ockenburgh heeft de certificering door de Golf Environment Organization 
(GEO) verkregen. Onze GEO-commissie draagt er zorg voor dat we blijven 
voldoen aan alle voorwaarden die daaraan gesteld worden. 
Op de golfbaan worden jaarlijks vogelrondleidingen gegeven in het kader van de 
NGF Birdwatching Day. Er zijn zo’n 55 vogelsoorten op onze golfbaan aanwezig. 
Jaarlijks worden een wedstrijd en andere acties gehouden, waarvan de opbrengst 
gaat naar een door de leden gekozen goed doel. 
Ten slotte kan worden vermeld dat onze baan door het bedrijfsleven van Kijkduin 
wordt gezien als een belangrijke trekpleister voor toeristen. 
 
§ Activiteiten voor mensen met een beperking 
Onder de leden bevindt zich een redelijk aantal mensen met een beperking. Er 
bestaat een Nederlands kampioenschap en er zijn op regelmatige basis 
internationale toernooien, waar ook leden van de golfclub aan meedoen. Om dit 
mogelijk maken zijn in sommige gevallen kleine aanpassingen doorgevoerd, zijn 
er handicarts en is in he clubhuis een lift aanwezig. Bij de ambitie voor de aanleg 
van een nieuwe driving range behoort ook een afslagplaats voor rolstoelers. 
De pro’s hebben ervaring met het geven van clinics aan mensen met een 
beperking. Tegen een gereduceerd tarief worden hiervoor onze oefenfaciliteiten 
ter beschikking gesteld. 
Middin, locatie Binnenklingen, wordt ook als een van onze goede buren gezien. 
Tijdens de dagelijkse wandelactiviteiten kijken de cliënten met veel plezier naar 
het golfen en één keer per week komt een groep helpen bij het 
clubmanagement. 
Golf Ockenburgh is in 2020 gastheer en organisator van het golftoernooi van de 
Special Olympics, die in dat jaar in juni in Den Haag worden gehouden. 
 
§ Op peil houden van het aantal vrijwilligers 
Ongeveer 85 actieve leden zetten zich gedurende het hele jaar in om de 
vereniging en de stichting goed te laten functioneren en om alle wedstrijden en 
bijzondere activiteiten te organiseren en uit te voeren. Alleen door hun inzet en 
positieve ambities kan het functioneren van de vereniging op het huidige 
kwalitatief goede niveau blijven. Zonder de inzet van alle vrijwilligers zou het 
beheer van de golfbaan eenvoudigweg niet mogelijk zijn. De caddiemasters, de 
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marshals, de Klein Baan Onderhoudgroep (KBO) en de leden van het bestuur 
houden met elkaar de golfbaan draaiende. 
Om de continuïteit van verschillende activiteiten te kunnen behouden, is het van 
belang veel aandacht te besteden aan het aantrekken van vrijwilligers. De 
besturen zullen vrijwilligers in staat stellen om relevante cursussen te volgen. 
Periodiek maakt de Stichting een afweging omtrent een financiële 
tegemoetkoming voor vrijwilligers waar dat ook in het maatschappelijk verkeer 
in de rede ligt. 
 
§ Golf Academy 
De Golf Academy is een professionele golfschool die een breed assortiment van 
golflessen aanbiedt. Beginnende golfers kunnen hun baanpermissie en handicap 
54 (voorheen GVB) halen, en naast individuele lessen worden ook groepslessen 
en clinics gegeven. 
Bij de Internationale School (ISH) bestaat al enkele jaren een programma, 
waarin onze golfpro’s lesgeven aan de leerlingen, zowel in de baan als bij de 
oefenfaciliteiten. Inmiddels lopen er ook enkele pilots met andere scholen in het 
voortgezet onderwijs. 
 
§ Handicarts 
De golfbaan beschikt thans over zes handicarts van de Stichting Handicart. 
Verdere uitbereiding wordt niet voorzien. Er worden strikte regels gesteld om 
ander gebruik dan als handicart tegen te gaan. 
 
§ Handicapregistratie voor niet-leden 
Een van de manieren om potentiële leden aan onze club en baan te binden is het 
online registreren van handicaps. Tegen een geringe vergoeding kan men 
deelnemen aan de GHR (Golf Handicap Registratie). Verder kunnen GHR-spelers 
af en toe speciale aanbiedingen krijgen. 
 
§ Samenwerkende Golfclubs West-Nederland 
Golf Ockenburgh maakt deel uit van een samenwerkingsverband van 19 golfclubs 
in West-Nederland. Daarmee wordt ook kennis en ervaringen gedeeld tussen de 
besturen. Leden van de aangesloten golfclubs kunnen tegen gereduceerd tarief 
spelen op elkaars golfbanen. Onze golfbaan is erg populair bij de andere clubs. 
 
§ AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 
Het vereist continu aandacht om onze organisatie te blijven laten voldoen aan de 
AVG. De AVG stelt strikte eisen aan het vastleggen en gebruiken van 
persoonsgegevens. De besturen en vrijwel alle commissies hebben hiermee te 
maken. 
 
 
Te verbeteren doelstellingen 
 
§ Veiligheid in en om de baan is geborgd 
De Samenwerkende Golfclubs West-Nederland hebben in samenwerking met Aon 
een scan ontwikkeld voor golfbanen. Deze is voor Golf Ockenburgh uitgevoerd 
voordat het nieuwe clubhuis werd gebouwd. Na de bouw zijn de verzekeringen 
weliswaar aangepast, maar een nieuwe scan dient nog te worden uitgevoerd. 
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Daarnaast ontbreekt nog een gedegen risico-analyse en een plan voor daaruit 
volgende maatregelen, waarmee zowel de continuïteit van de golfbaan als de 
risico’s voor personen en objecten worden afgedekt. 
 
§ Onderlinge en externe communicatie 
Externe PR en communicatie behoeft blijvend aandacht. Voor de vereniging om 
te zorgen dat het ledental op peil blijft. Voor de stichting om de exploitatie van 
de golfbaan rendabel te houden, met name door greenfeespelers en andere 
gasten aan te trekken. 
De toename van de communicatie en het aantal communicatiekanalen vraagt om 
nader beleid, bijvoorbeeld voor de vraag, welke informatie waar 
gecommuniceerd wordt. De website kan nog worden verbeterd. Inzet van social 
media vraagt om nader beleid. De basis voor de communicatie wordt gelegd in 
een nader te formuleren marketing strategie en –plan. 
 
Nieuwe doelstellingen 
 
§ Ontwikkelen van een multifunctioneel sportgezondheidscentrum 
Daarvoor gaan we een samenwerking aan met The International School The 
Hague (ISH) en SV Die Haghe. Met deze buren zetten we in om op de 
naastgelegen sportvelden te komen tot een multifunctioneel 
sportgezondheidscentrum, inclusief een driving range met de gebruikelijke 
afmetingen. Onze huidige is daarvoor te kort. Op die plek zou dan een kleine 
Pitch&Putt baan kunnen komen, speciaal bestemd voor jeugd, senioren en 
gehandicapte sporters. Het laagdrempelig gebruik zou samen met de 
oefenfaciliteiten, een jeu de boules baan en het clubhuis gastvrijheid kunnen 
verlenen aan eenzame Hagenaars waar de gemeente en de belangrijkste 
potentiële particuliere subsidieverstrekker Fonds 1818 veel aandacht voor 
vragen.  
In  het nieuwe gebouw (2 lagen) zijn 40 afslagplaatsen gepland, waarvan 7 
zodanig worden ingericht dat ze geschikt zijn voor gebruik door golfers met een 
beperking. De overige ruimtes op de begane grond worden ingericht voor een 
eigentijdse accommodatie voor onze pro's. Dit wordt in de plannen aangevuld 
met multifunctioneel bruikbare ruimtes voor lifestyle en sportles, een medisch 
centrum - arts, orthopeed, psycholoog, lifestyle coach, fysio, fitness, diëtiek - 
een sportshop voor golfers, voetballers, ouders en leerlingen van de ISH (ook 
gericht op mindervaliden en passanten) en een praktijk voor kinder- en 
jeugdcoaching en onderwijsbegeleiding. De beoogde ondernemers hebben al te 
kennen gegeven graag mee te doen. 
 
§ Oplossen van de parkeerproblematiek 
Hiervoor wordt de komende tijd aan B&W actie gevraagd. Het college heeft zelf 
de sleutels voor een oplossing in handen en is niet afhankelijk van derden. Door 
de loodsen van Sportsupport naar een andere (sport)accommodatie te 
verplaatsen, kunnen binnen de hekken van Ockenburgh 175 nieuwe 
parkeerplaatsen ontstaan. Door het instellen van een eenzijdig parkeerverbod op 
de Wijndaelerweg blijft ook daar voldoende parkeerruimte bestaan en wordt de 
verkeersstroom niet meer belemmerd. 
Voor het doelmatiger gebruik van de velden stellen we de gemeente voor de 
twee kleine voetbalclubs SVV Toofan en PGS/Vogel elders onderdak te bieden of 
te stimuleren om met andere clubs te fuseren.   
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8. Financiën   
 
De Vereniging 
 
De vereniging beschikt momenteel over een vermogen van ca. 120.000 euro, 
meer dan tweemaal het bedrag dat wordt aangehouden als ‘ijzeren reserve’. Het 
bestuur is voornemens, een deel van dit vermogen aan te wenden ten behoeve 
van de huidige leden, door b.v. extra activiteiten te ondersteunen en jeugd en 
competitieteams te faciliteren, en door investeringen in voorzieningen waarvan 
de leden profiteren. Voor de financiering van het nieuwe clubhuis is een lening 
van 50.000 euro aan de Stichting overeengekomen. De Stichting heeft eind 2018 
aangegeven, over dat bedrag te willen beschikken. Daarop is het overgemaakt. 
Het resultaat van de vereniging is door de jaren heen vrij constant en neutraal. 
De verwachting is dat dit ook in de komende planperiode het geval zal zijn. 
 
De Stichting 
 
De afgelopen vier jaren hebben in het teken gestaan van financiële stabilisatie en 
zorg voor de continuïteit van Golf Ockenburgh. Wij hebben gewerkt aan een goed 
toekomstperspectief om daarmee ook de concurrentie met andere golfbanen aan 
te kunnen.  
De baanuitbreiding van 2015 heeft € 260.000 gekost, wat wij uit eigen middelen 
hebben kunnen financieren. Het nieuwe clubhuis, de loods voor de golf- en 
handicarts, de verbeteringen van het voorplein, de driving range en de aanleg 
van de parkeerplaats hebben in totaal € 1,4 miljoen gekost. Dit bedrag is 
gefinancierd uit een subsidie van de Gemeente Den Haag van € 500.000, van 
Fonds 1818 € 20.000, een lening van de bank € 350.000, een lening van de 
Golfclub van € 50.000 en eigen financiering van € 480.000. 
Met deze investeringen hebben wij een betere basis gecreëerd voor de 
exploitatie. Wij hebben onze speelrecht- en greenfee-tarieven nauwelijks extra 
hoeven te verhogen boven de jaarlijkse aanpassing met de 
consumentenprijsindex. Dankzij afspraken met de horeca-exploitant hebben wij 
nu een marktconforme vergoeding voor de horecafaciliteiten, die hoger uitkomt 
dan voorheen.  
De totale opbrengsten zijn in 2018 ten opzichte van 2014 gestegen met 25%. 
Daarvan zijn de opbrengsten uit speelrechten en greenfees gestegen met 13%.  
Bij de exploitatiekosten hebben wij steeds een terughoudend beleid gevoerd om 
de hoge investeringen te kunnen financieren. Wel is steeds al het mogelijke 
gedaan om de baan in een goede conditie te krijgen. De exploitatiekosten zijn in 
deze periode gestegen met 20%. Het nettoresultaat is in deze jaren steeds 
positief geweest met een lichte structurele verbetering.  
 
Het financieel beleid zal in de komende jaren een voortzetting zijn van ons beleid 
van de afgelopen jaren. Dat wil zeggen dat wij veel aandacht zullen blijven 
schenken aan de kwaliteit en kwaliteitsverbetering van de baan en daar ook de 
benodigde uitgaven voor zullen doen.  
Dat – naast uiteraard nog andere aspecten – is  een voorwaarde voor tevreden 
spelers en voor een goede basis voor het op peil houden c.q. verbeteren van de 
opbrengsten.  
Wij zullen daarnaast een terughoudend uitgavenbeleid blijven voeren om de 
beoogde verbeteringen en uitbreidingen financieel mogelijk te maken.  
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Een van de ambities is, zoals in hoofdstuk 7 is aangegeven, het inrichten van een 
multifunctioneel sportgezondheidscentrum, inclusief een driving range en een 
kleine Pitch&Putt baan. 
Om dat te kunnen realiseren is – naast de medewerking en toestemming van de 
Gemeente Den Haag – ook nodig dat wij voldoende financiële middelen tot onze 
beschikking zullen hebben om de investeringen te kunnen doen. Daarvoor is een 
degelijke solvabiliteit en liquiditeit noodzakelijk.  
Daarvoor is nodig dat wij een liquiditeitspositie opbouwen die voldoende is als 
buffer om tegenvallers of tegenvallende ontwikkelingen te kunnen opvangen, om 
vervangingsinvesteringen en onregelmatig voorkomend groot onderhoud te 
kunnen doen en om een gedeelte van de toekomstig investeringsuitgaven uit 
eigen middelen te kunnen financieren. Een dergelijk degelijk financiële positie is 
noodzakelijk om externe gelden voor de financiering resp. garantie daarvoor te 
kunnen krijgen.  
Op basis van dit meerjarenplan zal een meerjarenraming worden opgesteld, die 
inzicht geeft in de ontwikkeling van de exploitatie en de vermogenspositie van de 
Stichting.  
Na uitwerking van de contouren van de nieuwe doelstellingen zal voor de 
investeringen een raming worden gemaakt van de benodigde gelden om die te 
realiseren, zal  de financiële haalbaarheid van de plannen worden getoetst en zal 
een financieringsplan worden opgesteld. 


