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Beleidsplan G&CC ’t Sybrook 2015 – 2020 – v6 

 

1. Inleiding 

De golfwereld is in de huidige tijd onderhevig aan vele veranderingen. Aan de groei van het 

aantal golfers in Nederland lijkt een einde te zijn gekomen, de ‘luxe’ van wachtlijsten is 

verdwenen en calculerend gedrag van golfers, mede ondersteund door mobiel internet, is 

kenmerkend voor deze generatie nieuwe golfers die minder bereid zijn te investeren in het 

lidmaatschap van een club. Men is vluchtiger, wil op meer banen kunnen spelen en wordt in 

toenemende mate lid van D-clubs zonder eigen baan die voor het lidmaatschap een gering 

bedrag in rekening brengen. Voor de G&CC ’t Sybrook vormt dit een uitdaging om, in 

samenwerking met de exploitant, het ledental op peil te houden door bestaande leden te 

behouden en nieuwe leden actief op te vangen en te begeleiden. Ook zal er een passend 

product moeten worden aangeboden om het voor potentiële leden aantrekkelijk te maken 

een lidmaatschap aan te gaan. Derhalve voor het bestuur een reden om zich opnieuw op de 

toekomst te bezinnen en het bestaande beleidsplan uit 2009 te herzien. 

 

2. Missie 

De vereniging wil een aantrekkelijke vereniging in de regio zijn met een moderne inslag voor 

zowel prestatiegerichte als recreatieve spelers in alle leeftijdsgroepen. Men staat open voor 

nieuwe ontwikkelingen in de golfwereld. Het bevorderen van sociale contacten om daarmee 

de onderlinge binding te vergroten speelt een belangrijke rol. 

 

3. Ontstaan 

Voor een korte historische terugblik verwijzen wij u naar de bijlage die aan dit beleidsplan is 

toegevoegd.  

 

4. Huidige situatie 

Nu de onderhandelingen met Het Rijk van Sybrook B.V. hebben geleid tot een nieuw 

contract dat een looptijd heeft t/m 2019,  is ook een einde gekomen aan de onzekerheden 

die bij een deel van onze leden nog leefden. Er zijn goede afspraken gemaakt over de 

beschikbare tijd voor de vereniging, de verschuldigde kosten en bovenal is de 

zelfstandigheid van de vereniging gewaarborgd. Ook is in een mission statement nog eens 

het grote belang dat Het Rijk hecht aan een goed functionerend verenigingsleven 

onderstreept. De angst dat de rechten zouden worden beperkt en dat er buiten de 

afgesproken tijden voor verenigingsactiviteiten geen vrije speeltijd meer zou overblijven voor 

individuele spelers blijkt na de opgedane praktijkervaringen ongegrond en inmiddels is er 

sprake van een stabiele situatie. Als gevolg van dit nieuwe contract is er zowel een 

statutenwijziging als een nieuw huishoudelijk reglement opgesteld, beide zijn inmiddels door 

de ledenvergadering in december 2013 goedgekeurd zodat per 1 januari 2014 kon worden 

gestart op basis van de nieuwe afspraken.  
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Ook de conditie van de baan is in het algemeen zeer tevredenstellend, wel zijn er op 

detailniveau verbeteringen mogelijk. De inmiddels ingestelde baancommissie heeft hierover 

periodiek overleg met de directie van het Rijk en greenkeepers. 

Verheugend is ook dat de vereniging steeds kan rekenen op de inzet van vele vrijwilligers die 

deel uitmaken van de diverse commissies en het bestuur en die hun diensten geheel 

onbezoldigd beschikbaar stellen. Zij zijn het die zorgen voor een bloeiend clubleven dat 

mensen met elkaar verenigt en geven zo inhoud aan de doelstellingen van de club.  

 

In tegenstelling tot vele andere clubs kunnen wij ons nu nog verheugen in een redelijk 

constant blijvend ledenaantal. Uit NGF onderzoeken, publicaties en ledenbijeenkomsten 

blijkt echter geenszins dat dit in de toekomst als vanzelfsprekend kan worden gecontinueerd. 

De toename van het aantal golfers lijkt te stabiliseren en in meer dunbevolkte gebieden, 

zoals ook onze regio, is er sprake van verzadiging. (Overijssel telt 1,3% golfers, het  landelijk 

gemiddelde is 2,1%) 

 

5. Toekomstdoel/visie 

Ter versterking van zowel de eigen positie als ter ondersteuning aan de exploitant zal het 

beleid gericht zijn op groei van het aantal leden. Getracht zal moeten worden om een 

passend product voor alle leeftijden en spelniveaus te bieden om daarmee de dynamiek van 

onze vereniging te behouden. Het bestuur is van mening dat mede hiermee een goed 

functionerende club kan worden gecontinueerd. Ook gezien de gemiddelde leeftijd van de 

huidige ledensamenstelling is aanwas van nieuwe en ook jongere leden wenselijk.  

    

 
 

Echter de luxe om deze ledengroei te realiseren in een beperkt aantal doelgroepen is gezien 

de bevolkingssamenstelling in deze regio niet realistisch, zo blijkt uit NGF onderzoeken. Het 

aanbod zal dus voor de vele groepen aantrekkelijk moeten zijn en er zal moeten worden 

ingespeeld op hun wensen. Te denken valt daarbij aan: 

 Aanbieden van voldoende vrije speelruimte. 

 verdere verdieping van familie- en seniorengolf. 

 aanpassing van de wedstrijdkalender. 

 differentiatie in tarieven, bijv. basistarief + keuze uit diverse abonnementen i.v.m. 

toenemend  kostenbewust gedrag van nieuwe golfers. 
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 samenwerking in hospitality chains (in Euregioverband) om  tegemoet te komen aan 

de huidige trend waarbij leden niet meer op één baan willen spelen maar keuze willen 

hebben. 

 mogelijkheid voor theelidmaatschap verruimen. 

 begeleiding van aspirant leden in vroeger stadium, bijv. reeds tijdens 

kringlidmaatschap 

Het spreekt vanzelf dat realisatie van een groot deel van deze wensen alleen in nauwe 

samenwerking met de exploitant kan plaatsvinden. 

 

De G&CC ’t Sybrook blijft een vrijwilligersorganisatie waarbij een beroep wordt gedaan op 

saamhorigheid, solidariteit en verantwoordelijkheid van de leden om daarmee mensen 

samen te brengen in kleinere of grotere groepen, recreatief of competitief, actief of minder 

actief. 

 

6. Wedstrijdcommissie  

Algemeen 

Eind 2013 is in het nieuwe contract de beschikbare starttijd voor door de club 

georganiseerde wedstrijden en competitie vastgesteld op 700 uur en deze tijd wordt 

momenteel volledig benut. Om nieuw beleid vorm te geven zal aandacht voor optimalisaties 

in kalender en competitie nodig zijn, misschien moet er dan zelfs iets verdwijnen. Gestreefd 

wordt naar een goede balans tussen het sportieve en recreatieve element. Een aantal zaken 

loopt goed. De deelname aan de competitie is prima, de lagere handicappers bij de heren 

zijn uitstekend bezig en de Golfweek is ieder jaar weer een succes. Natuurlijk moet het 

beleid er op gericht zijn dit te handhaven en mogelijk zelfs te verbeteren. In het hierna 

volgende zal vooral aandacht worden geschonken aan aspecten die verbeterd kunnen en 

moeten worden. 

 

Wedstrijden 

Nieuwe leden: om de integratie van nieuwe leden te verbeteren is het belangrijk hen 

wedstrijden met een „lage drempel” aan te bieden. Hieraan kan het initiatief van Het Rijk om 

in de zomer twee keer per maand een 9 holes wedstrijd te organiseren, bijdragen. Deze Late 

Afternoon- wedstrijden worden in de vroege avond gespeeld en zijn ook nu al toegankelijk 

voor nieuwe Sybrook-leden. Dit fenomeen behoeft echter meer aandacht.  

 

Stimulering hogere handicappers: het lijkt er op dat deze moeilijk te bewegen zijn om aan 

wedstrijden mee te doen. We zien dat niet alleen bij de afname van de deelname aan 

funwedstrijden, maar ook bij de Maandbeker II. Een mogelijke reden kan zijn dat Het Rijk van 

Sybrook over 27 holes beschikt waardoor er ook in het weekend altijd wel speelgelegenheid 

is, ook al is er een wedstrijd gepland. Deze groep zal echter meer aandacht moeten krijgen. 

Ook het streven naar verbetering van het spelniveau behoort tot de doelstellingen. 

 

Integratie jeugd: de club steunt de jeugd jaarlijks met een substantieel bedrag, een goede 

zaak. Een stap verder is het beter integreren van jeugdspelers/sters in de diverse 

wedstrijden van de kalender. Aangezien de jeugd het meest leert van qualifying wedstrijden 

moet daar in de toekomst verder de nadruk op worden gelegd. Het initiatief van dit jaar om 

jeugd meer kansen te geven bij de maandbekers moet worden voortgezet en mogelijk 

worden uitgebreid. 
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Wedstrijdkalender: de komende jaren zal de wedstrijdkalender steeds opnieuw kritisch worden 

geëvalueerd om tegemoet te komen aan de wensen van de verschillende doelgroepen. Aan het 

eind van ieder jaar doet de WeCo dat reeds en in het recente verleden heeft dat geleid tot de 

invoering van de ZAC, Late Afternoon Golf, introductie van Finales Maandbeker, een andere 

opzet van de seniorenclubkampioenschappen en andere wijzigingen. 

 

Mogelijke aandachtspunten voor de komende planperiode zijn: 

- 9 holes wedstrijden 

-  speciale groepen binnen de club. Denk aan gezinnen, wijken, etc. 

-  wedstrijden in combinatie met de horeca arrangementen. 

-  spelen van diverse tees. 

-  clubwedstrijden met introducés (Members get members). 

-  inschrijven met groepen. 

 

Subgroepen 

De club kent vele subgroepen die in het algemeen goed functioneren. Zo goed zelfs dat veel 

leden zichzelf meer zien als lid van een subgroep dan van de club. 

 

Het SeniorenConvent is toegankelijk voor heren van 55 jaar en ouder met een playing 

handicap van maximaal 36. Het aantal leden is al jaren ongeveer 130-140. De belangstelling 

voor de wedstrijden op woensdag is redelijk constant (45-50 deelnemers) en sinds kort wordt 

er gestart van twee tees.  

 

De HeerenCup is toegankelijk voor in het algemeen nog werkende heren met een handicap 

van 24 of lager. Het aantal leden is ongeveer 90. De groep speelt in de zomer namiddag 

wekelijks 18 holes en is zeer competitief ingesteld. Het bestuur juicht dit toe. Het doel moet 

zijn om deze groep ook in de toekomst bloeiend te laten zijn. Wel moet onderzocht worden of 

er voor de heren jonger dan 55 jaar en met een hogere handicap geen plek vrij gemaakt kan 

worden. 

 

De Damesdag speelt het hele jaar door op dinsdag overdag en heeft gemiddeld ongeveer 45 

deelneemsters. Men is bezorgd over het afnemend aantal leden ondanks de prima sfeer die 

er op deze dinsdagen steeds heerst. De oorzaak ligt in een gebrek aan aanwas van nieuwe 

leden en een vergrijzing van de bestaande leden. Om het tij te keren vindt de commissie het 

van groot belang dat zowel nieuwe als aspirant-leden in een vroeg stadium kennis kunnen 

maken met deze groep. Samen met de pro’s wil men beleid ontwikkelen om deze spelers 

intensiever te benaderen o.a. door een vrijblijvende kennismaking.  

 

De Working Class Ladies bestaat uit een groep van  30-40 (werkende) dames die in de 

zomer wekelijks 9 holes op de dinsdagnamiddag spelen. Op dit moment is de groep kleiner, 

er wordt naar gestreefd het aantal deelnemers te vergroten 

 

7. H&RC.  

De commissie heeft een aantal uitgangspunten/ taken geformuleerd, te weten: 

-  bevorderen van kennis van de golfregels bij de leden. 

- binnen onze vereniging zorg dragen voor een goede handicapregistratie en toezicht 

op een correcte toepassing van het EGA-Handicapsysteem. 

- duidelijke formulering en publicatie van de plaatselijke regels (Local Rules) 
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- contact onderhouden met de NGF en zorgen dat belangrijke informatie bij de leden 

terecht komt. 

- in samenspraak met de baancommissie en de exploitatiemaatschappij Het Rijk van 

Sybrook toezicht houden op het handhaven van de kenmerken (Course- en Slope 

Rating) en markeringen van de baan. 

- overleg met en adviseren van de wedstrijdcommissie m.b.t. wedstrijdreglementen en 

het eventueel oplossen van regelproblemen, zo nodig in overleg met de clubreferee. 

- maandelijks afnemen van theorie examens, ook voor leden van de Golfkring Het Rijk. 

 

Er zullen initiatieven worden ontwikkeld om de regelkennis bij onze leden te  bevorderen 

door het jaarlijks organiseren van bijvoorbeeld een regelavond/ quiz.  

Informatie over regels (evt. aanvullingen en/of wijzigingen) zullen gepubliceerd worden op 

het informatiebord van de vereniging, via de website, via het clubblad of via de e-mail. 

 

Er wordt eveneens een aantal keren in het golfseizoen een gezamenlijk overleg gepleegd 

met de baancommissie, de clubreferee, Het Rijk van Sybrook en het hoofd greenkeeping 

over de toestand van de baan. Verbeterpunten worden kenbaar gemaakt, besproken en 

gecheckt. 

 

 

  
 

Nieuwe leden 

Zoals genoemd is de aanwas van nieuwe leden belangrijk voor onze vereniging. Uit 

recentelijk onderzoek is gebleken dat de belangrijkste motivaties voor het aangaan van een 

lidmaatschap zijn: de kwaliteit van de 27-holes baan, de woonafstand tot de baan, de sfeer 

en de speelmogelijkheden. De meesten van hen verwachten minimaal twee keer per week te 

komen spelen. 

Om het integreren van de nieuwe leden binnen onze vereniging te bevorderen waardoor zij 

zich snel zullen ‘thuisvoelen’, worden nieuwe leden persoonlijk uitgenodigd voor een 

welkomstgesprek. Dit doen we in samenspraak met  Het Rijk om hen zo goed mogelijk te 

kunnen informeren over onze samenwerking en de wederzijdse verantwoordelijkheden. 

Indien wenselijk kunnen nieuwe leden gekoppeld worden aan een mentor om ze nog sneller 

wegwijs te maken binnen de vereniging en op de golfbaan. Met de golfpro’s zal worden 

bekeken of deze mentoren reeds in een eerder stadium bij de begeleiding van een aspirant 
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lid kunnen worden ingeschakeld. Daarnaast streven wij naar een zo gevarieerd mogelijk 

aanbod van verenigingsactiviteiten waarbij wij deze nieuwe leden aansporen tot deelname.  

 

8. Jeugd 

Het jeugdbeleid van GCC ’t Sybrook is erop gericht dat de jeugd zich thuis kan voelen en 

zich vanuit dit gevoel met veel plezier kan ontwikkelen in de golfsport tot het voor hem/haar 

hoogst haalbare niveau. Jeugdleden zijn kinderen in de leeftijd van  6 tot en met 21 jaar. In 

2014 bestaat het jeugdledenbestand uit ongeveer 60 kinderen. Om het spelplezier en het 

gewenste niveau te kunnen realiseren kan de jeugd gebruik maken van de goede 

oefenfaciliteiten van het Rijk, is er een goed opleidingsprogramma in samenwerking met de 

pro’s van Het Rijk, worden door Het Rijk gratis ballenkaarten verschaft en streeft de 

jeugdcommissie er naar voldoende activiteiten voor de actieve jeugdleden te kunnen 

organiseren. De jeugdcommissie probeert tevens de jeugd te stimuleren om deel te nemen 

aan allerlei interne en externe wedstrijden en andere golfgerelateerde sociale activiteiten, 

waaronder bijvoorbeeld de vriendjes- en vriendinnetjesdag. 

 

Verder streeft de jeugdcommissie er naar de jeugd te binden aan en te integreren in een club 

waarin vooral volwassenen actief zijn, door de jeugd deel te laten nemen aan clubwedstrijden 

en andere geschikte, gezamenlijke activiteiten. In het kader van “de jeugd heeft de toekomst” is 

een goede integratie van jeugd in de club van groot belang, de jeugd is immers de basis voor 

een succesvolle toekomst.  Gestreefd wordt naar een aantal jeugdleden dat ongeveer 10% 

bedraagt van het totaal aantal leden. Om dit  te bereiken heeft de jeugdcommissie in 2009 een 

jeugdplan opgezet volgens de NGF  “Committed to Jeugd” richtlijnen. De jeugdcommissie 

probeert hiermee een langdurig en goed fungerend jeugdbeleid op te zetten en er tevens voor 

te zorgen dat de informatieoverdracht voor toekomstige jeugdcommissieleden wordt veilig 

gesteld en vereenvoudigd.  

 

Financiën: de penningmeester van de jeugdcommissie stelt elk najaar een begroting op die 

ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het bestuur. Uitgangspunt hierbij is dat de vereniging 

bijdraagt aan de kosten van het jaarprogramma.    

 

Voor een meer gedetailleerde invulling van het jeugdbeleid  verwijzen wij u door naar het 

jeugdbeleidsplan 2014 , dat op de website van onze vereniging kan worden geraadpleegd. 

 

9. NGF Competitie 

GCC Sybrook neemt in totaal met 20 teams deel aan de NGF competitie. Doelstelling is om 

zoveel mogelijk leden te laten deelnemen aan deze competitie binnen de ruimte die ons als 

vereniging ter beschikking staat. Veel ruimte voor uitbreiding van het aantal teams is er thans 

niet meer. 

 

Dames 1 en Heren 1 en 2 op zondag spelen prestatief en worden door de club financieel 

ondersteund met betrekking tot trainingsmogelijkheden voorafgaand aan de competitie. 

Uitnodiging voor deze training wordt  bepaald op basis van handicapontwikkeling en 

wedstrijdresultaten. Doel van zowel Dames 1 als Heren 1 is om op een zo hoog mogelijk 

niveau te spelen.  De samenstelling van Dames 1 en Heren 1 geschiedt geheel uit eigen 

gelederen en er zullen geen nieuwe leden worden aangetrokken uitsluitend met het doel om 

competitie te spelen voor G&CC ‘t Sybrook. Nieuwe leden kunnen uiteraard aangeven dat zij 

belangstelling hebben om competitie te spelen, afhankelijk van speelsterkte kunnen zij 

worden uitgenodigd voor de trainingen,  
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We leggen de nadruk op een goede jeugdopleiding omdat dit zowel één van de 

doelstellingen van de club is en hiervan ook een wervende kracht voor nieuwe leden uitgaat. 

Talentvolle jeugdspelers/sters moeten kunnen doorstromen naar onze hoogste teams, 

ondanks het feit dat dit soms tot een niet geheel harmonieuze leeftijdsopbouw leidt. Deze 

doorstroming lukt goed bij de heren en zal in de toekomst ook bij de dames moeten 

geschieden. Deze jeugdleden kunnen dus zowel in de NGF Competitie als in de NGF 

Jeugdcompetitie uitkomen.  

De competitiecommissie zal een selectieprocedure vaststellen waarmee op een open en 

transparante wijze volgens vastgestelde criteria de spelers voor de eerste teams worden aan 

gewezen.  

 

De overige teams hebben in beginsel een gezelligheidskarakter en het is belangrijk dat zij 

ook daadwerkelijk een hecht team vormen. Zij hebben de vrijheid om het team in onderling 

overleg samen te stellen met dien verstande dat een team, inclusief invallers, bestaat uit 

minimaal 8 spelers. Ondanks de zelfbeschikking van de teams moeten zij open staan voor 

spelers die belangstelling hebben om competitie te spelen. Het speelniveau binnen GCC 

Sybrook is het laatste jaar sterk verbeterd waardoor er meer spelers belangstelling zouden 

kunnen hebben om competitie te gaan spelen. Met de huidige hoeveelheid teams en de 

jaarlijkse mutaties schatten  wij in dat wij aan de behoefte kunnen voldoen de komende 

jaren. De indeling van de Jeugd vindt plaats onder verantwoordelijk van de jeugdcommissie 

in nauw overleg met de pro's van Rijk van Sybrook  

 

Voor competitiespelers wordt  exclusieve speeltijd gereserveerd. Met  name van de spelers 

op zondag mogen wij als vereniging dus ook iets terug verwachten. Deelname aan een 

aantal maandbekers en clubkampioenschappen wordt van harte aanbevolen. De 

aanvoerders van de teams zullen dit verder enthousiasmeren. Voor de teams die op kosten 

van de vereniging trainen (Dames 1 en Heren 1 en 2 ) wordt  dit verplicht gesteld.  

 

10. Mediacommissie 

Het is interessant om te zien in welk razend tempo de veranderingen zich voltrekken. Een 

wereld zonder internet en alle daarmee samenhangende verschijnselen is nu ondenkbaar. 

Papier speelt steeds minder een rol, vergelijk maar eens de post die men enkele jaren 

geleden nog ontving met die van tegenwoordig. Onze vereniging zal zich daarom constant 

moeten bezighouden met het inspelen op de diverse mogelijkheden die de nieuwe media 

bieden. Voorop dient daarbij een aantal uitgangspunten te staan: 

- leden dienen op zo eenvoudig mogelijke wijze op de hoogte te worden gehouden van 

nieuws en ontwikkelingen binnen onze vereniging. 

- leden dienen gemakkelijk met het bestuur te kunnen communiceren over wat hen 

bezighoudt met betrekking tot clubaangelegenheden. 

- uiteraard zal er ook gekeken worden naar de diverse doelgroepen binnen onze 

vereniging, die wellicht om een specifieke aanpak vragen. 

- buitenstaanders en geïnteresseerden moeten gemakkelijk een weg vinden als ze op 

zoek zijn naar bijzonderheden over onze vereniging. 

 

Het is, gezien de snelheid waarmee ontwikkelingen zich voltrekken,  nu niet goed mogelijk al 

te concrete uitspraken te doen over de middelen die we hiervoor willen inzetten. 

Clubblad, jaarboek, nieuwsbrieven via internet, andere mogelijkheden, alles zal tegen het 

licht worden gehouden om tegen aanvaardbare kosten bovengenoemde uitgangspunten te 

realiseren. Immers wat nu “in” is, kan over enige tijd al weer volstrekt achterhaald zijn. Ook 
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de NGF zit wat dit betreft niet stil. Wij hopen van haar expertise te kunnen profiteren. Dit 

alles zal naar wij hopen, resulteren in een tevreden en in aantal groeiend ledenbestand. 

 

Website en nieuwsbrief 

Begin 2015 wordt de nieuwe, interactieve website voor de vereniging het Sybrook 

gelanceerd. Deze website wordt zodanig vormgegeven dat het de startwebsite voor leden 

moet worden. Zij kunnen daar hun starttijden boeken, zich inschrijven voor wedstrijden en 

hun specifieke clubnieuws lezen. Tevens biedt de nieuwe website kansen voor sponsoring. 

Duidelijk moet nog worden gemaakt hoe de ontwikkeling daarvan moet plaatsvinden. Nauw 

overleg tussen mediacommissie en sponsorcommissie is daarbij onontbeerlijk.  

Ook wordt er gewerkt aan verbeterde versie van nieuwsbrieven.  

 

Interactie 

Interactie is een van de belangrijkste pijlers binnen het beleid van de mediacommissie. Met 

de inzet van nieuwe communicatiemiddelen wordt er door de mediacommissie gekeken naar 

welke interactie dit oplevert. Dit in de ruimste zin van het woord, dus zowel tussen bestuur en 

commissies, maar ook tussen commissies en leden of leden onderling. Interactie moet er 

tevens voor zorgen dat buitenstaanders kunnen zien dat `t Sybrook een levendige vereniging 

is waar er voor elke doelgroep wat georganiseerd wordt. De aankomende jaren wordt door 

het testen van nieuwe initiatieven gekeken naar communicatiemiddelen die binnen en buiten 

de vereniging tot de meeste interactie leiden.  

 

11. Baancommissie 

Uitgangspunt voor de korte termijn is om de kwaliteit van de baan zowel voor leden als voor 

greenfeespelers te optimaliseren zonder dat dit gepaard gaat met een extreme verhoging 

van kosten dan wel investeringen voor de eigenaar van de baan. Daarnaast worden er 

suggesties gegeven voor aanpassingen op de middellange en lange termijn. Uitgangspunt 

daarbij is dat de baan uitdagend moet blijven voor spelers van elk niveau. De 

baancommissie  is afgelopen jaar serieus van start gegaan. Het periodieke overleg met de 

directie en hoofdgreenkeepers van Het Rijk van verloopt op een zeer plezierige en 

constructieve wijze. In het overleg wordt de baancommissie goed geïnformeerd over de 

periodieke onderhoudswerkzaamheden en de  achterliggende noodzaak hiervan. Het 

resultaat van de inspanningen over de afgelopen periode is dat er bij de planning van het 

periodieke onderhoud veel meer rekening wordt gehouden met de belangen van de leden en 

de wedstrijdkalender. Ook voorafgaand overleg over de reconstructie van hole 5 oost is zeer 

positief geweest.  

 

Uitgangspunten, niet limitatief: 

- de samenstelling van de baancommissie zal een evenwichtige zijn en minstens uit 3 

personen bestaan. Vanwege de aanwezige expertise zal periodiek ook de clubreferee 

bij dit overleg worden betrokken. 

- de baancommissie werkt zeer nauw in samenspraak met de H&RC en voert daarmee 

periodiek overleg. 

- er zal meerdere keren per jaar overleg worden gevoerd met Het Rijk van Sybrook 

waarbij het zwaartepunt in het speelseizoen zal liggen. 

- de baancommissie zal de leden via de nieuwe website op de hoogte brengen van 

geplande onderhoudswerkzaamheden. 

- bij meer ingrijpende onderhoudswerkzaamheden zal afstemming met de H&RC 

plaatsvinden over Q-condities en consequenties hiervan voor geplande wedstrijden. 
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- er zal door de baancommissie een langetermijnplan worden gemaakt met mogelijke 

wensen en toekomstige aanpassingen per hole.  

 

12. Committed to Senioren 

Golf is een sport voor iedereen, een leven lang. Vergrijzing biedt veel kansen, de groep 

senioren groeit aanzienlijk. Nieuwe ouderen sporten meer dan vroeger, zijn actiever en 

hebben middelen om te besteden. Met het programma Committed to Senioren biedt de NGF 

een methode om in te spelen op de behoefte van senioren. De golfclub is een uitstekende 

plek om hieraan in zowel sportief als sociaal opzicht invulling aan te geven met als doel hen 

middels een fitness- en golfprogramma zo lang mogelijk fysiek in staat te stellen deze sport 

te blijven beoefenen. Ook onze club heeft deze methodiek omarmd en daartoe een 

intentieverklaring van de NGF ondertekend. Ofschoon de opstart enigszins is vertraagd gaat 

het bestuur er vanuit dat de nieuw benoemde coördinator succesvol zal zijn bij de verdere 

implementatie. 

 

13. Committed to Familie 

Onder Familiegolf worden faciliteiten verstaan die het leden van (jonge) gezinnen 

aantrekkelijker maken om lid van het Sybrook te worden of te blijven. Met het optimaal 

bedienen van ‘de hele familie’ kan een basis worden gelegd voor het samen laten golfen van 

jong en oud. Met de NGF is ook ons bestuur van mening dat hiermee een belangrijke en nu 

nog ondervertegenwoordigde doelgroep wordt bereikt, waarmee aan de doelstelling om het 

ledental ook in de toekomst op peil te houden of te vergroten kan worden voldaan. Families 

kunnen de hoeksteen zijn van golf (zie hiervoor het NGF filmpje op haar site) en zijn dus  

welkom, maar er moet wel worden voldaan aan hun behoefte aan flexibiliteit in prijs en 

producten.  

Inmiddels zijn er door Het Rijk van Sybrook reeds een aantal stappen gezet waarmee wij het 

predicaat “Committed to Familie” al van de NGF mochten ontvangen, maar het bestuur ziet 

dit als een eerste stap op weg naar een verdere invulling van dit programma. Een belangrijk 

element daaruit is het creëren van een ontmoetingsplek voor families en om dit te bereiken 

kan onder meer gedacht worden aan voorzieningen voor kinderen, oppas, speeltijd 

beschikbaar stellen op bijv. de zondagmiddag, familielessen en activiteiten, minigolf, 

familieclinics, gezamenlijk etentje, meenemen van vriendjes, uitwisseling met andere clubs 

enz. Ook een aantrekkelijke tariefstelling (familierittenkaart?) mag daarbij niet ontbreken. 

Kortom, een ander aanbod en een andere benadering. 

Onontbeerlijk voor een goede realisatie is een gezamenlijke invulling met de 

exploitatiemaatschappij. 

 

14. Financiën 

Onze vereniging streeft naar een gezonde financiële positie waarbij een bescheiden 

vermogen van normaliter één keer de jaaropbrengst als buffer voor eventuele bijzondere 

gebeurtenissen en/of calamiteiten zal worden aangehouden.  

Om een goede grip op de uitgaven te krijgen zal voor het begin van een nieuw kalenderjaar 

door iedere commissie een begroting dienen te worden opgesteld. Ter ondersteuning zullen 

aan hen de gegevens over de afgelopen jaren ter beschikking worden gesteld. Bij 

aanzienlijke afwijkingen t.o.v. het voorgaande jaar zal een onderbouwing van deze 

afwijking(en) worden verstrekt. Deze begrotingen zullen met de penningmeester en zo nodig 

met het bestuur worden besproken en bijgesteld dan wel goedgekeurd. 

Aan de hand van deze begrotingen zal de penningmeester een totale begroting opstellen 

inclusief de overige inkomsten en uitgaven. 
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15. Sponsoring 

De sponsorcommissie zal alle initiatieven met betrekking tot sponsoring coördineren, alle 

geledingen binnen onze vereniging zullen dus hun geplande activiteiten eerst aan hen 

voorleggen. Dit om te voorkomen dat irritaties bij sponsoren ontstaan omdat zij meerdere 

keren worden benaderd. Ook vindt afstemming met Het Rijk plaats. 

De sponsorcommissie zal nadrukkelijk betrokken worden bij de inrichting van de nieuwe 

website. Achterliggende gedachte is dat het steeds lastiger wordt om sponsoren enthousiast 

te houden voor het clubblad en dat sponsoring voor de meesten toch een vorm van 

liefdadigheid is. Op de nieuwe website kunnen ook heel gericht sponsoren worden 

aangetrokken met naast het clubhart ook een commercieel doel voor een bepaalde 

doelgroep. Er kan voor kleinere bedragen advertentieruimte worden verkocht waarmee de 

afhankelijkheid van een enkeling beperkter wordt. De financiële consequenties hiervan 

moeten worden besproken. Huidige adverteerders in het clubblad moeten ook een plek 

krijgen op de website omdat het vanwege te hoge kosten weleens moeilijk kan worden om 

door te blijven gaan met het clubblad in gedrukte vorm.  Dit laatste kan natuurlijk alleen 

plaatsvinden als de website actueel is en blijft. 

 

16. Automatisering 

Een administratie zonder automatisering is inmiddels haast ondenkbaar en ook  ‘t Sybrook is 

ondertussen sterk afhankelijk van een goed functionerend systeem. Om die reden zijn er 

reeds een flink aantal slagen gemaakt waarmee vooral het back-up systeem en de veiligheid 

beter zijn gewaarborgd. Het oude MMS pakket van Proware, dat op een eigen server van de 

club draaide, is vervangen door een nieuwe en gemoderniseerde versie in de ‘Cloud’ en de 

beide desktops in het kantoor zijn vervangen door nieuwe exemplaren. De overbodig 

geworden server levert een flinke besparing in de onderhoudskosten op. 

De kiosk in de hal voor het registreren van Q-kaarten is in 2014 geheel gereviseerd waarmee 

een aanzienlijke verbetering is bereikt. Graag zouden wij een verdere snelheidsverbetering 

realiseren door gebruik te maken van de bestaande glasvezelverbinding (niet in eigendom 

van Het Rijk) maar dit is, gezien de daarmee gepaard gaande hoge kosten, helaas niet 

mogelijk. Voor telefonie en internetverbinding is uit kostenoverwegingen overgeschakeld van 

KPN naar XS4ALL. 

Mede uit continuïteitsoverwegingen wordt gestreefd naar versterking van de commissie. 

 

17. Bestuur 

De huidige bestuurssamenstelling bestaat uit: voorzitter, secretaris, penningmeester, 

bestuurslid WeCo, H&RC, Jeugd en algemeen. De huidige samenstelling voldoet om de 

bestuurstaken naar behoren te kunnen uitoefenen, wel zullen met enige regelmaat de 

aandachtsvelden moeten worden herzien waarbij met name aan het aspect continuïteit een 

zwaarwegende rol worden toebedeeld. 

 

18. Samenwerking met Het Rijk van Sybrook B.V. 

Het handhaven van de sfeer en cultuur was een belangrijk uitgangspunt bij het aangaan van 

de onderhandelingen over de nieuwe overeenkomst. Nu dit naar tevredenheid van beide 

partijen is ingevuld kan de focus weer worden gericht op andere aan de orde zijnde 

onderwerpen om de belangen van onze leden zo goed mogelijk te behartigen. Hiertoe vindt 

maandelijks overleg (MO) plaats tussen de directeur en de voorzitter, terwijl eens per 

kwartaal een voortgangsoverleg (CVO) wordt gehouden waarbij ook het management van 

Het Rijk Golfbanen B.V. aanwezig is. De club wordt daarbij vertegenwoordigd door het 
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dagelijks bestuur, eventueel aangevuld met andere bestuursleden. Indien gewenst wordt een 

ad hoc bijeenkomst ingelast. Dit overleg is gebaseerd op vier belangrijke pijlers nl. club, 

baan, horeca en golfpro’s. Het verdient daarom aanbeveling om in de toekomst periodiek 

ook de golfpro’s bij dit overleg te betrekken.  

Ook zal intensief met Het Rijk moeten worden gecommuniceerd over invulling van de 

clubdoelstellingen, deze kunnen immers alleen in nauwe samenwerking met de 

exploitatiemaatschappij worden gerealiseerd. 

 

19. Slot 

Het bestuur heeft getracht om met dit plan een richting aan te geven waarmee kan worden 

ingespeeld op de te verwachten ontwikkelingen in de golfwereld zoals deze tijdens vele 

bijeenkomsten en in publicaties van de NGF en andere organisaties bekend zijn gemaakt.  

Veel zaken zijn hierin aan de orde gesteld, maar vanzelfsprekend staat het bestuur graag 

open voor ideeën, plannen en suggesties van onze leden. Aarzelt u niet om contact met ons 

op te nemen. ’t Sybrook is een fijne en gezellige golfclub en is uw positieve bijdrage zeker 

waard! 

 

 

Bijlagen: 

 Terugblik historie 

 Organisatie 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: 

 

Korte terugblik historie G&CC ‘t Sybrook 

 

Het initiatief voor de aanleg van golfbaan 't Sybrook is genomen door de heer Juuk Scholten. 

De heer Scholten kreeg in 1985  na het overlijden van zijn vader, samen met zijn twee broers 

het fraaie jachtgebied  't Sybrook in handen. De naam ‘Sybrook’  betekent ‘zuidelijk moeras’ 

en waarschijnlijk is hiermee het veengebied ten zuiden van Oldenzaal bedoeld. 

 

Samen met een groep van acht  Twentse ondernemers en de MGBS (groep mogelijk 

geïnteresseerde bestuurders Golf & Countryclub ’t Sybrook) die een aantal jaren  later 

aanhaakten, werden plannen gemaakt voor een golfbaan op dit terrein en het naastgelegen 

landgoed  ‘t Witte Huis. Het moest een uitdagende, semi-openbare baan worden van een 

hoge kwaliteit die mede bepalend zou zijn voor het gezicht van Twente. Een visitekaartje 

voor de regio. De financiering van de baan geschiedde door een banklening, een 

aandelenkapitaal van de oprichters en voor een niet gering deel door de leden van de 

nieuwe vereniging door middel van een obligatielening. 

Toch duurde het nog tot 1992 voor  alle vergunningen binnen waren en met de aanleg kon 

worden begonnen. In grote lijnen is het ontwerp van de holes het werk van de bekende 

Belgische golfbaanarchitect Paul Rolin. Voor de uitvoering en detaillering  is Alan Rijks 

ingeschakeld. De laatste is ook verantwoordelijk voor de uitbreiding tot 27 holes. Het 

clubhuis is ontworpen door architect Thom Kroese. 
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Op 3 december 1992 is de Golf- & Country Club ’t Sybrook opgericht als hoofdgebruiker van 

het park. In 1994 is de 18-holes baan speelklaar en werd deze officieel geopend door Prins 

Johan Friso, in aanwezigheid van de Commissaris der Koningin Jan Hendrickx. Binnen een 

jaar werd de A-status verworven. Het nieuwe clubhuis is in 1995 in gebruik genomen. 

Eind 1993 heeft de G&CC ’t Sybrook een tienjarige exploitatieovereenkomst met de 

exploitatiemaatschappij gesloten, die in 2003 nog eens met tien jaar is verlengd. 

 

Sindsdien zijn er de nodige veranderingen geweest. Rond de eeuwwisseling verwerft de 

exploitatiemaatschappij grote stukken grond en is de baan in 2003  met 9 uitdagende  holes 

waarin vele glooiingen en waterpartijen, uitgebreid tot 27 holes. 

Kort na het gereedkomen van deze uitbreiding  wordt  de baan aan de vereniging te koop 

aangeboden. Weliswaar komt er een voorlopige koopovereenkomst tot stand maar de koop 

gaat uiteindelijk niet door. Er komt een nieuwe gegadigde: Het Golvend Land (thans Het Rijk 

Golfbanen B.V.) dat begin 2007 de aandelen van de Exploitatiemaatschappij ’t Sybrook 

overneemt. Daarmee is de baan onderdeel geworden van Het Rijk Golfbanen B.V. , waartoe 

ook de banen behoren van Nijmegen, Nunspeet en Margraten. 

 

Met laatstgenoemde (die de naam inmiddels had veranderd in Golfbaan Het Rijk van 

Sybrook B.V.) maakt de vereniging -na lange onderhandelingen- een aanvullende 

exploitatieovereenkomst voor de periode tot eind 2013. De vereniging deelt sindsdien de 

baan met een verhoogd aantal gastspelers en uitgebreidere commerciële activiteiten. De 

aanvullende overeenkomst heeft met name ten doel deze ontwikkelingen in goede banen te 

leiden. Tevens is daarin een terugbetalingsregeling vastgelegd met betrekking tot de 

obligatielening van de leden. Eind 2014 is deze regeling geheel afgerond.  

Tot dusver heeft de ervaring ons geleerd dat er voor de leden van de vereniging voldoende 

speelmogelijkheden zijn. Knelpunten worden in goed periodiek overleg met de exploitant 

opgelost. De vereniging prijst zich gelukkig met een exploitant die de golfsport een warm hart 

toedraagt.  

Eind 2013 is de vereniging er in geslaagd een geheel nieuwe overeenkomst met Het Rijk af 

te sluiten waarin zowel de zelfstandigheid van de vereniging blijft gewaarborgd, als ook de 

speelrechten voor de leden naar tevredenheid zijn geregeld.  In een mission statement is het 

belang van de vereniging voor een goede exploitatie nog eens onderstreept. Deze 

overeenkomst is van kracht t/m 2019. 
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Bijlage 2: 

 

 

 

Organisatie G&CC 't Sybrook 2014
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