
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Activiteitenplan 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 22 november 2021 
Versie: Goedgekeurd 1 december 2021 



                    
Activiteitenplan 2022 

   
1 

Voorwoord 
 
De vorige voorzitter meldde in het Activiteitenplan van 2020 dat het door Corona een bijzonder jaar 
was geweest. Wie had kunnen vermoeden dat het virus zo’n lange adem heeft…. 
 
De beperkingen en de versoepelingen volgden elkaar snel op, maar anders dan in 2020 konden we 
in 2021 wél het hele jaar golfen en ook grotendeels van het clubhuis en haar faciliteiten 
gebruikmaken. En dat gebeurde ook. Veel greenfeeërs kwamen onze baan bezoeken en ook van de 
drivingrange werd veelvuldig gebruik gemaakt; de Golfpro’s hebben het druk! De wachtlijst groeit 
en groeit. Golf is hot! 
 
Helaas was het wel jammer dat we het feest om het 40-jarig jubileum van de Stichting en het 25-
jarig jubileum van de vereniging te vieren hebben moeten uitstellen. Maar wat in het vat zit verzuurt 
niet – dus volgend jaar staat dit evenement zeker op het programma.  
 
Voor jullie ligt het activiteitenplan 2022 van Golfclub Ockenburgh. In dit plan, dat we met de Stichting 
hebben afgestemd, vinden jullie welke plannen in clubverband worden georganiseerd door de vele 
commissies en door het bestuur. Over het algemeen zijn het de bekende activiteiten, die al jaren 
met veel plezier en enthousiasme voor de leden worden georganiseerd.  
 
We willen hiermee zoveel mogelijk leden laten deelnemen aan de geplande activiteiten. Ons doel is 
de betrokkenheid van de leden met onze Vereniging nog groter te maken. Optimale omstandigheden 
realiseren voor onze leden is wat wij voorstaan; daarbij trekken we samen op met de Stichting. 
 
De vele vrijwilligers die we hebben zijn onontbeerlijk om onze club draaiende te houden. Die inzet 
waarderen wij zeer en we kunnen ook niet zonder! Wij rekenen op jullie inzet en doen een oproep 
om vooral je steentje bij te blijven dragen of dat in de toekomst te gaan doen. Soms zijn er vacatures 
die nog ingevuld moeten worden. Dus mocht je hiervoor interesse hebben, laat het ons dan weten.   
 
Niet alleen het draaiende houden van onze golfclub is ons doel, maar zeker ook een golfclub creëren 
waar alle leden zich thuis voelen. Een club met een laagdrempelig karakter en ook met een warme 
sfeer. Suggesties om voor nieuwe activiteiten of om bestaande activiteiten te verbeteren zijn altijd 
welkom. Laat het ons weten!  
 
 
Anneke Malherbe 
Voorzitter Golfclub Ockenburgh 
 
22 november, 2021 
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Bestuur Golfclub Ockenburgh (GCO) 
 
Samenstelling bestuur 
Anneke Malherbe, voorzitter 
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 321golfspelers 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 ertoe, 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. Het bestuur zal zich samen met de andere golfclubs 
blijven inspannen om te bekijken wat we kunnen doen om deze samenwerking verder te intensiveren.   
 
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 

 
1 Voor de handicart-, baancommissie en KBO is het stichtingsbestuur medeverantwoordelijk 
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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 2021 waren onder andere: afspraken baangebruik en 
monitoren baangebruik, beleid omtrent Covid-19, Special Olympics, Players First, 25/40-jarig 
jubileum, Golf voor Gehandicapten en overleg met de stichting. 
 

• In overleg met de stichting zijn de afspraken over het baangebruik schriftelijk vastgelegd. 
Ook de baanbezetting – zeker in Corona tijd – werd periodiek gemonitored om ervoor te 
zorgen dat er voldoende starttijden beschikbaar zijn voor onze leden.  

• Covid-19 - veel tijd ging zitten in het volgen van de regels over Covid-19 en de vertaalslag 
daarvan naar het beleid op de club. Dit gebeurde altijd in goed overleg met de stichting en 
waar nodig de Brasserie. Overall zijn wij redelijk goed door deze periode heen gekomen en 
was er veel steun van de leden voor de beperkingen die wij soms moesten doorvoeren. Het 
grootste leed lijkt inmiddels wel achter de rug en vol vertrouwen zien we dan ook de toekomst 
tegemoet.  

• Special Olympics – ondanks het feit dat ook dit jaar het evenement formeel werd afgelast in 
verband met Covid-19, werd er op basis van het draaiboek een zeer geslaagde middag 
georganiseerd, waarbij ook veel vrijwilligers waren betrokken.  

• 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 door veel clubs in Nederland gebruikt. Op basis 
van de resultaten kunnen verbeterpunten in kaart worden gebracht en vervolgens gericht 
worden aangepakt. Ook in 2021 is dit proces gecontinueerd. De resultaten zijn 
gecommuniceerd in de nieuwsbrief en zullen ook worden besproken in de ALV.    

• 25/40 jarig jubileum – wij hadden natuurlijk graag het 40-jarig jubileum van de stichting en 
het 25-jarig jubileum van de vereniging in 2021 willen vieren. Helaas gooide Covid-19 roet 
in het eten. Wel werden twee zeer geslaagde golfwedstrijden georganiseerd, waar een groot 
aantal leden aan hebben deelgenomen. Een kleine pleister op de wonde. In 2022 zal een 
nieuwe poging worden ondernomen om het bereiken van deze mijlpalen feestelijk te vieren.  

• Golf voor gehandicapten – samen met de stichting is gewerkt aan een voorstel om een proef 
te starten met een kleine groep gehandicapte golfers, die de gelegenheid zal worden geboden 
om de golfsport te beoefenen op Ockenburgh. Het programma omvat golflessen en de 
mogelijkheid om op gezette tijden een baantje te lopen. Dit initiatief past uitstekend in het 
gezamenlijke toekomst- en maatschappelijk plan van onze club met de Stichting.  

• Stichting – ook in 2021 is er periodiek goed en constructief overleg geweest met de stichting 
over allerlei onderwerpen, zoals Covid-19, baangebruik, baanbezetting, investeringen in de 
baan en oefenfaciliteiten, etc. In het najaar van 2021 is het voornemen om als beide besturen 
een ‘dag op de hei’ te organiseren om gezamenlijk te praten over de toekomst van onze 
mooie club. Ook zal hierbij worden gekeken naar het bestuursmodel.  

 
Voorgenomen activiteiten 2022 
Onder voorbehoud van de beperkingen die mogelijk ook volgend jaar nog steeds gelden voor Covid-
19 is het bestuur voornemens om in 2022 de gebruikelijke activiteiten zoveel als mogelijk doorgang 
te doen vinden. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwjaarsreceptie in januari, een nieuwe ledenmiddag 
in het voor- en najaar, de NGF Open Golfdag, de vrijwilligersdag in september en de golfweek in de 
zomerperiode. Ook zal het ‘bird watching’ evenement in het programma worden opgenomen, 
aangezien dat het afgelopen jaar helaas geen doorgang kon vonden. Verder zal er zoals al 
aangegeven in 2022 een slotfeest plaatsvinden om het 25-jarig jubileum van de vereniging en het 
40-jarig jubileum van de stichting te vieren.  
 
Belangrijke aandachtspunten in 2022 blijven voor het bestuur de volgende onderwerpen: 

• Continue verbetering van de kwaliteit van de baan en de oefenfaciliteiten; 
• Het monitoren van de baanbezetting en de afspraken met de stichting over het baangebruik; 
• Het vertalen van de resultaten van de Players First enquête naar concrete verbeterplannen; 
• Het stimuleren van de golfsport voor gehandicapte golfers; 
• Extra aandacht om nieuwe leden bij clubactiviteiten te betrekken; 
• Meer aandacht voor spelers die op de wachtlijst staan voor het lidmaatschap (door Covid-19 

is de belangstelling om lid te worden gegroeid en is het verloop afgenomen, waardoor de 
wachtlijst is gegroeid); 
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• Het monitoren van de kwaliteit van de Brasserie (assortiment, prijsstelling, etc.); 

Financiën 2022 
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: 
Marc Pleijsier (voorzitter) 
Eric Backers (wedstrijdsecretaris) 
Frank Rijneveen (penningmeester) 
Jan Kalter (activiteiten) 
 
Over de commissie 
Begin dit jaar zijn Jan Kalter en Frank Rijneveen toegetreden tot de commissie die daardoor weer op 
volle sterkte is. De nieuwe commissie is dank verschuldigd aan hen die jarenlang de herenochtend 
hebben geleid. Op 14 juni is op gepaste wijze afscheid ven hen genomen. 
 
Volgens traditie organiseert de commissie elke maandagochtend wedstrijden met verschillende 
spelvormen waaraan alle herenleden van de vereniging deel kunnen nemen. Tegelijkertijd met het 
aantreden van de twee nieuwe leden is de nieuwe commissie volledig digitaal gegaan. Er zijn dus 
geen contante geldstromen meer, dit op verzoek van het GCO bestuur. Om deel te nemen melden 
de heren (vaak 58) zich niet meer aan via e-mail of de wedstrijdtafel maar via de WebApp of via het 
ledendeel van de website. Evenzo vullen bijna alle heren na afloop van de wedstrijden hun eigen 
scores in via diezelfde Webapplicatie. Dat maakt het voor de commissie bij prijsuitreikingen 
makkelijker. 
 
Gerealiseerde activiteiten in 2021  
De eerste periode werd gekenmerkt door de effecten van Covid-19. Geen shotgun maar spelen op 
starttijd en flights van 3 spelers. Geen gezellige nazit, het clubhuis was immers gesloten, en geen 
prijsuitreiking. Vanaf 7 juni heeft zich dat hersteld tot de normale gang van zaken met inachtneming 
van de geldende Covid-19 regels, waarbij ook de eigen bijdrage weer is ingevoerd. Met instemming 
van het bestuur is de spelbijdrage verhoogd van 1,50 euro naar 2,00 euro per keer. 
 
Buiten de reguliere maandagochtenden zijn er activiteiten geweest tijdens de golfweek met een 
“Special Edition” en een gezamenlijke lunch verzorgd door de Brasserie, de Swinckels “ ’t vat open” 
wedstrijd, de dames/heren-wedstrijd kwam te vroeg in het jaar maar de heren/dames-wedstrijd 
werd wel gespeeld (wisselbeker) en natuurlijk speelden wij de Frans v.d. Rijt Bokaal waarbij wij ook 
een dit jaar overleden trouw lid van de herenochtend herdachten.  
 
De eindejaarswedstrijd staat gepland op maandag 1 november. Op de maandag daarna start het 
“herenwinterseizoen”. 
• Het prijzenpakket is uitgebreid met een extra prijs (balletje) voor de longest drive voor 

handicappers boven de 20,9.  
• Mits er voldoende starttijden zijn voor leden kunnen aspirant-leden, die op de wachtlijst staan en 

naar verwachting in januari van het volgend jaar lid worden, uitgenodigd worden om mee te spelen 
in de maanden november en december, zodat men in staat wordt gesteld kennis te maken met 
de leden van Golfclub Ockenburgh. Uiteraard dient hiervoor het geldende greenfee tarief betaald 
te worden (introductie tarief indien men wordt geïntroduceerd door een meespelend lid). 

 
Voorgenomen activiteiten in 2022. 
Vanzelfsprekend gaat de commissie ook in 2022 alle bovenbeschreven activiteiten voortzetten. En 
hopen wij weer de gebruikelijke uitwisselingen op “normale” wijze te spelen.  
 
Begroting 2022 
Het inschrijfgeld per deelname is bij de introductie van het girale systeem vastgesteld op 2,00 
euro. Een 10 rittenkaart kost nu dus €20,-. Van de opbrengsten worden prijzen gekocht, de lief en 
leed kosten betaald, en bijdragen geleverd aan activiteiten.  
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Inkomsten (€) Uitgaven (€) 

Verkoop speelkaarten á € 20,- 2400,- Vergaderkosten  Commissie 100,- 
Bijdrage deeln. lunch 
Heren/Dames 

125,-  Prijzen ballen 450,- 

Bijdrage deeln. ‘’t Vat Open’ 250,- Aanschaf jaarprijzen 200,- 
Bijdrage deeln. Golfweek 400,- Aanschaf wijn á € 4,- 300,- 
Bijdrage vereniging 500,- Aanschaf hole-in-one - 
Lief en leed - Uitwisseling Kagerzoom (prijzen + 

verteringen) 
- 

Rente - Golfweek (lunch en diversen) 1200,- 
  Aardigheidje ’t Vat Open’  100,- 
  Heren/Dames (lunch + diversen) 350,- 
  Eindejaarswedstrijd (lunch + 

verteringen + fooi) 
750,- 

  Sinterklaas Pieterplay (banketstaven + 
strooigoed) 

75,- 

  Oudejaarswedstrijd (oliebollen) 75,- 
  Uitgaven Lief en Leed 75,- 
  Diversen/onvoorzien  - 

Totaal 3.675,- Totaal 3675,- 

Damesochtend commissie			
 
Samenstelling commissie 
Nel Haaksma (voorzitter) 
Elly Backers 
2 vacatures 
 
Over de commissie 
In 2021 heeft Marion van de Vegt de commissie verlaten. Elly Backers is inmiddels toegetreden en 
op korte termijn zullen pogingen ondernomen worden om twee extra dames voor de commissie te 
werven. 
 
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. Inmiddels is een shotgunstart weer 
mogelijk. 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. Die 
trend heeft zich ook na die tijd nu we weer met shotgun werken voortgezet. 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. Mits er voldoende starttijden zijn voor leden 
kunnen aspirant-leden, die op de wachtlijst staan en naar verwachting in januari van het volgend 
jaar lid worden, uitgenodigd worden om mee te spelen in de maanden november en december, 
zodat men in staat wordt gesteld kennis te maken met de leden van Golfclub Ockenburgh. Uiteraard 
dient hiervoor het geldende greenfee tarief betaald te worden (introductie tarief indien men wordt 
geïntroduceerd door een meespelend lid). 
 
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 2021, 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 2021 bestond uit de volgende 
activiteiten: 
§ Door Covid-19 startten we aanvankelijk met starttijden en sppelden we meestal individueel 

stableford.  
§ Later in 2021 mochten we weer shotgun spelen. Dankzij hulp van de heren konden we 1 keer 

een crosscountry wedstrijd organiseren. 
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§ De uitwisseling met de Golfverenigingen Duinzicht en Groen Geel heeft niet plaatsgevonden. De 
vriendinnen dag in de golfweek is wel doorgegaan evenals de uitwisseling met de heren in 
september.  

§ Eind oktober wordt er nog een slotwedstrijd georganiseerd met aansluitend een lunch.  
§ Ook de Pink Ribbon actie zal nog in de loop van oktober plaatsvinden. In ieder geval wordt er 

een actie georganiseerd om de bijdrage van 200 euro te kunnen doneren. 
 
Voorgenomen activiteiten 2022 
Het plan voor 2022 bestaat uit de volgende activiteiten (natuurlijk afhankelijk wat kan en mag): 
§ Gevarieerde wedstrijdvormen met in de zomer minimaal eenmaal per maand qualifying 

individueel stableford.  
§ Uitwisseling met golfvereniging Duinzicht.  
§ In het voor- en najaar een uitwisseling met de heren. 
§ De vriendinnen dag in de golfweek. 
§ Twee keer een crosscountry 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 2022 
Voor 2022 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. Op dit moment kan het voor dit bedrag, al hoewel het nog moeilijk 
te plannen is i.v.m. mogelijke toekomstige Corona maatregelen en daaraan gekoppelde 
evenementen en dus ook inkomsten en uitgaven. 
 

Inkomsten (€) Uitgaven (€) 
Bijdrage Vereniging  GCO 500,- Sinterklaas/Kerst/Nieuwjaar 250,-            
  Koffies en andere versnaperingen 500,- 
Bijdrage deelnemers:  kaarten/bloemen/administratie 100,- 
- 130 kaarten á € 15,- 1950,-   
- uitwisseling Duinzicht  420,- Lunch Duinzicht 600,- 
- uitwisseling Heren  400,- Lunch Heren 670,-     
- Vriendinnendag 1000,- Lunch Vriendinnendag 1000,- 
- Greenfees Duinzicht en 
vriendinnendag 

850,- Greenfees 850,- 

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

Totaal 5820,- Totaal 5820,-  

Senioren commissie (Greyhounds) 
 
Samenstelling commissie 
Irene Pijnaker  
Lex Strikwerda 
Peter Fritzlin 
 
Over de commissie 
De senioren (Greyhounds) commissie organiseert 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 2021 
In januari 2021 zijn wij gestart i.v.m. Covid-19 met wedstrijden op starttijden. Meerdere wedstrijden 
hadden een speciaal thema en werden vaak vergezeld door speciaal beschikbaar gestelde prijzen en 
consumpties. Op 9 juni 2021 konden wij onze Shotgun wedstrijden weer hervatten. Er waren geen 
uitwisselingen met GroenGeel en Oegstgeest, maar wij speelden wél op 29 september om de Hans 
van Dijk Bokaal.  
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Voorgenomen activiteiten 2022 
Wanneer de omstandigheden het toelaten, ziet het programma voor 2022 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 2022 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. 

▪ Mits er voldoende starttijden zijn voor leden kunnen aspirant-leden, die op de wachtlijst staan en 
naar verwachting in januari van het volgend jaar lid worden, uitgenodigd worden om mee te 
spelen in de maanden november en december, zodat men in staat wordt gesteld kennis te maken 
met de leden van Golfclub Ockenburgh. Uiteraard dient hiervoor het geldende greenfee tarief 
betaald te worden (introductie tarief indien men wordt geïntroduceerd door een meespelend lid). 

 
Begroting 2022 
 

Inkomsten Uitgaven  
Bijdrage Vereniging GCO   500   
Verkoop 10-ritten kaartjes 1750   
Eigen bijdrage leden bij speciale 
evenementen. 

300 Kosten commissie  100 

Bijdrage Hans van Dijk Bokaal 200 Wekelijkse prijzen 1.200 
Bijdrage golfweek           100 

 
 

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

1.000 
 
 
 

         400 
 
 

 
 
 

Onvoorziene kosten  
 

150 

Totaal 2.850 Totaal 2850    

Regel & Handicap commissie 
 
Samenstelling commissie 
Christine van Donselaar (voorzitter) 
Ed Lakwijk 
 
Over de commissie 
De commissie is promotor en ambassadeur van golfregels en het WHS handicap systeem. Zij streeft 
ernaar om de regelkennis onder spelers (beginnend en gevorderd) te vergroten en spelers aan te 
moedigen zoveel mogelijk qualifying rondes te lopen met toepassing van de golfregels. Dit zal 
uiteindelijk kunnen leiden tot een eerlijker handicapping. Golfspelers zijn zelf verantwoordelijk voor 
het op de juiste wijze toepassen van de golfregels en een eerlijke handicapping. De commissie is de 
handicapautoriteit en kan jaarlijks en tussentijds de handicap van individuele golfers herzien. 
 
De commissie bewaakt de informatie over en de toepassing van de golfregels en handicapsysteem 
binnen Golf Ockenburgh. De commissie onderhoudt het contact met de Nederlandse Golf Federatie 
en heeft een adviesrol naar het bestuur van Golfclub Ockenburgh over golfregels en het 
handicapsysteem. 
 
De commissie bewaakt de qualifying condities in de baan, in samenwerking met de baanpermissie 
en wedstrijdcommissie. Regulier wordt de baan door de NGF opnieuw beoordeeld middels een course 
rating. Normaliter wordt dit eens in de 4 jaar uitgevoerd. De commissie ontvangt en faciliteert de 
NGF wanneer dit wordt uitgevoerd. In 2020 is de course rating geactualiseerd. 
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Binnen de commissie is de volgende taakverdeling afgesproken: 
§ Christine van Donselaar: communicatie, planning, regelcommissaris, kennis en beleid, 

baanpermissie, theorie-examen, referee; 
§ Ed Lakijk: communicatie, kennis en beleid, theorie-examen, baanpermissie, handicapregistratie, 

referee; 
 
Loes Pors is de contactpersoon voor het bestuur. 
 
De commissie staat er niet alleen voor. De volgende samenwerkingsverbanden zijn er: 

§ De golfpro’s leiden de beginnende golfers op middels golflessen. Golfers uit het buitenland 
worden ook eerst ‘beoordeeld’ door onze pro’s alvorens zij examen kunnen afleggen. Alleen 
op advies van de golfpro’s wordt het examen afgenomen. Het examen bestaat uit een 
theorie-examen (opgesteld door de NGF) en een praktijkexamen (conform de regels van de 
NGF). 

§ De kosten voor deze examens worden direct bij de caddiemaster afgerekend. 
§ De caddiemaster heeft tevens een belangrijke rol bij het informeren van beginnende golfers 

bij vragen en toepassen van beleid (weren van golfers zonder handicap). 
§ Registratie van baanpermissie wordt uitgevoerd door ledenadministratie in het 

ledenadministratiesysteem (Proware).  
§ De financiën worden verwerkt door de penningmeester van de vereniging. 
§ Informatie op website en scorekaarten worden in samenwerking met Ilonka Stempels 

uitgevoerd. 
§ Communicatie in de nieuwsbrieven worden aangeleverd aan Herman Weimar.  
§ Alex de Kievit wordt vaste assistent bij theorie en baanpermissie examen. 
§ Zijn beginnende golfers geslaagd, dan kunnen ze zich aansluiten bij ‘Golfmaatjes’ 

(golfmaatje@golfockenburgh.nl) voor extra begeleiding bij het ontwikkelen van hun 
golfvaardigheden (initiatief ligt bij Bert Bruning en Guus van Lingen). 

§ Overleg met de baancommissie en wedstrijdcommissie over behoud regelcondities in de 
baan. 

§ Voor de baanpermissie examen is er bij grote groepen uitbreiding nodig. We kunnen op die 
momenten uitbreiden met een flexibele groep enthousiaste clubleden. Dit team wordt nader 
samengesteld. 

§ Contactpersonen bij NGF: Regel- en Handicap is Myrthe Eikenaar (teammanager Regel en 
Handicap NGF), Course Rating is Rebecca de Kruijf, Handicapping, regels en course rating 
Robert Hage. 

 
Algemene activiteiten 
Jaarlijkse activiteiten van de commissie zijn: 
§ Het verzorgen van theorie- en baanpermissie examens voor beginnende golfers, inclusief 

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

leden over deze regels, via bijvoorbeeld de nieuwsbrief & website. 
§ Het promoten van de golfregels bij het examen via het baanboekje met uitleg over de golfregels 

per hole.  
§ Het registeren van de handicap van nieuwe leden en GHR golfers, inclusief steekproefsgewijze 

controle, correctie en jaarlijkse herziening en het stimuleren van het lopen van qualifying kaarten 
voor een eerlijke handicapping. 

§ Communicatie naar de leden om de regelkennis te vergroten. 
 
Resultaat 2020/2021 

• In maart 2021 is het WHS systeem voor handicapping ingegaan. Het systeem is door de 
commissie voorbereid en geïmplementeerd. Ter voorbereiding op het systeem is in 2020 de 
stroke index en course rating van de baan geactualiseerd. 

• Christine van Donselaar is geslaagd voor Regelcommissaris I. 
• Bert Bruning heeft de commissie op eigen initiatief verlaten. Samen met Guus van Lingen 

helpt hij nu beginnende golfers aan een golfmaatje. Op deze wijze worden beginnende golfers 
meer verbonden aan onze golfclub. 

• Andre Smit heeft eveneens afscheid genomen van de commissie per september 2021. 
• De communicatie op de website is aangepast naar de behoeften van beginnende golfers. 
• In 2021 heeft de commissie tot en met september 32 baanpermissie examens afgelegd en 

42 theorie examens. 
• De betaling en administratie lopen nu volledig via Proware. 
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Voorgenomen specifieke activiteiten voor 2022 
§ Goede informatie voor de caddiemasters voor vragen aan de balie. 
§ Bijwonen van cursussen van de NGF voor verdere ontwikkeling regelkennis binnen de commissie. 
§ Bijwonen van cursussen van de NGF voor verdere ontwikkeling handicapping. 
§ Beleid uitwerken voor inactieve handicaps en geen handicap voor caddiemasters. 
§ Protocol opstellen voor baanpermissie examen. Te behandelen onderwerpen tijdens examen. 
§ Alle communicatie voor examens ook in het Engels. De examens zelf worden ontwikkeld door 

NGF. 
§ Groep vrijwilligers formeren voor assistentie bij de baanpermissie examens. 
§ Promoten voor het vergroten van de regelkennis meest voorkomende golfregels in de baan. 
§ Versterken contact baancommissie en wedstrijdcommissies. 
 
Verwacht resultaat 2022 

• Het streven is om het volgende aantal examens af te kunnen leggen: 30 baanpermissie en 
30 theorie. 

 
Begroting 2022 
 

Inkomsten (€) Uitgaven (€) 
30 theorie-examens á 25,-   750,- Cursussen handicapping (1 x) 60,- 
30 baanpermissies á 20,- 600,- Cursus Regelcommissaris (1 x) 75,- 
  Reiskosten NGF cursussen 100,- 
  Consumpties commissieleden 

tijdens examens, etc.  
50,- 

  Consumpties aanbieden tijdens 
examens 

150,- 

  Bestellen golfboeken nieuwe 
commissieleden 

100,- 

  Nieuwe regelexamens af laten 
drukken 

200,- 

  Bebording in de baan aanpassen Stichting 
  30 exemplaren baanboekje voor 

examenkandidaten 
60,- 

Totaal 1.350,- Totaal 795,- 

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 2022 
• Onderlinge wedstrijden 

Iedere maand wordt er een wedstrijd georganiseerd, waarvan minimaal op jaarbasis drie q-
wedstrijden. Ook in 2022 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 2022 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 2022 blijven we deze avonden organiseren op basis van inschrijving 
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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 
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 2022. 
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 2022. 
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) 2022 
Coördinator is wedstrijdcommissielid Hein Stempels. 
36 Holes competitie in 2022 opnieuw 3 teams. 18 Holes competitie (dubbel negen) in 2022 
opnieuw 2 teams. De wedstrijden zijn altijd op vrijdag in de maanden april/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. 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 2022. 
De wedstrijdcommissie zal de organiserende commissie bijstaan, zodat 2022 een succes gaat 
worden. 

• Ockenburgh Open 2022. 
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.  

 
Bijzonderheden 
• Inschrijvingen 

Ook in 2022 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. 
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Begroting 2022 
 
Inkomsten Uitgaven 
Bijdrage vereniging GCO: 

   

   Regiowedstrijden 
   NGF Mixcompetitiewedstrijden 

1.600 NGF  5 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 2022 
 

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 
marketingbeleid 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 2021  
Evenals in 2020 heeft het Coronavirus ook in 2021 een zwaar stempel gedrukt op de activiteiten van 
de commissie. Door Corona en mede gevoed door de lange wachtlijst kwamen de 
marketingactiviteiten van de commissie min of meer stil te liggen. De Brasserie heeft periodiek een 
eigen nieuwsbrief uitgegeven met mededelingen over nieuwe menu’s, afhaalmenu’s en de in de 
brasserie geldende Coronaregels. De interne communicatie via de GCO-nieuwsbrief verloopt naar 
wens. GHR-leden en greenfee spelers ontvangen ook een aparte nieuwsbrief.  
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Voorgenomen activiteiten in 2022 
In 2022 wil de commissie weer periodiek bij elkaar komen. Voorbeelden van mogelijke activiteiten 
die besproken zullen worden zijn: 

• 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 2022 
Voor de begroting van 2022 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) 
Gerrie Bouw 
Anneke Kooper 
 
Over de commissie 
De commissie organiseert bridgedrives voor leden die zich naast de golfsport ook met bridgen willen 
bezighouden. 
 
Gerealiseerde activiteiten in 2021  
Evenals in 2020 heeft het Coronavirus ook in 2021 een zwaar stempel gedrukt op de activiteiten van 
de commissie. In het 1ste Coronajaar 2020 hebben we nog een Nieuwjaarsbridgedrive georganiseerd 
en is er op dinsdagmiddagen gebridged tot begin maart 2020. Daarna zijn alle bridgeactiviteiten 
gestaakt. In het 2de Coronajaar 2021 zijn er tot nu toe geen bridgeactiviteiten geweest. Het plan is 
om vanaf 5 oktober 2021 weer te starten met de dinsdagmiddag bridge in de serre en later in de 
vide; bij voldoende belangstelling zal er met de Greyhounds een golf+bridgewedstrijd worden 
georganiseerd.  
 
Voorgenomen activiteiten 2022 
• 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 en 3 Euro voor niet 
clubleden. Per paar moet minstens 1 speler clublid zijn. In de praktijk zijn nagenoeg alle 
deelnemers clublid of ex-clublid. Het inschrijfgeld wordt besteed om op de eerste dinsdag van de 
maand een drankje met een hapje aan te bieden. In 2022 wordt ca. 28 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 dinsdagavond bridgedrive in de Ockenburgh Golfweek in juli, en in samenwerking met de 
Greyhounds een golf+bridge wedstrijd op in de maand mei. 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 verenigingsbijdrage 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. 

 
Er is vanuit gegaan dat alle bridgeactiviteiten van vóór de Corona crisis weer op de normale wijze 
doorgang kunnen vinden in het jaar 2022.     
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Begroting 2022 
 

Inkomsten Uitgaven  
Bijdrage Vereniging GCO 200 Materiaal kosten 0 
Bijdrage golfweek 50 Prijzen (t.b.v. grote drives) 158 
Inschrijfgeld dinsdagmiddag  1120 Catering dinsdagmiddag 1144 
Inschrijfgeld grote drives 360 Catering grote drives 378 
  Onvoorzien 50 
    

Totaal 1730 Totaal 1730 

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 2021 en voorgenomen activiteiten 2022 
In 2021 zijn we als Businessclub 5 keer bij elkaar gekomen voor een wedstrijd met genodigden en 
is er een uitwisseling geweest met de Hooge Rotterdamse en zij zijn ook op Ockenburg komen spelen. 
Voor 2022 hopen wij uiteraard dat BCO wederom dit programma kan uitvoeren. Wij streven ernaar 
gasten van andere businessclubs uit te nodigen (Hooge 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 2022 
De commissie heeft van de vereniging een budget van €500,- voor prijzen gevraagd, gebaseerd op 
de bedrijfsleden die sinds seizoen 2021 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; 
§ de kwalificatie van de baan, het gebruik van wintergreens en het toestaan van 

buggies/handicarts. 
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Activiteiten 2021/2022 
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.  
 
In 2021 is de nieuwe beregeningsinstallatie in de baan in gebruik genomen. Ook is het contract met 
de firma Oosthoek verlengd.  
 
Voor 2022 wordt het beleid tot de verdere verbetering van de baan voortgezet. Dit betekent het 
meermalen verticaal drainen van de fairways en greens en het blijven door zaaien van de greens. 
 
Wat betreft groot onderhoud wordt de green van hole 1 in het voorjaar gerenoveerd. Tevens zal een 
onderhoudsteiger voor de inlaat van het pomphuis worden aangelegd. De kosten hiervan zijn voor 
rekening van SGO. 
 
Op de werkplaats vervangt Oosthoek de schaftcontainer door een personeelskantine conform regels 
van de Arbowet. 
 
Begroting 2022 
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. De commissie verzorgt de inhoud van de website, alsmede het beheer van 
de baanplanner. Het technisch beheer van de website (met name de updates/upgrades) is extern 
ondergebracht. 
 
Gerealiseerde activiteiten 2021 
Naast het periodiek uitgeven van een elektronische nieuwsbrief aan de leden is in 2020 gestart met 
een nieuwsbrief voor niet-leden (GHR en greenfee-spelers), die inmiddels op gezette tijden wordt 
uitgegeven. Verder loopt er een project om de bestaande website te verbeteren.  
 
Voorgenomen activiteiten 2022 

§ Continuering uitgave van de nieuwsbrief voor leden, zo vaak als nodig maar tenminste 
éénmaal per maand. 

§ Continuering uitgave van de Nieuwsbrief voor niet-leden (GHR en greenfee-spelers) éénmaal 
per kwartaal. 

§ Afronden verbeterproject website.  
§ Flyer “Welkom in Kijkduin” (gereed 1e kwartaal 2022) 
§ Publicatie van de geschiedenis van Golf Ockenburgh (in het afgeschermde ledendeel op de 

website - 4e kwartaal 2021 gereed) omvat de historie van GO in een 5-tal hoofdstukken.  
§ Daarnaast wordt hier ook een aantal gedigitaliseerde uitgaven van het voormalige clubblad 

de “Chip” ondergebracht. (Deze collectie historische Chips wordt regelmatig uitgebreid en 
middels de Nieuwsbrief onder de aandacht van de leden gebracht). 

§ Publicatie van een beknopte geschiedenis van Golf Ockenburgh op de website (openbaar, 
onder het kopje Golf Ockenburgh op de startpagina van de website - begin 2022 gereed). 

 
Begroting 2022 
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Inkomsten Uitgaven 
Bijdrage vereniging 225 Beheer website 500 
Bijdrage stichting 225 Uitbreiding website 50 

Totaal 550 Totaal 550 

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 2021 en voorgenomen activiteiten 2022 
Eind augustus werd de jaarlijkse benefiet wedstrijd georganiseerd om het gebruik van de handicarts 
te ondersteunen. Dankzij de gulle bijdragen van de deelnemende leden en sponsoren kon opnieuw 
een mooi bedrag worden ingezameld. Ook in 2022 zal dit evenement weer op de activiteiten kalender 
van de vereniging worden opgevoerd (geplande datum 4 september). Verder zullen in de loop van 
volgend jaar van enkele handicarts de bestaande accu’s worden vervangen door lithium-ion accu’s, 
die betere prestaties leveren, een langere levensduur kennen en milieuvriendelijk zijn. 
 
Begroting 2022 
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 2022 
Ook in 2022 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 2022 
De commissie heeft geen eigen begroting/budget. 
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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 2022 

§ Onderzoeken van de balans en de staat van baten en lasten over 2021 
§ Rapporteren aan de ALV 

 
Begroting 2022 
De commissie heeft geen eigen begroting en werkt kostenneutraal. 

Goede Doelen commissie  
 
Samenstelling commissie  
Ineke van de Kuinder 
Saskia Klap  
 
Over de commissie  
Ineke van de Kuinder en Saskia Klap zijn in november 2020 aangetreden tot de Goede 
Doelencommissie. Midden in de Coronatijd was dat beslist een uitdaging.  
 
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.  
 
Verwezenlijkte activiteiten 2021 
In 2020 had de commissie het voornemen om de Gehandicapte Sport te benoemen tot het Goede 
Doel 2020. En toen kwam Covid-19 en stonden alle activiteiten stil. Hierdoor is het Goede Doel 2020, 
de Gehandicapte Sport, verschoven naar 2021. Een pubquiz in Coronatijd was niet mogelijk. Om geld 
in te zamelen is toen besloten om een ludieke actie te starten met de verkoop van mondkapjes met 
het logo van Ockenburg er op. Gelukkig kon uiteindelijk de Goede Doelenwestrijd toch doorgaan. Het 
was een prachtige dag met een mooie opkomst.  
 
Voorgenomen activiteiten 2022 
Voor het voorjaar van 2022 staat, indien de omstandigheden dat toelaten, de Goede Doelen wedstrijd 
gepland. Verder is het voornemen om weer een Pub Quiz te organiseren. Daarnaast wil de commissie 
gedurende het jaar nog een paar kleine activiteiten te organiseren. Hiervoor zijn nog geen concrete 
plannen gemaakt. 
 
Begroting 2021/2022 
 
Inkomsten Uitgaven 
Bijdrage vereniging 250 Diverse uitgaven t.b.v. ballen e.d. 250 
Totaal 250 Totaal 250 
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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 2022  
In 2020 werd het GEO certificaat met goed resultaat opnieuw geaudit en verlengd. In 2021 zal de 
commissie zich net als in 2021 voornamelijk richten op vermindering water- en energieverbruik. 
 
Begroting 2022 
De commissie werkt in opdracht van de Stichting en heeft geen eigen begroting. 

Jubileum commissie 
 
Samenstelling Jubileumcommissie 
Andy vd Rijt (voorzitter) 
Herman Weimar 
Carla van Aggelen 
Anneke Malherbe 
 
Voorgenomen activiteiten 2022 
Het jubileumfeest kon dit jaar door Corona geen doorgang vinden. Daarom zal in het voorjaar van 
2022 een nieuwe datum worden geprikt. Het 25-jarig bestaan van de Vereniging en het 40-jarig 
bestaan van de Stichting zal dan hopelijk een passend feest krijgen. Een weekend met een 
verrassingswedstrijd, een pubquiz en een feest. Datum nader te bepalen.  
 
Begroting 2022 
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.  

Vertrouwenscontactpersonen (VCP) 
 
Samenstelling 
Els Verheijden 
Ger van Dongen 
 
Rol van de VCP 
De rol van de VCP is het kennen van de grenzen, een luisterend oor hebben voor degene die te 
maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of ongewenst gedrag in woord en gebaar en weten 
wat vervolgstappen (kunnen) zijn. Deze rol verschilt van een vertrouwenspersoon, die in de regel 
een hulpverlener is, naar waarheidsvinding doet en bij ernstige gevallen ook aangifte kan doen bij 
justitie.  
 
 


