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28 september 2017 
 
In deze nieuwsbrief informatie over: 

• Nieuwe wijze voor het organiseren van 
verenigingswedstrijden en toernooien. 

 
Met vriendelijke groet, 
Communicatiecommissie VGLB 
 

 
 
 

ANDERS ORGANISEREN 
ATIEMIDDELEN  
Ieder jaar organiseert VGLB een groot aantal 
wedstrijden en toernooien voor haar leden. 
Jaarlijks terugkerende wedstrijden in het 
weekend, wekelijks terugkerende wedstrijden, 
soms een toernooi en natuurlijk de 
verschillende soorten kampioenschappen. Dat 
willen we deels anders gaan organiseren. Bij de 
wekelijkse wedstrijden verandert niets. Maar 
de organisatie van alle andere wedstrijdvormen 
gaat compleet veranderen. Dat werk willen we 
gaan verdelen over een groter aantal leden. We 
willen op meer leden een beroep gaan doen om 
een klein beetje vrije tijd te gaan besteden aan 
het organiseren van een of enkele 
evenementen op jaarbasis. Vele handen maken 
licht werk en kunnen aan zo’n jaarlijkse 
wedstrijd een eigen karakter geven waardoor 
de wedstrijd voor de deelnemers nog 
aantrekkelijker wordt.  
 
Hoe we dat willen aanpakken leest u in deze 
nieuwsbrief. 
 

 
 

Situatie nu 
 
De huidige Wedstrijdcommissie (WeCo) bestaat 
uit 6 leden die verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoering van de wedstrijden in het weekend. 
Soms gezellige wedstrijden zoals de ledendag, 
vaak ook spannende wedstrijden zoals de 
maandmedals en de verschillende soorten 
clubkampioenschappen. VGLB heeft een drukke 
jaarkalender in de weekenden zodat elke 
voorkeur onder de leden tot zijn recht komt. 
Maar dat vergt ook veel organisatie. 
 
Om verschillende redenen (zoals tijdgebrek en 
langdurige deelname aan commissies) hebben 
5 van de 6 WeCo commissieleden aangegeven 
aan het eind van 2017 te gaan stoppen met hun 
werkzaamheden. Er moeten dus nu initiatieven 
genomen worden om in 2018 nog wedstrijden 
te kunnen organiseren! 
 

 
 
Daarnaast kennen we de subcommissies die de 
organisatie van de doordeweekse wedstrijden 
verzorgen. Deze vrijwilligers organiseren het 
gehele jaar door (heren, dames, senioren-mix) 
op een vaste dag hun wedstrijd, of gedurende 
de zomerperiode (WAC en Baronnen). Deze 
vrijwilligers hebben a.h.w. één wedstrijdsoort 
voor het gehele jaar geadopteerd. Meestal een 
groepje leden per wedstrijdsoort, soms ook 
individuen. Dat blijft zo, we zijn dus alleen op 
zoek naar vrijwilligers voor de weekenden. 

In iedere VGLB’er 

schuilt een 

vrijwilliger! 



 

2 / 3 

 

Nieuwe situatie 
 
Ervaring van andere sportclubs leert dat leden 
niet langdurig beschikbaar kunnen of willen zijn 
voor hun club, maar wel graag iets doen voor de 
club als de tijdsbesteding behapbaar is. Onze 
ervaringen met de wekelijkse wedstrijden 
bevestigen dat. Vanuit die gedachte is het idee 
ontstaan om de WeCo anders te gaan 
organiseren.  
 

 
 
In de nieuwe opzet zal  een groep van 3 - 4 leden 
het bestuur van de WeCo vormen. De 
uitvoering van de wedstrijden zal volledig 
verzorgd worden door leden die zich als 
wedstrijdleiding hebben opgegeven (d.m.v. 
“adopteer een wedstrijd / toernooi”). De WeCo 
coördineert alle activiteiten uit de kalender, 
verzorgt de training van de wedstrijdleidingen 
(kadervorming) en ondersteunt de wedstrijd-
leidingen waar nodig. 
 
Per toernooi of serie wedstrijden (dat mag zelfs 
één wedstrijd per jaar zijn maar liever enkele 
wedstrijden) zoeken we een team van 2 a 3 
vrijwilligers die de organisatie op zich nemen. 
Van de aankondiging enkele maanden vooraf 
tot en met de inschrijving, de indeling, de 
starttijden, de prijsuitreiking en het doorgeven 
van de uitslagen en foto’s aan de 
communicatiecommissie. Je kunt individueel 
toetreden als WeCo vrijwilliger maar je kunt ook 
als duo, trio, kwartet etc. een toernooi of serie 
wedstrijden adopteren. Als je individueel 
toetreedt brengen wij je samen met andere 
personen die bij jou passen.  
 
 
 

Oproep 
 
We zijn dus DRINGEND op zoek naar vrijwilligers 
die alleen of samen met anderen de organisatie 
van een toernooi / serie van wedstrijden of een 
dagwedstrijd op zich willen nemen. Dringend 
want 2018 staat al voor de deur. 
 
Om welke wedstrijden gaat het? 
1. De matchplay serie (1 x per 2 weken in de 

maanden januari -maart, afwisselend op 
zaterdag en zondag) 

2. Clubkampioenschap Matchplay                         
(2 opeenvolgende weekends in het 
voorjaar) 

3. Clubkampioenschap Senioren (1 weekend 
per jaar, begin zomer) 

4. Clubkampioenschap Strokeplay (1 weekend 
per jaar, in september) 

5. Maandmedals (4 zaterdag- of zondagen 
plus finaledag, 1 x per maand vanaf mei met 
een onderbreking in de zomer) 

6. Ryder Cup (om het jaar, lang weekend van 
vrijdag t/m zondag) 

7. Dame vraagt Heer (1 x per jaar, heel 
weekend in de zomer) 

8. De eclectic serie (1 x per 2 weken in de 
maanden oktober -december, afwisselend 
op zaterdag en zondag) 

9. Themawedstrijden (1 x per jaar op zaterdag 
of zondag) 

10. Vlaggetjesdag (incl Handicart wedstrijd) –> 
op 26 april (Koningsdag) 

11. SinterKerst -> rond half december 
 

 

Jij (of jullie als je samen adopteert) kunt je 
voorkeur aangeven bij het aanmelden. We 
houden zoveel als mogelijk rekening met jouw 
wensen.  
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Het werk van de WeCo vrijwilliger 
 
Wat wordt er van de vrijwilliger / wedstrijd--
leiding verwacht? 
 
1. Het evenement onder de aandacht van de 

leden brengen (de Communicatie-
commissie helpt hier graag bij met de 
nieuwsbrief, de website, het magazine en 
posters). 

2. De wedstrijd volgen en inschrijvingen 
controleren. 

3. De indeling van de flights maken. 
4. De wedstrijdorganisatie op de dag zelf 

(kaarten uitdelen, geld innen, scores 
controleren, uitslag vaststellen, prijs 
uitreiking, afsluiten van de wedstrijd). 

5. Verslagje / evaluatie van de wedstrijd 
maken voor de WeCo en publicatie door de 
communicatiecommissie.  

 
Bij de uitvoering van deze taken maak je gebruik 
van de software van E-Golf4U, die heel veel 
administratief werk uit handen neemt van de 
organisatie. Je ziet wie er inschrijven, kunt de 
flights indelen, de scores (laten) invoeren en 
vervolgens de uitslag laten berekenen.  
 
 
Wat kan de vrijwilliger van de WeCo 
verwachten? 
 
1. De WeCo zorgt voor draaiboeken van alle 

wedstrijden en levert informatie aan (oude 
evaluaties, ervaringen uit verleden, etc.). 

2. Training van de wedstrijdleiders / -sters 
a.d.h.v. Instructies en Checklists. 

3. Elk kwartaal overleg met de WeCo en de 
andere wedstrijdleidingen. 

4. Ondersteuning in / bij het gebruik van het 
E-Golf4U systeem. 

5. Vraagbaak voor alle voorkomende zaken. 
 
 
 
 

Toekomst 
 
Door meer mensen direct te betrekken bij het 
uitvoeren van activiteiten van onze golfclub 
verwachten we de onderlinge band tussen de 
leden verder te versterken en (nog) meer 
saamhorigheid te creëren. Dit past mooi in de 
visie van VGLB waarin Ledenbehoud een grote 
rol speelt. 
 
Wij hopen dat veel leden zich als vrijwilliger 
melden zodat alle onderdelen van onze 
wedstrijdkalender ook in 2018 weer uitgevoerd 
kunnen worden.  
 

 
 
Aanmelden kan via een mailtje aan 
wedstrijdcommissie@vglb.nl of door een 
telefoontje aan Wilma Vriends (06-1521 1983). 
Ook als je eerst wat meer informatie wilt kun je 
Wilma altijd mailen of bellen. 

Wie wil zich inzetten 

voor onze golfclub en 

de organisatie van 

een aantal 

wedstrijden in het 

weekend verzorgen? 


