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Voorwoord 
 
2020 zal ons bijblijven als een bijzonder jaar, waarbij we voor de eerste keer onze baan en het 
clubhuis voor langere tijd hebben moeten sluiten om de Covid-19 pandemie te bestrijden. Als gevolg 
hebben diverse golfactiviteiten die door het jaar waren gepland helaas geen doorgang kunnen 
vinden. Maar wat waren we blij toen de baan weer open mocht en niet lang daarna ons clubhuis. 
Genieten in hoofdletters, mede dankzij het mooie weer in de afgelopen zomer en een golfbaan die 
er dankzij de inzet van de greenkeeper, onze vaste medewerker Taher, en onze KBO ploeg prachtig 
speelbaar bij lag.  
 
In nauw overleg met de stichting hebben wij als bestuur op zorgvuldige wijze in de afgelopen periode 
de maatregelen genomen, die naar onze mening noodzakelijk waren om voor alle golfers op onze 
baan een gezonde en veilige omgeving te creëren in lijn met de regels en voorschriften die ons door 
de overheid waren opgelegd. Ook nu weer maakten vele handen licht werk en werd alles in goede 
banen geleid door de inzet van veel vrijwilligers. Veel dank daarvoor!  
 
Het lijkt reëel om te veronderstellen dat de beperkingen die we ondervinden nog wel enige tijd bij 
ons zullen blijven, maar dat is ‘klein leed’ zolang iedereen gezond blijft en de baan kan openblijven. 
Zoals u ook in de afgelopen periode heeft laten zien, hopen wij daarom op uw continue steun en 
medewerking om de regels die ons worden voorgeschreven te blijven volgen.  
 
Voor u ligt het Activiteitenplan van Golf Ockenburgh voor 2021. In dit plan, dat ook is afgestemd 
met de stichting, wordt aangegeven welke plannen in 2021 in clubverband zullen worden 
georganiseerd door de diverse commissies en het bestuur. Uiteraard geldt hier dat alles onder 
voorbehoud is afhankelijk van de situatie rondom Covid-19.  
 
Het bestuursbeleid is erop gericht om zoveel mogelijk leden te laten deelnemen aan de geplande 
activiteiten van de vereniging om daarmee de betrokkenheid met de vereniging te versterken. Verder 
richt het bestuursbeleid zich op samenwerking met de stichting om optimale omstandigheden te 
creëren voor onze leden op de club. Graag verwelkomen wij suggesties van leden om het programma 
van activiteiten verder te verbeteren, leidend tot een nog beter draaiende golfclub met een 
professionele uitstraling en met behoud van zijn laagdrempelig karakter en warme sfeer.   
 
Onze club zou niet kunnen functioneren zonder de vele vrijwilligers, die zich gedurende het jaar met 
hart en ziel inzetten om alle taken uit te voeren en activiteiten voor de leden te organiseren. Daarom 
een extra woord van dank aan alle vrijwilligers namens de beide besturen. Ook in 2021 rekenen wij 
weer op uw inzet! En mocht u zich hierdoor geïnspireerd voelen om ook uw steentje bij te dragen 
neem dan vooral contact op met het bestuur. Er blijft genoeg te doen om onze vereniging op het 
kwalitatief hoge niveau te houden en verder te verbeteren. 
 
Zoals u weet is dit mijn laatste jaar als voorzitter van de vereniging en dus ook mijn laatste 
voorwoord. Er is veel werk verzet, de club is gezond en heeft een prachtige toekomst. Ik heb het als 
een voorrecht ervaren om hier mijn steentje aan bij te kunnen dragen. Veel dank voor alle steun die 
ik in de afgelopen jaren van alle kanten heb mogen ontvangen. Ik zie en spreek u vast nog op de 
baan en in het clubhuis!  
 
 
 
Cora Meyers 
 
Voorzitter Golfclub Ockenburgh 
 
Oktober 2020 
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Bestuur Golfclub 
 
Samenstelling bestuur 
Cora Meyers, voorzitter (tot 23 november 2020) 
Anneke Malherbe, voorzitter (na benoeming op ALV 23 november 2020) 
Loes Pors, vice-voorzitter 
Damy van Wilgen, penningmeester 
Paul Rocchi, secretaris 
Wil van Leeuwen, lid  
 
 
Algemeen 
De kerntaak van het verenigingsbestuur is het organiseren van activiteiten voor leden van Golfclub 
Ockenburgh en gasten, veelal in nauwe samenwerking met diverse commissies die door het bestuur 
zijn ingesteld. Leidend daarbij is het Toekomstplan 2019-2023. Het bestuur zorgt samen met het 
bestuur van de stichting voor de organisatie van de activiteiten op de golfclub en de communicatie 
hierover. Het bestuur geeft aan de hand van het activiteitenplan, aangevuld met de 
activiteitenkalender en de nieuwsbrief, inzicht in alle activiteiten van onze golfvereniging. 
 
De gemiddelde leeftijd van onze leden is relatief hoog en naar verhouding kent onze vereniging 
slechts een gering aantal jeugdspelers. De activiteiten van de vereniging richten zich dan ook met 
name op de brede wat oudere doelgroep binnen onze club. Wel ondersteunt het bestuur van harte 
de initiatieven die genomen zijn door de pro’s om de jeugd via school of anderszins te 
enthousiasmeren voor de golfsport.   
 
Daarnaast verzorgt de club voor circa 270 golfspelers de handicapregistratie. Deze groep spelers is 
belangrijk omdat zij niet alleen door hun registratie bijdragen aan de inkomsten van de club, maar 
vrijwel zeker ook met enige regelmaat op onze baan spelen, en zich mogelijk zelfs op zeker moment 
kunnen aanmelden voor het lidmaatschap. Een groep spelers die we als vereniging dus net als de 
leden warm moeten koesteren, zodat zij zich met de club verbonden blijven voelen. Om de 
betrokkenheid van niet-leden bij de club te vergroten en hen op de hoogte te houden van belangrijke 
ontwikkelingen en activiteiten, is in 2020 begonnen met het uitgeven van een nieuwsbrief voor de 
niet-leden en de greenfeespelers.  
 
Het bestuur is trots op het aantal vrijwilligers en de betrokkenheid die zij bij de club tonen. In 
commissieverband en bij veel activiteiten zetten veel leden zich in om de club bloeiend en sociaal te 
maken en te houden. Ook zijn we trots op onze vorm van organiseren, want die is vrij uniek in 
golfend Nederland. Samen met de commissies beoordeelt het bestuur de plannen van de commissies 
en de financiering daarvan. Voor een goede communicatie tussen de commissies1 en het bestuur is 
een portefeuilleverdeling binnen het bestuur opgesteld. De individuele bestuursleden functioneren 
als liaison naar de aan hen toegewezen commissies en voeren periodiek overleg om hun waar nodig 
te steunen en belemmeringen weg te nemen.  
 
Vrijwilliger zijn roept uiteraard veel dankbaarheid op, maar geeft ook wat terug aan de vrijwilliger: 
‘ik doe er toe, kan wat betekenen voor mijn medemens én ik heb plezier’. Echter vrijwilliger zijn 
betekent niet dat het volledig ‘vrij’ is om te doen en te laten wat je wilt en wanneer je het wilt. Er 
zitten ook verplichtingen en verantwoordelijkheden aan vast. Voor het bestuur blijft dit een 
voortdurend punt van aandacht, aangezien dit ook in belangrijke mate bijdraagt aan de professionele 
uitstraling van onze club.   
 
Tussen 17 golfclubs in West-Nederland (Samenwerkende Golfclubs West Nederland) bestaat een 
samenwerkingsverband, waarbij de leden van de deelnemende golfclubs tegen een aantrekkelijk 
introductietarief kunnen spelen op elkaars banen. In 2019 waren er rond de 15.000 gebruikers van 
dit arrangement, waarvan er circa 360 spelers de weg naar Ockenburgh vonden. De meeste spelers 
waren afkomstig van Rijswijk, Noordwijk en Leeuwenbergh. Het bestuur zal zich samen met de 
andere golfclubs blijven inspannen om te bekijken wat we kunnen doen om deze samenwerking 
verder te intensiveren.   
  

 
1 Voor de handicart-, baancommissie en KBO is het stichtingsbestuur medeverantwoordelijk 
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Ontwikkelingen 
In het gezamenlijke Toekomstplan 2019-2023 zijn de doelstellingen en het beleid voor de komende 
vier jaren vastgelegd. Daarin wordt een beeld geschetst van hoe Golf Ockenburgh er in 2023 uit zou 
moeten zien en hoe we willen inspelen op ontwikkelingen in de golfsport en in onze omgeving. Enkele 
speerpunten uit dit Toekomstplan zijn gericht op het handhaven van de huidige status quo. 
Voorbeelden hiervan zijn het aanbieden van een verzorgd en gevarieerd pakket van activiteiten aan 
leden en gasten, het behouden van voldoende leden/participanten en greenfeespelers, het in goede 
staat houden van de golfbaan en het op peil houden van het aantal vrijwilligers om de stichting en 
vereniging goed te laten functioneren.  
 
Aandachtspunten voor het bestuur in het activiteitenplan van 2020 waren: professionalisering 
(processen, taken en verantwoordelijkheden, interne communicatie), Players First, marketing beleid, 
Special Olympics en het monitoren van de baanbezetting en het maken van afspraken over het 
baangebruik.  
 

• Professionalisering: samen met de stichting is gewerkt aan een handboek met ‘frequently 
asked questions’, waarmee caddiemasters en marshals in staat zijn om veel voorkomende 
vragen van leden en greenfeespelers op eenduidige wijze te beantwoorden.   

• Communicatie: de website van onze club is een belangrijke bron van informatie en wordt 
voortdurend up-to-date gehouden door vrijwilligers van de vereniging. In 2020 is er gestart 
met een project om de lay-out, toegankelijkheid en inhoud van de website verder te 
verbeteren. Vrijwel maandelijks verschijnt er een nieuwsbrief voor de leden, die informatie 
geeft over de activiteiten die zijn gebeurd en die nog komen. Verder is er ook gestart met 
een aparte nieuwsbrief voor onze GHR-spelers en greenfeespelers die zich daarvoor hebben 
opgegeven. Om de communicatie en informatievoorziening tussen het bestuur en de 
commissies te bevorderen is er een portefeuilleverdeling binnen het bestuur, waarbij elk 
bestuurslid aanspreekpunt (liaison) is voor een of meerdere commissies.   

• Players First: in 2019 zijn wij gestart met Players First. Players First is een 
onderzoeksmethode die wereldwijd wordt gehanteerd door golfclubs en middels gerichte 
enquêtes inzicht geeft hoe leden en gasten onze club in al zijn facetten ervaren. De methode 
wordt ondersteund door de NGF en wordt al door circa 80 clubs in Nederland gebruikt. Op 
basis van de resultaten kunnen verbeterpunten in kaart worden gebracht en vervolgens 
gericht worden aangepakt. De resultaten van de eerste enquête in 2019 en enkele 
verbetervoorstellen zijn aan de leden gecommuniceerd via de nieuwsbrief en toegelicht in de 
ALV van november 2019. In 2020 is dit proces gecontinueerd, waarbij de enquête ook is 
verstuurd aan greenfeespelers.  

• Marketingbeleid: in 2020 is er gestart met een werkgroep waarin stichting, vereniging, 
brasserie en pro’s periodiek hun activiteiten bespreken en onderling op elkaar afstemmen. 

• Special Olympics: het plan was dat de gemeente Den Haag in 2020 gastvrouw zou zijn van 
de Special Olympics. De Special Olympics is een internationaal sportevenement voor mensen 
met een verstandelijke beperking. Naar schatting zouden aan dit driedaagse evenement ruim 
2000 sporters en 750 begeleiders meedoen. Ook wij hadden ons als golfclub aangemeld om 
hieraan deel te nemen. Helaas werd het evenement in verband met Covid-19 geannuleerd 
en verplaatst naar 11 – 13 juni 2021. Zowel de stichting en de vereniging hebben zich bereid 
verklaard om dan weer van de partij te zijn.  

• Baanbezetting: ook het afgelopen jaar is er op basis van de registratie in Proware een analyse 
uitgevoerd van de baanbezetting. De belangrijkste bevindingen waren:   

o Het aantal gespeelde 9 holes in de periode 2016 - 2019 laat een nagenoeg vast 
patroon zien op de verschillende dagen in de week. Dit geldt ook voor de 18 holes 
met dien verstande dat het absolute aantal in 2019 een duidelijke daling laat zien 
wat ook in lijn is met de landelijke tendens.  

o De baanbezetting was in 2019 (Q2 en Q3) op alle dagen goed met zaterdagmiddag 
als enige uitzondering. De piekuren liggen met name rond de middagperiode van 12 
tot 16 uur.  

o De gemiddelde grootte van de flight bedroeg in 2019 (Q2 en Q3) gedurende 
weekdagen 2.2 (max 3) en gedurende het weekend 2.7 (max 4).  

o Gemiddeld circa 23% van de spelers was in 2019 een greenfeespeler. 
o Gedurende weekdagen was de baan in 2019 in 17% - 27% van de tijd onbezet; in 

het weekend lag dit percentage tussen de 26% - 37%. Indien afmeldingen in verband 
met weersomstandigheden, te late afmelding en no shows hierin worden verwerkt, 
zouden genoemde percentages nog iets lager uitkomen.  

o In 2019 speelden de leden in totaal 12096 rondes (9 holes) met een gemiddelde van 
circa 26 rondes per lid.   
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o Het aantal geboekte rondes (9 en 18 holes samen) die niet werden gespeeld, bedroeg 
in 2019 1088, wat neerkomt op 6% van het totale aantal reserveringen. Hierin zijn 
verdisconteerd te late afmeldingen (117), afmeldingen als gevolg van 
weersomstandigheden (813) en no show (158). Het aantal reserveringen dat te laat 
werd afgezegd of no show bedroeg in 2019 minder dan 1%.  

Overall levert deze analyse geen verrassende conclusies op en bevestigen de gegevens het 
beeld dat de baan over het algemeen goed bezet is (met uitzondering van de 
zaterdagmiddag). Aan de marketing werkgroep is gevraagd wat er eventueel kan worden 
gedaan om de bezetting van de baan op de zaterdagmiddag te vergroten. Met de stichting 
zullen afspraken over het baangebruik door de vereniging worden vastgelegd.  

 
Overig:  
Samen met The International School The Hague en SV Die Haghe wordt door de stichting overleg 
gevoerd met de gemeente om op de naastgelegen sportvelden te komen tot een sportcentrum, 
inclusief een driving range. Deze zou een stuk langer worden dan de huidige driving range. In het 
nieuwe gebouw zijn 40 afslagplaatsen gepland, waarvan 7 geschikt voor mensen met een beperking. 
Het overleg met alle betrokken partijen verloopt langzaam en gezien de complexiteit van het 
eventueel uitplaatsen van de kleine voetbalclubs zal de uitwerking van dit plan nog wel enige jaren 
duren.  
 
Afgelopen jaar is gebleken dat het huidige beregeningssysteem niet meer goed functioneert. De 
stichting heeft met toestemming van de RvT besloten om de installatie in 2020 te vervangen. Deze 
werkzaamheden zullen in het najaar van 2020 worden uitgevoerd. De vereniging ondersteunt dit 
initiatief van harte om onze baan in topconditie te houden bij droogte.  
 
Voorgenomen activiteiten 2021 
Ook in 2021 zullen door het bestuur de gebruikelijke activiteiten worden georganiseerd: 

• Nieuwjaarsreceptie – in verband met Covid-19 heeft het bestuur besloten om in 2021 geen 
nieuwjaarsreceptie te organiseren. Wel zal de Nieuwjaarswedstrijd op 10 januari aangekleed 
worden met een feestelijk drankje in de baan.  

§ Nieuweleden middag - voor de nieuwe leden zal tweemaal in het golfseizoen in het voor- en 
najaar een wedstrijd georganiseerd waarin de leden kennis kunnen maken met het reilen en 
zeilen van de vereniging, worden geïnformeerd over de activiteiten van de vereniging en 
tevens meteen nieuwe “golfmaatjes” leren kennen. Het bestuur en een aantal commissies 
stellen zich na afloop van de wedstrijd aan de nieuwe leden voor. Om spelers op de wachtlijst 
en GHR-spelers sterker aan de club te verbinden, zullen ook deze categorie spelers een 
uitnodiging krijgen om mee te doen aan de nieuwe leden middagen indien daar voldoende 
capaciteit voor is.  

§ NGF open golfdag op Ockenburgh op 18 april – uiteraard doen wij als club weer mee aan de 
jaarlijkse NGF open golfdag, waar geïnteresseerden van buiten kennis kunnen maken met 
de golfsport en de prachtige faciliteiten die wij als club te bieden hebben; 

§ Vrijwilligersdag – als blijk van waardering voor hun inzet zal op zondag 26 september voor 
alle vrijwilligers een evenement worden georganiseerd; 

§ Golfweek – voor de zomervakantie zal er een golfweek van 20 tot en met 27 juni worden 
georganiseerd. De organisatie daarvan ligt in handen van Ed Lakwijk en Marc Pleijsier. Voor 
de golfweek zal een bedrag van €3.250,- in de begroting worden opgenomen.  

§ Op 8 mei zal er een bird watching bijeenkomst plaatsvinden. De organisatie daarvan wordt 
verzorgd door André Smit. 

 
Speerpunten voor het bestuur in 2021: 
Ook in 2021 zal het bestuur aandacht blijven besteden aan:  

§ Verdere professionalisering door verbetering van processen, duidelijke omschrijving van 
taken en verantwoordelijkheden, ondersteund door goede interne en externe communicatie 

§ Players First 
§ Marketingbeleid 
§ Special Olympics 
§ Monitoren van baanbezetting en afspraken over baangebruik 

 
Verder zal 2021 in het teken staan van het vieren van het 40-jubileum van de stichting en het 25-
jarig jubileum van de vereniging. Er is een jubileum commissie gevorm die al druk aan de slag is 
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gegaan om verschillende evenementen te organiseren om dit jubileum te vieren. In de begroting 
voor 2021 is hiervoor een reservering opgenomen.  
 
Ook wil het bestuur nadenken over voorstellen hoe wij als club meer kunnen betekenen voor de 
golfers met een lichamelijke handicap en zullen wij extra aandacht geven aan de nieuwe leden om 
hen beter te betrekken bij de diverse clubactiviteiten.  
Last but not least willen we met de pro’s de mogelijkheden verkennen hoe we het nemen van 
golflessen door leden zouden kunnen vergroten.   
 
Uiteraard geldt bij alle genoemde activiteiten en plannen dat deze onder voorbehoud zijn in 
verband met Covid-19 en dat bij alle evenementen scherp zal worden gelet op naleving van de 
regels waar wij ons als club aan te houden hebben.   
 
Financiën 2021 
De begroting van de activiteiten van het bestuur vormt samen met de begrotingen van de diverse 
commissies de totale begroting van de vereniging, die goedkeuring behoeft van de ALV.  

Herenochtend commissie 
 
Samenstelling commissie 
Ron v.d. Linden (vz) – aftredend eind 2020 
John Goedschalk - aftredend eind 2020 
André Hooglander 
Leo de Boers 
Marc Pleijsier - aantredend in 2020 
Eric Backers – aantredend in 2020 als vz.  
 
Over de commissie 
Ron v.d. Linden en John Goedschalk hebben te kennen gegeven de commissie te willen verlaten. Eric 
Backers en Marc Pleijsier zullen de opengevallen plaatsen innemen, waarbij Eric Backers de nieuwe 
voorzitter van de commissie wordt. De commissie organiseert op een vaste ochtend in de week 
(maandag) wedstrijden, in verschillende vormen, waaraan alle herenleden van de vereniging kunnen 
deelnemen.  
 
Gerealiseerde activiteiten in 2019 en voorgenomen activiteiten voor 2020 
De voorgenomen activiteiten zijn dit jaar, als gevolg van de Covid-19 uitbraak, slechts gerealiseerd 
tot en met de laatste shotgun wedstrijd op 9 maart. Op 6 juli zijn we weer opgestart, echter shotgun 
was niet meer toegestaan waardoor we genoodzaakt waren via inschrijving vooraf en het mailen van 
startlijsten aan de deelnemers de wedstrijden te organiseren. Alle deelnemers startten vervolgens 
op hole 1. Daar we direct na afloop aan de winnaars geen prijzen konden uitreiken, zoals bij shotgun 
wel het geval is, hebben we ook geen financiële bijdrage van de deelnemers gevraagd. Wel werden 
er balletjes uitgereikt  voor de Neary, Leary en Longest Drive en Birdies. Dit heeft wel invloed op de 
financiën. Ook heeft er dit jaar geen uitwisseling met “Kagerzoom” plaatsgevonden, zijn er geen 
groepswedstrijden elders georganiseerd, en zijn de Dames- Heren en Heren-Dames wedstrijden 
afgezegd. Toch hebben we op 7 sept ’20 met 39 Heren, in aanwezigheid van Sjors v.d. Rijt, nog 
gestreden om de Frans v.d. Rijt bokaal, die na afloop door Sjors aan de deelnemer met het minst 
aantal slagen is uitgereikt. Maandag 2 november staat de eindejaarswedstrijd gepland. Over de wijze 
van invulling beraden we ons nog. Wel staat vast dat we op die dag afscheid nemen van John 
Goedschalk als commissielid. In de persoon van Marc Pleijsier hebben we, bij goedkeuring van het 
bestuur, een waardige opvolger gevonden.  
 
Verheugend was de constatering dat in 2020 wederom diverse nieuwe leden zich voor de  
Herenochtend hebben aangemeld hetgeen zich, gezien de aanwas van nieuwe leden, hopelijk ook in 
2021 zal voortzetten.  
 
Wat betreft 2021 is de commissie voornemens om hetzelfde programma te organiseren als was 
gepland voor 2020. Uiteraard zal per geval bekeken moeten worden wat mogelijk is in verband met 
Covid-19. Belangrijke punten voor 2021 zijn de volgende: 
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• Zoals gebruikelijk zal voor de heren wekelijks een gevarieerd programma worden opgesteld, 
dat door middel van de bekende kalender op de website geraadpleegd kan worden. Elke 
week worden de heren die op de distributielijst staan (ca. 70 leden) hierover geïnformeerd.  

• De commissie heeft contact met de golfvereniging “Kagerzoom” voor de jaarlijkse 
uitwisselingswedstrijden in de maanden mei/juni. 

• In het voor- en najaar zullen er weer wedstrijden worden georganiseerd tussen de dames en 
heren van de vereniging met als inzet de wisselbeker. 

• De Bavariagolfdag, in 2019 omgedoopt in de Swinckelse  “’t Vat Open” was, mede dank zij 
de inbreng van de Heren van de Swinckelse en het mooie weer, wederom een groot succes. 
Medio 2020 zijn de heren van de Swinckelse hopelijk weer aanwezig om op een donderdag 
in augustus de wedstrijd  om “’t Vat Open” te spelen. 

• Diverse leden van de Herenochtend organiseren inmiddels met veel succes, voor een 
beperkte groep van ca. 20 man, in wisselende samenstelling, met enige regelmaat 
wedstrijden op een van de grote banen van het samenwerkingsverband.  

• Het is voor leden van de Herenochtend nog steeds mogelijk om op de Herenochtend een 
introducé mee te nemen die, tegen betaling van het introductie tarief en een "kruisje," een 
ochtend mee kan spelen op onze de baan en kan proeven van de gezelligheid van het 
verenigingsleven. 

• Ook is voor de nieuwe leden op de wachtlijst de mogelijkheid geopend om mee te doen met 
de Herenochtend. Hiervoor dient wel het normale greenfeetarief betaald te worden.  

• De commissie hoopt dat de geslaagde deelname van de ”Herenochtend” aan de Golfweek 
ook in 2021 wederom een vervolg zal krijgen.  

 
Begroting 2020: 
De commissie stelt het inschrijfgeld voor de wedstrijden vast en maakt een plan voor de financiering 
van de wedstrijden. Na een gratis kennismakingsochtend kan men zich, middels een 10 rittenkaart 
à € 15,00, verzekeren van deelname aan de Herenochtenden. Dit ter dekking van de kosten voor 
prijzen, lief en leed etc.  De commissie ziet geen aanleiding om het inschrijfgeld á € 1,50 per wedstrijd 
in 2021 verder te verhogen. 
 

Inkomsten (€) Uitgaven (€) 
Verkoop speelkaarten á € 15,- 1800,- Vergaderkosten  Commissie - 
Bijdrage deeln. lunch 
Heren/Dames 

240,-  Prijzen ballen 245,- 

Bijdrage deeln. ‘’t Vat Open’ p.m. Aanschaf jaarprijzen 175,- 
Bijdrage deeln. Golfweek - Aanschaf wijn á € 4,- 330,- 
Bijdrage vereniging 500,- Aanschaf  hole-in-one - 
Lief en leed - Uitwisseling Kagerzoom (prijzen + 

verteringen) 
170,- 

Rente - Golfweek - 
  Aardigheidje ’t Vat Open’  - 
  Heren/Dames (lunch + diversen) 700,- 
  Eindejaarswedstrijd (lunch + 

verteringen + fooi) 
725,- 

  Sinterklaas Pieterplay (banketstaven + 
strooigoed) 

70,- 

  Oudejaarswedstrijd (oliebollen) 60,- 
  Uitgaven Lief en Leed 65,- 
  Diversen/onvoorzien  - 

Totaal 2540,- Totaal 2540,- 
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Damesochtend commissie			
 
Samenstelling commissie 
Nel Haaksma (voorzitter) 
Marion van der Vegt 
2 vacatures 
 
Over de commissie 
in 2021 neemt Nel Haaksma het stokje over van Liesbeth Frequin als voorzitter van de Damesochtend 
Commissie. Liesbeth heeft deze Commissie ruim 10 jaar met veel plezier geleid, maar vindt het tijd 
dat iemand anders de Commissie gaat leiden. Al met al een mooie prestatie dat Liesbeth het ruim 
10 jaar op zich heeft genomen! Anneke Malherbe stopt ook als lid van de Commissie omdat zij 
voorzitter wordt van de vereniging. Liesbeth en Anneke zullen op korte termijn worden opgevolgd 
door 2 nieuwe damesleden.  
 
Over de damesochtend 
De commissie organiseert op een vaste dag in de week, de dinsdag, wedstrijden in verschillende 
vormen. Aan deze ochtend kunnen alle damesleden van de vereniging deelnemen. In ieder geval is 
er in de zomer 1 keer per maand een qualifying wedstrijd. Sinds Covid-19 is een shotgunstart niet 
meer mogelijk en wordt er nu gestart met starttijden. De animo hiervoor is groot. Het aantal 
deelnemers aan de damesochtend was, over het hele jaar, gemiddeld 25 per ochtend, maar sinds 
we met starttijden werken doen er regelmatig meer dan 30 dames mee. De ochtend start sinds begin 
2016 steeds om 9.00 uur. Nieuwe leden van de vereniging worden uitgenodigd en mogen de eerste 
keer gratis kennismaken met de damesochtend. Leden die op de wachtlijst staan mogen vanaf 
september meespelen, zodat zij al leden van Ockenburgh leren kennen.  
 
In de loop der tijd kiezen steeds meer deelnemers voor 9 holes spelen in plaats van 18 holes, maar 
er zijn toch voldoende dames die graag 18 holes lopen. 
 
Activiteiten 2020, die hebben plaatsgevonden: 
Het aantal deelnemers aan de Damesochtend is in 2020 wederom iets toegenomen. Door Covid-19 
is het wel een ander jaar geworden dan normaal. Het programma voor 2020 bestond uit de volgende 
activiteiten: 
§ Door Covid-19 starten we dus met starttijden en spelen we meestal individueel stableford. 

Dankzij hulp van de heren konden we 1 keer een crosscountry wedstrijd organiseren. 
§ De uitwisseling met de Golfverenigingen Duinzicht en Groen Geel heeft niet plaatsgevonden. Zo 

ook is de vriendinnendag afgelast, evenals de uitwisseling met de heren. 
§ Er was dit jaar geen openingswedstrijd en in plaats van een slotwedstrijd van het seizoen 

organiseren we in september en oktober een wedstrijd met aansluitend soep en brood. Een 
gezamelijke lunch is helaas nog niet mogelijk.  

§ de pink-ribbonactie in oktober moet nog plaatsvinden, staat op 13 oktober in de agenda. We 
gaan natuurlijk wel een actie organiseren om de bijdrage van 200 euro te kunnen doneren. 

 
Voorgenomen activiteiten 2021 
Het plan voor 2021 bestaat uit de volgende activiteiten (natuurlijk afhankelijk wat kan en mag): 
§ Gevarieerde wedstrijdvormen met in de zomer minimaal eenmaal per maand qualifying 

individueel stableford. Wellicht blijvend starten met starttijden, alleen niet bij de uitwisselingen 
en de openings- en slotwedstrijd.  

§ Uitwisseling met golfvereniging Duinzicht.  
§ In het voor- en najaar een uitwisseling met de heren. 
§ De vriendinnendag in de golfweek. 
§ Twee keer een cross country wedstrijd. 
§ De oranje wedstrijd op de derde dinsdag van september. 
§ Een wedstrijd voor een goed doel (is al een aantal jaren Pink Ribbon). 
§ Een openings- en slotwedstrijd van het zomerseizoen met aansluitend een lunch. 
 
Begroting 2021 
Voor 2021 vraagt de damescommissie dezelfde bijdrage aan het bestuur van de vereniging. De 
commissie wil graag de prijs van de 10-rittenkaart op het huidige niveau houden om de drempel 
voor deelname niet te verhogen. Door het niet doorgaan van de uitwisselingen in 2020 kan het voor 
dit bedrag. 
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Inkomsten (€) Uitgaven (€) 

Bijdrage Vereniging  GCO 500,- Sinterklaas/Kerst/Nieuwjaar 180,-            
  Koffies/oranjegebak 490,- 
Bijdrage deelnemers:  kaarten/bloemen/administratie 100,- 
- 120 kaarten á € 15,- 1.800,-   
- uitwisseling Duinzicht  420,- Lunch Duinzicht 600,- 
- uitwisseling Heren  400,- Lunch Heren 650,-     
- Vriendinnendag 1000,- Lunch Vriendinnendag 950,- 
- Greenfees Duinzicht en 
vriendinnendag 

800,- Greenfees 800,- 

- bijdrage openingslunch 300,- Openingslunch 650,- 
- bijdrage slotlunch 200,- Slotlunch 650,- 
- Pink Ribbon 200,- Goede doel PR 200,- 
  Prijzen, ballen, birdies 350,- 

Totaal 5620,- Totaal 5620,-  

Senioren commissie (Greyhounds) 
 
Samenstelling commissie 
Irene Pijnaker  
Fons van der Veldt  
Lex Strikwerda 
Peter Fritzlin 
 
Over de commissie 
De senioren (Greyhounds) commissie organiseert ook in 2021 evenementen voor leden van 55 jaar 
en ouder. Het totale ‘greyhound-bestand’ bestaat uit ongeveer 125 leden (een kwart van het 
ledenbestand), waarvan er gemiddeld 30-35 leden, in het seizoen plus 10, op onze speelwoensdagen 
voor het dan betreffende evenement inschrijven. 
 
Beknopt overzicht activiteiten 2020 
Ook in 2020 startten wij op onze gebruikelijke manier. Meerdere wedstrijden hadden een speciaal 
thema en werden vaak vergezeld door speciaal beschikbaar gestelde prijzen. Op 11 maart speelden 
de greyhounds hun laatste wedstrijd vóór de Corona-Lockdown. Vanaf deze datum bleef het wekelijks 
contact met de greyhounds in stand en werden de leden bijgepraat over de gang van zaken tijdens 
de Corona-crisis. Op 1 juli 2020 hervatten wij onze wedstrijden en speelden iedere woensdag op 
starttijden met 3- en later met 4-flights. Er waren geen uitwisselingen met GroenGeel en Oegstgeest, 
maar wij speelden wél op 23 september om de Hans van Dijk Bokaal.  
 
Voorgenomen activiteiten 2021 
Wanneer de omstandigheden het toelaten, ziet het programma voor 2020/2021 er als volgt uit: 
§ Iedere woensdag wordt er een wedstrijd georganiseerd, waarbij in het seizoen één keer per 

maand een qualifying stableford wedstrijd. De leden worden hierover wekelijks geïnformeerd, 
naast een uitgebreid overzicht op de website onder wekelijkse activiteiten. De leden worden 
regelmatig verrast met “aangeklede” koffieochtenden, waarbij ook oud-leden en (tijdelijk) 
gehandicapte spelers worden uitgenodigd. 

§ Ook hopen wij in 2021 wederom een Golf-Bridge dag te organiseren i.s.m. de bridgecommissie.  
§ Er wordt ieder jaar een speciale opkomst georganiseerd, waarin de Wisselbeker en eerste prijs 

wordt uitgereikt aan de winnaar van de meeste punten in het jaar, naast een tweede en derde 
prijs voor dames en heren.  

§ In de Golfweek organiseert de greyhoundcommissie weer een speciale wedstrijd “Texas Scramble 
Variant”, waarbij alle deelnemers in de prijzen vallen. 

§ Wij nodigen gepensioneerde ouderen en alleen gaanden uit om het golfen te komen bekijken en 
zelf uitproberen. Hiermede willen wij de mensen enthousiast maken om lid te worden van onze 
golfclub, een club die bij uitstek geschikt is voor gepensioneerden op zowel de dames/heren 
ochtenden als de greyhound woensdagen. 

§ Verder zijn er, indien shotgun van toepassing, voorgenomen uitwisselingen met andere 9-holes 
clubs in de regio:  
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• Uitwisseling Groen-Geel en Oegstgeest. In 2020 is uitgegaan van voortzetting van de in 
2008 geïnitieerde uitwisseling met Groen-Geel op de Roggewoning en in 2009 is de 
uitwisseling uitgebreid, in dezelfde opzet met de Oegstgeester Golfclub. 

• Alle wedstrijden worden op donderdagen gespeeld en worden afgesloten met een 
gezamenlijke lunch georganiseerd door de ontvangende vereniging. 

 
Voor zowel de uitwedstrijden als de thuiswedstrijden betaalden de deelnemers van Ockenburgh 
altijd per persoon een bijdrage van € 27,50 in de kosten voor de koffie, lunch, één consumptie 
en in te kopen prijzen.  
Bij thuiswedstrijden betalen de deelnemers van Ockenburgh een gedeelte van de kosten voor 
de gasten. (in 2021 wordt de bijdrage voor leden van Ockenburgh € 30,00 en voor bezoekers 
€ 35.00) 

 
Begroting 2021 
 

Inkomsten Uitgaven  
Bijdrage Vereniging  GCO  1) 500 Kosten i.v.m. ontvangst Groen-

Geel 
350 

Verkoop 10-ritten kaartjes 750 Kosten i.v.m. ontvangst 
Oegstgeest 

350 

Eigen bijdrage leden bij speciale 
evenementen. 

600 Kosten commissie 3) 100 

Bijdrage Hans van Dijk Bokaal 200 Wekelijkse prijzen 1.000 
Uitwisseling Groen-Geel: 
- bijdrage Ockenb.leden            
- bijdrage Groengeel na aftrek  
greenfee 35,- 

 
540 
90 

 

Lootjes, gadgets, consumpties 
t.b.v. meerdere feestelijke 
bijeenkomsten, golfweek, 
kerstattenties,  lief en leed etc. 
Hans van Dijk bokaal (minimaal) 

1.000 
 
 
 

         400 
Uitwisseling met Oegstgeest: 
- bijdragen Ockenb.leden                    
- bijdrage Oegstgeest na aftrek 
greenfee 35,- 
 

 
540 
90 

Onvoorziene kosten 4) 
 

110 

Totaal 3.310 Totaal 3.310    
1) Inclusief de bijdragen aan de uitwisselingen 
2) Uitwisseling Groen-Geel en Oegstgeest: Voor de berekening van de met beide uitwisselingen gemoeide 
kosten wordt uitgegaan van de voor 2019 voor Groen-Geel en Oegstgeest gemaakte kosten ad € 450,-  
3) Kosten commissie: betr. overleg, cartridges, papier, telefoon, autokosten, etc. 
4) Onvoorzien: uit deze post zullen uitgaven gedaan moeten worden zoals de aankoop van vlaggetjes/kokers 
voor longest drive etc, (gekleurde) golfballen, etc. Tevens dienen hieruit eventuele tekorten op andere posten 
te worden gefinancierd. 

Regel & Handicap commissie         
 
Samenstelling commissie 
Christine van Donselaar (voorzitter) 
Ed Lakwijk 
André Smit 
Bert Bruning 
 
Over de commissie 
De commissie streeft naar het goed toepassen van de golfregels op de golfbaan en eerlijke 
handicapping door de leden en GHR spelers.  
 
Bert Bruning gaat per 1 januari 2021 uit de commissie. Gezien de werkzaamheden, zal de commissie 
in 2021 op zoek gaan naar verdere versterking. Binnen de commissie is de volgende taakverdeling 
afgesproken: 
§ Christine van Donselaar: baanpermissie, theorie examens, referee – bij positief examen 

regelcommissaris 1; 
§ Ed Lakijk: theorie examen, handicapregistratie, referee; 
§ André Smit: regelcommissaris 1, referee; 
§ Bert Bruning: afronding. 
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Algemene activiteiten 
De doelstelling wil de commissie realiseren door promotie en vergroting van de bewustwording van 
de golfregels, gedrag in de baan en eerlijke handicapping onder beginnende golfers, leden, en GHR 
geregistreerden.  
 
Algemene activiteiten van de commissie zijn: 
§ Het verzorgen van theorie- en baanpermissie examens voor beginnende golfers, inclusief 

registratie bij de NGF. 
§ Het bijhouden van de gedrag en golfregels (inclusief plaatselijke regels) en het informeren van 

golfers en leden over deze regels, via bijvoorbeeld de nieuwsbrief & website, het organiseren van 
informatie avonden en promoten van een baanboekje met uitleg over de golfregels per hole.  

§ Het registeren van de handicap van leden en GHR golfers, inclusief steekproefsgewijze controle, 
correctie en jaarlijkse herziening en het stimuleren van het lopen van qualifying kaarten voor 
een eerlijke handicapping.  

§ Het adviseren van de baancommissie, marshals en wedstrijdcommissie over toepassing van de 
golfregels.  

 
Voorgenomen specifieke activiteiten voor 2021 
§ Door de NGF worden specifieke eisen aan de R&H commissie gesteld, die verdere opleiding en 

professionalisering noodzakelijk maakt. De commissie stelt zich tot doel om in 2021 aan de 
volgende verplichtingen te voldoen:  

o 2 leden zijn Regelcommissaris 1 
§ Implementatie van het World Handicap Systeem (WHS). 
§ In samenwerking met de pro het ontwikkelen van baanpermissie en theorie voor de jeugd op 

basis van de NGF voorwaarden. Dit punt wordt nader uitgewerkt in de loop van de winter met 
Alain en Andre. Ook Eric Backers wordt hierbij betrokken. 

§ Last but not least, de promotie activiteiten binnen de kaders van onze commissie doelstelling: 
a. Het aanbieden van het baanboekje aan alle (serieuze) kandidaten voor 

baanpermissie bij de golfpro’s – hiervoor nemen wij 30 examenplaren a 2,00 op in 
onze begroting. 

b. Het promoten van het baanboekje aan alle nieuwe GHR leden. 
c. Het actief promoten van het koppelen van mensen met baanpermissie aan bestaande 

leden – gericht op het actief aanleren van golfregels en het golfspel in de baan. Als 
commissie onderhouden we contacten met leden, die bereid zijn om nieuwe GHR 
leden /baanpermissie leden te begeleiden in de baan. 

 
Resultaat 2020 

• Door Corona was de golfbaan tot juni gesloten. De examens zijn in juli van start gegaan. De 
wedstrijd voor Special Olympics is ook niet gehouden. 

• De baanpermissieregistratie is sinds augustus 2020 overgeheveld naar Proware. Dit valt 
onder de ledenadministratie (de registratie kan niet gescheiden zijn van onze eigen 
ledenadministratie; wegens privacy redenen kan de R&H commissie niet bij deze gegevens). 

• We hebben de stroke index opnieuw bepaald. 
• De NGF heeft op 31 augustus 2020 courserating van onze baan opnieuw bepaald. De NGF 

heeft de resultaten 1 oktober met ons gedeeld en de nieuwe playing handicap tabellen 
aangeleverd. Per 1 januari worden deze effectief. 

• De voorbereidingen voor het World Handicap Systeem zijn gestart, welke per 1 januari 2021 
van kracht zijn. 

• De kosten van baanpermissie en theorie examen zijn nu zichtbaar op de website. De examens 
staan los van de golflessen van de pro’s. De pro’s dienen nog wel goedkeuring te geven, 
conform proces NGF. 

• Betalingen van examens worden nu bij de caddiemaster gedaan. Op de proware site van de 
caddiemasters zijn betalingselementen aangemaakt voor theorie examen, praktijk examen 
en baanles voor 4 holes. 

• Jeugd mag met 50% reductie examen doen (theorie en praktijk) – besluit bestuur. 
• In 2020 heeft de commissie tot en met november 21 baanpermissie examens afgelegd en 

19 theorie examens. Door Corona hebben we examens misgelopen en hebben de pro’s 
minder mogelijkheid gehad om baanlessen te geven. 

• Door de overheveling van de registratie naar de ledenadministratie is het niet inzichtelijk 
hoeveel GHR registraties hebben plaatsgevonden.   

• Er zijn 2 mensen met baanpermissie die langer dan een jaar baanpermissie hebben. Deze 
mensen hebben nog maximaal 1 jaar de tijd om hun EGA handicap te behalen.  



                    
Activiteitenplan 2021 

   
12 

• Alle mensen die nog geregistreerd staan in het oude systeem blijven maximaal een jaar na 
hun baanpermissie examen in dit bestand. Ze worden door ons gepusht om EGA handicap te 
halen. Met deze actie wordt het registratiebestand opgeschoond en is het over een jaar leeg. 

 
Verwacht resultaat 2021 

• Implementatie van het Wold Handicap Systeem, nieuwe stroke index, nieuwe playing 
handicap van de baan, effectief per 1 januari 2021. 

• Er kan nog geen garantie afgegeven worden dat Corona in 2021 verleden tijd is. We houden 
ons streven aan in 2021: 30 baanpermissie en 30 theorie. De opbrengsten zijn niet 
inzichtelijk binnen onze commissie. 

• Implementatie van examens voor de jeugd. 
• Nieuwe commissieleden. 
• Een extra Regelcommissaris. 
• Meer kennis van veelvoorkomende golfregels onder de leden – betere toepassing van de 

golfregels onder de leden. 
• Mensen met baanpermissie en GHR leden worden gekoppeld aan bestaande leden, zodat ze 

meer kennis krijgen over golfregels en het golfspel (wij bieden deze mogelijkheid aan). 
 
Begroting 2021 
 
Inkomsten (€) Uitgaven (€) 
30 theorie-examens á 25,-   750,-   
30 baanpermissies á 20,- 600,- Cursus Regelcommissaris (1 x) 30,- 
  Reiskosten NGF cursussen 200,- 
  Consumpties commissieleden tijdens 

examens, etc.  
70,- 

  Consumpties aanbieden tijdens 
examens 

150,- 

  Drukken folders voor promotie en 
bestellen boekje golfen voor de 
jeugd 

300,- 

  30 exemplaren baanboekje voor 
serieuze examenkandidaten 

60,- 

Totaal 1.350,- Totaal 810,- 

Wedstrijd commissie 
 
Samenstelling commissie 
Rona Koene (voorzitter) 
Aad Koene (penningmeester) 
Hein Stempels (competitie coördinator)  
Eric Backers 
Guus van Lingen 
 
Over de commissie 
De wedstrijdcommissie stimuleert leden tot het spelen van q-wedstrijden, funwedstrijden, het 
behalen en behouden van de actieve handicap en bevordert de deelname aan regio- en NGF 
wedstrijden. 
 
Voorgenomen activiteiten 2021 
§ Onderlinge wedstrijden 

Iedere maand wordt er een wedstrijd georganiseerd, waarvan minimaal op jaarbasis drie q-
wedstrijden. Ook in 2021 is er plaats voor oudere jeugdleden met hcp 24.0 of lager. In overleg 
met de jeugdcommissie speelt de jeugdspeler in een flight met een volwassene. Inschrijfgeld 18 
holes € 4,- en 9 holes € 3,00. 

§ Zomeravondcompetitie.  
Gezien het succes zal in 2021 de formule hetzelfde blijven: vanaf begin mei is er weer de 
zomeravond competitie. Iedere woensdagavond vanaf 17.00 uur. Vanaf 16:45 uur tot 19:00 uur 
is de baan dan geblokt.  In 2021 blijven we deze avonden organiseren op basis van inschrijving 
vooraf waarbij een tijdslot van 30 minuten kan worden opgegeven. Aan de hand van deze 
inschrijvingen zal een startlijst worden samengesteld. De inschrijvingstijd zal worden verruimd 
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vanaf donderdag 08.00 uur tot dinsdag 17.00 uur. Eind augustus is dan weer de zomeravond 
slotwedstrijd met buffet. Het inschrijfgeld voor de zomeravond competitie blijft € 2,50 

§ Clubkampioenschappen 2021. 
Wij zullen uiteraard opnieuw de drie kampioenschappen organiseren. Alleen moeten wij ons nog 
beraden over de juiste data i.v.m. de vakanties, feestdagen en internationale grote 
sportevenementen. De data gaat u terugvinden op de definitieve activiteitenkalender. 

§ Regiocompetitie 2021. 
Coördinator is wedstrijdcommissielid Hein Stempels. Deelname met 2 teams. De wedstrijden zijn 
altijd op donderdag in april en mei. Kleding: witte polo en zwarte trui met Ockenburgh logo. Met 
daaronder een zwarte lange broek, zwarte korte broek of een zwarte rok. De eigen bijdrage in 
de polo en trui bedragen 50%. Broek of rok zijn geheel voor eigen rekening. 

§ Korte Banen Competitie (NGF Mix-C Competitie en Regio) 2021 
36 Holes competitie in 2021 opnieuw 3 teams. 18 Holes competitie (dubbel negen) in 2021 
opnieuw 2 teams. 18 Holes regio competitie in 2021 opnieuw met 2 teams. De coördinator voor 
de competities is Hein Stempels. Kleding: witte polo en zwarte trui met Ockenburgh logo. Met 
daaronder een zwarte lange broek, zwarte korte broek of een zwarte rok. De eigen bijdrage in 
de polo en trui bedragen 50%. Broek of rok zijn geheel voor eigen rekening. Verder goede kennis 
van de regels. Het voorstel is aan de Regel en Handicap commissie om in maart een opfriscursus 
te doen over de regels. 

§ Golfweek 2021. 
De wedstrijdcommissie zal de organiserende commissie bijstaan, zodat 2021 een succes gaat 
worden. 

§ Ockenburgh Open 2021. 
Na het succes van de voorgaande jaren gaat de wedstrijdcommissie deze wedstrijd voor de zesde 
keer organiseren. 1 dag voor lage en 1 dag voor hoge handicappers, dit op een zaterdag en 
zondag in overleg met de besturen. Aandachtspunten: hoogte prijzenpot en sponsoring onder de 
aandacht brengen. In 2021 is er nog een jaar sponsoring vanuit de Swinckels groep.  

 
Bijzonderheden 
§ Inschrijvingen 

Ook in 2021 zal aan de wedstrijdtafel via de NGF-pas, indien nodig, gecontroleerd worden op 
startgerechtigheid. Leden met een handicap en oudere jeugdleden met lage hcp 24.0 of lager 
mogen altijd meedoen aan qualifying clubwedstrijden. 

§ De betaling van het inschrijfgeld is nu alleen mogelijk via PIN betaling. 
§ Voorwaarden deelname NGF-competitie: 

- Beschikbaar zijn gedurende alle dagen van de competitie (vijf dagen en – indien van 
toepassing – tijdens promotie- / kampioen- / degradatiewedstrijden); 

- Verplichte aanschaf en het dragen van clubtenue; 
- De kosten voor de deelnemer t.a.v. het tenue, polo en trui, bedragen 50%; 
- Deelname aan de regellessen is verplicht; 
- Inschrijving geschiedt op individuele basis en leidt niet zonder meer tot deelname aan de 

competitie; 
- De teams worden door de voorzitter/leden van de wedstrijdcommissie in overleg met de 

coördinator vastgesteld. 
 
  



                    
Activiteitenplan 2021 

   
14 

Begroting 2021 
 
Inkomsten Uitgaven 
Bijdrage vereniging GCO:    

   Regiowedstrijden 
   NGF Mixcompetitiewedstrijden 

1.600 NGF  4 teams  5 comp. dagen Regio 2 
teams 3 comp. dagen 

1.400 

   Clubwedstrijden 1.700 Prijzen Clubwedstrijden 750 
   Onkostenvergoeding 150 NGF Ned. k-schap Korte Banen 200 
   Kleding Regio/NGF, 6 teams 400 Prijzen Ockenburgh Open 2.150 
   Ockenburgh Open 350 Onkosten Ockenburgh Open 200 
    
Totale bijdrage GCO 4.200   
    
Deelnemersbijdrage:  Wedstrijdonkosten:  
   Kleding Regio/NGF   400   
   Wedstrijden club                         1.750    Prijzen clubwedstrijden 2.000 
   Ockenburgh Open 2.000    Clubwedstrijdonkosten 700 
     Onkosten secretariaat 150 
     Wedstrijdkleding Regio/NGF 800 
       
Totaal 8.350 Totaal 8.350 

 
 Totalen 2021  
Recapitulatie Inkomsten Uitgaven Bijdrage vereniging 
Ledenwedstrijden 3.600 3.600 1.850 
Competities 2.400 2.400 2.000 
    
Ockenburgh Open 2.350 2.350 350 
Totaal 8.350 8.350 4.200 

 

Marketing Commissie  
 
Samenstelling commissie 
Ed Schook (Stichting) vz 
Wil van Leeuwen (Vereniging) 
Sebastiaan van Santvoort (Brasserie) 
Ron Garcia/Alain Ruiz Fonhof (Golf Academy) 
 
Over de commissie 
In 2019 is door de stichting en de vereniging een gezamenlijke werkgroep gestart om het 
marketing beleid van de club beter vorm te geven. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk 
marketingplan 2020 van de stichting, de vereniging, de Brasserie en de Golf Academy. De 
samenstelling van de commissie is zodanig aangepast dat alle stakeholders daarin 
vertegenwoordigd zijn. Doel van de commissie is het bewaken van de uitvoering en onderlinge 
afstemming van de marketingactiviteiten van de vier stakeholders.  
 
Gerealiseerde activiteiten in 2020  
Het coronavirus heeft een zwaar stempel gedrukt op de activiteiten in 2020. Voor vereniging en 
stichting kwamen de activiteiten stil te liggen en de Brasserie moest een strategie ontwikkelen en 
uitvoeren om te overleven. Dit heeft o.a. geleid tot een eigen nieuwsbrief van de Brasserie die op dit 
moment wekelijks verschijnt en o.a. gebruikt wordt voor de aankondiging van nieuwe menu’s, 
afhaalmenu’s en de in de brasserie geldende coronaregels. 
 
De interne communicatie via de GCO-nieuwsbrief verloopt naar wens. GHR-leden ontvangen ook de 
nieuwsbrief. De website wordt verder verbeterd. 
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De Players 1st enquêtes leveren veel en goede informatie op over wat speelt onder de leden, de 
nieuwe leden en de greenfeespelers. 
 
Voorgenomen activiteiten in 2021 

• Meer greenfeespelers trekken door het aanbieden van een twilight-tarief en een golf-diner-
combi-tarief. 

• Gezamenlijk met de vier stakeholders gebruik maken van printed media exposure en 
advertorials in regionale/lokale bladen. 

• De Golf Academy zal speciale groepslesprogramma’s aanbieden gericht op de verschillende 
onderdelen van het golfen. 

 
Begroting 2021 
Voor de begroting van 2021 wordt een verenigingsbijdrage van €250,- gereserveerd. Eventuele extra 
kosten die voortvloeien uit het marketingplan zullen in overleg tussen de beide besturen worden 
voldaan.  
 

Bridge commissie 
 
Samenstelling commissie 
Johan Kooper (vz) 
Lydia Pater 
Gerrie Bouw 
 
Over de commissie 
De commissie organiseert bridgedrives voor leden die zich naast de golfsport ook met bridgen willen 
bezighouden. 
 
Voorgenomen activiteiten 2021 
• In de maanden januari t/m april en oktober t/m december wordt er iedere dinsdagmiddag van 

14.00 uur tot 17.00 uur gebridged in ons clubhuis. Er worden 5 ronden (met 4 spellen per ronde) 
gespeeld. Het inschrijfgeld per middag bedraagt 2 Euro voor clubleden (of leden op de wachtlijst) 
en 3 Euro voor niet clubleden. Per paar moet minstens 1 speler clublid zijn. In de praktijk zijn 
nagenoeg alle deelnemers clublid. Het inschrijfgeld wordt besteed om op de eerste dinsdag van 
de maand een drankje met een hapje aan te bieden. In 2021 wordt 29 keer per jaar op een 
dinsdagmiddag gespeeld. 

• Er worden drie grote bridgedrives over 5 of 6 ronden (met 4 spellen per ronde) per jaar 
georganiseerd, d.w.z.: een nieuwjaars bridgedrive op de 1ste vrijdag avond in het nieuwe jaar, 
een avond bridgedrive in de Ockenburgh Golfweek in juli, en in samenspraak met de Greyhounds 
een golf+bridge wedstrijd op de 1ste woensdagmiddag in november. Bij deze laatste wedstrijd 
zijn er ook combinatie prijzen te behalen door de golf en bridge resultaten te middelen (volgens 
een NGF/NBB methode). Het inschrijfgeld voor de drie grote bridge drives bedraagt 6 Euro per 
deelnemer. 

• De verenigingbijdrage die de bridgecommissie jaarlijks ontvangt wordt besteed aan prijzengeld 
voor de drie grote bridgedrives, aan vervanging of aanvulling van bridge materiaal, en aan 
onvoorziene uitgaven. 

 
Aanvulling/opmerking wegens huidige coronacrisis: 
• Wegens de door de overheid voorgeschreven beperkingen (horecaprotocol) t.a.v. de 

deelnemersafstand en het aantal deelnemers in de speelruimte is de bridgecommissie van plan 
om in 2021 alleen de reguliere dinsdagmiddag bridgedrives te organiseren in de serre of 
vide/bestuurskamer met maximaal 5 bridgetafels en 20 deelnemers. De drie grote bridgedrives 
komen daarom in 2021 voorlopig te vervallen. De onderstaande begroting is hiervoor aangepast.  

• Bovenstaande is onder voorbehoud dat we in 2021 daadwerkelijk met het dinsdagmiddagbridge 
kunnen gaan starten. Wegens de aangescherpte coronamaatregelen sinds 28 september 2020 is 
bridgen in het clubhuis op dit moment nog niet mogelijk.  
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Begroting 2021 
 

Inkomsten Uitgaven  
Bijdrage Vereniging GCO 100 Materiaal kosten 40 
Bijdrage golfweek 0 Prijzen 0 
Inschrijfgeld dinsdagmiddag  1160 Catering dinsdagmiddag 1160 
Inschrijfgeld grote drives 0 Catering grote drives 0 
  Onvoorzien (w.o. anti-corona middelen) 60 
    

Totaal 1260 Totaal 1260 

Business Club Ockenburgh 
 
Samenstelling commissie 
Joost Brouwer 
Fenny van Dokkum 
 
 
Over de commissie 
Business Club Ockenburgh (BCO) is er voor de sponsoren en bedrijfsleden en komt als club 5 maal 
per jaar bijeen voor een wedstrijd en de traditionele sponsormiddag. De wedstrijden staan open voor 
alle bedrijfsleden en hun zakelijke introducees. Iedere sponsor neemt zakelijke gasten/introducees 
mee. De spelvorm is stableford met longest drive en neary. Na afloop van iedere wedstrijd worden 
dagprijzen uitgereikt en na de slotwedstrijd wordt ook de BCO seizoensprijs uitgereikt. 
 
Gerealiseerde activiteiten 2020 en voorgenomen activiteiten 2021 
In verband met Covid-19 was het programma dit jaar voor de bedrijfsleden beperkt en heeft ook de 
jaarlijkse uitwisseling met De Hooge Rotterdamsche helaas geen doorgang kunnen vinden.  
 
Voor 2021 hopen wij uiteraard dat BCO weer een normaal programma kan uitvoeren. Wij streven 
ernaar gasten van andere businessclubs uit te nodigen (Hoge Rotterdamse, Leeuwenbergh. 
Rijswijkse, Duinzicht) en daarmee de uitwisseling die in 2016 in gang is gezet te continueren. De 
verwachting is dat ook komend seizoen iedere wedstrijd 8 à 9 flights van 3-4 personen deelnemen. 
 
De wedstrijden van de Business Club Ockenburgh worden bij voorkeur georganiseerd op iedere 4e 
of laatste donderdag van de maand in de maanden april tot en met september. Verder organiseren 
wij een sponsormiddag in de golfweek. De data voor de uitwisseling zijn thans nog niet bekend. 
 
Begroting 2021 
De commissie heeft van de vereniging een budget van €300,- voor prijzen gevraagd, gebaseerd op 
15 bedrijfsleden die sinds seizoen 2020 ook allemaal lid zijn van de vereniging (alle 
deelnemers/spelers van een wedstrijd betalen ook een eigen bijdrage aan de stichting). 

Baan commissie 
 
Samenstelling commissie 
Eric Hofstede (vz) 
John Goedschalk (baancommissaris) 
André Smit 
 
Over de commissie 
De Commissie Baanaangelegenheden is een gezamenlijke commissie van de stichting en vereniging, 
aangestuurd door de stichting. Zij adviseert aan de beide besturen over: 

§ het onderhoud van de baan; 
§ de inrichting van de baan, opdat deze voldoet aan de normen van de NGF (e.e.a. in overleg 

met de Regel- en Handicapcommissie); 
§ baanaanpassingen op basis van speltechnische overwegingen; 
§ aanschaf baanmeubilair en gereedschap voor de baan; 
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§ de kwalificatie van de baan, het gebruik van wintergreens en het toestaan van 
buggies/handicarts. 

 
Voorgenomen activiteiten 2021 
Er vindt maandelijks greenkeeping overleg plaats met de greenkeeper en het management van 
Oosthoek. Het onderhoud van de baan wordt besproken, alsmede de eventuele aanpassingen aan 
het onderhoudsplan c.q. investeringen in de baan. Daarnaast vindt twee maal per jaar algemeen 
baanoverleg plaats. Hierbij wordt ook een van de pro’s betrokken. Eind 2020 zal de 
beregeningsinstallatie in de baan vervangen worden, waarbij tevens rekening zal worden gehouden 
met eventuele uitbreiding in de toekomst, zoals een nieuwe driving range.  
 
Het met een jaar verlengde contract met de firma Oosthoek loopt tot eind 2021 en zal voor de 
opzeggingsdatum in december 2020 worden geëvalueerd.  
 
Begroting 2021 
De commissie heeft geen eigen begroting/budget binnen de vereniging. De financiën worden 
afgehandeld door de stichting. 

Commissie Informatievoorziening 
 
Samenstelling commissie 
Herman Weimar 
Ilonka Stempels 
Conny v.d. Voort 
 
Over de commissie 
De commissie beheert de informatiekanalen (website, nieuwsbrief, twitter, facebook) van 
Ockenburgh om de leden van de club en gasten van de golfbaan op de hoogte te houden van recente 
gebeurtenissen en actuele ontwikkelingen. De te verspreiden informatie wordt vanuit alle geledingen 
binnen vereniging en stichting aangeleverd. De commissie zet vervolgens de juiste kanalen in om de 
berichten te verspreiden. Het technisch beheer van de website (met name de updates/upgrades) is 
extern ondergebracht. 
 
 
Gerealiseerde activiteiten 2020 
Naast het periodiek uitgeven van een nieuwsbrief aan de leden is in 2020 gestart met een nieuwsbrief 
voor niet-leden (GHR en greenfeespelers). Verder is er een project gestart om de bestaande website 
te verbeteren.  
 
Voorgenomen activiteiten 2021 

§ Afronden verbeterproject website  
§ Uitgeven van de elektronische nieuwsbrief aan leden en niet-leden 
§ Het beheren van de accounts voor sociale media en het inzetten van deze media voor 

geselecteerde berichten.  
 
Begroting 2021 
 

Inkomsten Uitgaven 
Bijdrage vereniging 225 Beheer website 500 
Bijdrage stichting 225 Uitbreiding website 50 

Totaal 550 Totaal 550 
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Handicart commissie 
 
Samenstelling commissie 
Ed Lakwijk 
 
Over de commissie 
De commissie zorgt voor de beschikbaarheid van handicarts van de Stichting Handicarts op onze 
golfbaan. Golfclub Ockenburgh beschikt over 6 handicarts, waar met grote regelmaat gebruik van 
wordt gemaakt door leden en niet-leden. Het aantal pashouders onder de leden bedraagt circa 130.  
 
Verwezenlijkte activiteiten 2020 en voorgenomen activiteiten 2021 
In september werd de jaarlijkse benefiet wedstrijd georganiseerd om het gebruik van de handicarts 
te ondersteunen. Ook in 2021 zal dit evenement weer op de activiteiten kalender van de vereniging 
worden opgevoerd.   
 
Begroting 2021 
De commissie werkt kostenneutraal en heeft geen eigen begroting/budget.  

KBO commissie 
 
Samenstelling commissie 
John Goedschalk 
Leo de Boers 
Cor de Boers  
Theo v.d. Zeeuw 
 
Over de commissie 
De KBO-commissie verleent hand- en spandiensten bij het klein baanonderhoud. De greenkeeper 
verricht werkzaamheden op basis van het met de stichting afgesloten onderhoudscontract. In overleg 
tussen greenkeeper en de commissie worden aanvullende werkzaamheden verricht die het spelen op 
de baan nog aangenamer maken.  
 
Voorgenomen activiteiten 2021 
Ook in 2021 zal de commissie weer zorgen voor het uitvoeren van klein onderhoud. Gemiddeld gaan 
zo’n 15 leden/vrijwilligers iedere dinsdagochtend hiervoor de baan in. 
 
Begroting 2021 
De commissie heeft geen eigen begroting/budget. 

Kas commissie 
 
Samenstelling commissie 
Maria Moesman (vz) 
Arie van den Ende 
Peter Fritzlin 
 
Over de commissie 
De commissie controleert jaarlijks achteraf de boekhouding en onderzoekt de financiële jaarstukken 
en vergelijkt tevens de jaarstukken met de door de ALV goedgekeurde begroting van het voorgaande 
jaar. De rapportage geschiedt in de voorjaarsvergadering van de ALV. 
 
Voorgenomen activiteiten 2021 

§ Onderzoeken van de balans en de staat van baten en lasten over 2020 
§ Rapporteren aan de ALV 

 
Begroting 2021 
De commissie heeft geen eigen begroting en werkt kostenneutraal. 
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Goede Doelen commissie  
 
Samenstelling commissie  
Ellen de Jong (aftredend per 23 november) 
Maria Moesman (aftredend per 23 november) 
Ineke van de Kuinder (aantredend per 23 november) 
Saskia Klap (aantredend per 23 november) 
 
 
Over de commissie  
"Er zal een wijziging optreden in de Goede doelencommissie; de commissie wil, na 3 jaar, stoppen 
met haar activiteiten. Gelukkig zijn er twee hele goede opvolgers gevonden, namelijk: Ineke van 
de Kuinder en Saskia Klap. Het is de intentie om de nieuwe commissie nog 1 jaar te begeleiden, 
zodat er een soepele overgang plaats zal vinden. Ellen de Jong en Maria Moseman." 
 
De vereniging vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke doelen. De 
goede doelen commissie zet zich hiervoor in en ontvangt, evalueert en kiest een goed doel. De 
aanbrenger van het doel presenteert het doel aan de leden van de vereniging tijdens de voorjaars-
ALV, die hier uiteindelijk over beslissen. Gedurende het jaar organiseert de commissie een 
wedstrijd met daarnaast een aantal acties in het kader van dat goede doel. In de najaars ALV 
wordt de opbrengst bekend gemaakt en vindt de overhandiging daarvan plaats.  
 
Verwezenlijkte activiteiten 2020 
In 2020 had de commissie het voornemen om de Gehandicapte Sport te benoemen tot het Goede 
Doel 2020. Op 14 februari 2020 heeft de goede doelen commissie een Pub Quiz georganiseerd om 
een start te maken voor het goede doel van 2020. De opbrengst van deze actie was netto 
€1.117,00. En toen kwam Covid-19 en stonden alle activiteiten stil. Hierdoor is het Goede Doel 
2020, de Gehandicapte Sport, verschoven naar 2021. 
 
Voorgenomen activiteiten 2021 
Voor het voorjaar van 2021 staat, indien de omstandigheden dat toelaten, de goede doelen 
wedstrijd gepland. In 2021 is het voornemen om weer een Pub Quiz te organiseren. Verder heeft 
de goede doelen commissie het voornemen om gedurende het jaar een paar kleine activiteiten te 
organiseren, hiervoor zijn nog geen concrete plannen gemaakt. 
 
 
Begroting 2021  
 

Inkomsten Uitgaven 
Bijdrage vereniging 250 Diverse uitgaven t.b.v. ballen 

Koningsdag, prijsjes wedstrijden en 
pubquiz, aankoop Pubquiz e.d. 

250 

Totaal 250 Totaal 250 
 

GEO commissie 
 
Samenstelling commissie 
John Goedschalk 
Eric Hofstede 
Rob Olie 
André Smit 
Marc Pleijsier 
 
Over de commissie 
De commissie zorgt ervoor dat Golf Ockenburgh via het programma "Committed to Green" de GEO 
certificatie behaalt en behoudt. 
 
Voorgenomen activiteiten 2021  
In 2020 werd het GEO certificaat met goed resultaat opnieuw geaudit en verlengd. In 2021 zal de 
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commissie zich voornamelijk richten op vermindering water-(baan) en energie-(clubhuis)verbruik. 
Tevens wordt een digitale omgevingskaart van de baan gemaakt. 
 
Begroting 2021 
De commissie werkt in opdracht van de Stichting en heeft geen eigen begroting. 
 

Jubileum commissie 
 
Samenstelling Jubileumcommissie 
Linda Dirkse (voorzitter) 
Paula Verbeek (penningmeester) 
Kitty Lauret 
Anneke Kooper  
Alexandra Stordiau (secretaris)  
 
Voorgenomen activiteiten 2021 
2021 wordt een bijzonder jaar voor Ockenburgh! We leven in een bijzondere tijd en hierdoor zal 
het 40- en 25-jarig bestaan van respectievelijk de stichting en vereniging van Golf Ockenburgh 
komend jaar uiteraard op gepaste wijze worden gevierd. Hierbij zal vooralsnog worden uitgegaan 
van 1.5 meter samenleving. 
  
De jubileumcommissie heeft activiteiten bedacht om te verbinden, de leden en alle betrokkenen te 
inspireren en te laten genieten van Golf Ockenburgh. Want deze mijlpaal moet wél gevierd 
worden! Wie jarig is trakteert! 
 
Gezien de huidige coronaperiode acht de jubileumcommissie het niet wenselijk om een 
nieuwjaarsreceptie te organiseren, om dit jubileumjaar echter een feestelijk tintje te geven stelt de 
JubCie voor de volgende activiteiten met ingang vanaf april 2021 te organiseren.  
 
Feestelijke wedstrijden, waarbij is uitgegaan van volgende criteria: 

- voornamelijk 18 holes wedstrijden; 
- Bloktijd tussen 9.00 – 17.00 uur; 
- Geen bijdrage inschrijfgeld voor leden, wel voor eventuele invitees; 
- Lunchboxen (incl. cadeautje) in overleg met horeca golf Ockenburgh; 
- meer prijzen beschikbaar stellen: kadobonnen van de horeca, prijzen donatie sponsoren, 

golflessen etc.  
  

Zondag 11 april:   Openingswedstrijd Ockenburgh;  
Zondag 6 juni:  Funwedstrijd, o.a. Beat the pro’s én de single handicappers van 

Ockenburgh;  
Golfweek (20 – 27 juni):  

Dinsdag: damesochtend/middag i.o. met damesochtendcommissie 
een buitenlunch of lunchbox in de baan en aansluitend een 
modeshow van GolfDIVA;  
Vrijdagochtend: i.s.m. organisatie Ed Lakwijk, Funwedstrijd + 
invitees; 
Vrijdagmiddag: High tea and high wine door de baan. 

 
Zaterdag 9 oktober:   Onder voorbehoud - slotfeest in clubgebouw en extra tent.  
 
 
Begroting 2021 
Voor het organiseren en uitvoeren van genoemde activiteiten is een bedrag in de begroting van de 
vereniging opgenomen van €6250,-. De Stichting heeft een vergelijkbaar bedrag gereserveerd.         
     
 
 


