
            Beleidsplan Prestatieve Teams NGF Competitie 2019 
                                                                         (17-07-2018) 

Inleiding 

GCC ‘t Sybrook stelt zich ten doel  een vereniging te zijn, waarbij ieder lid zich snel thuis voelt en zich optimaal kan 

ontwikkelen. Naast het sociale aspect, probeert de vereniging het spelniveau en competitieve karakter te 

bevorderen. Dit vindt enthousiasme onder veel leden, wat terug te vinden is in de grote deelname bij 

competitieve wedstrijden als de Maandbeker,  Clubkampioenschappen en de NGF competitie. 

Op dit moment (zomer 2018)heeft de vereniging een drietal boven gemiddelde prestatief ingestelde competitie 

teams:  Heren 1, Heren 2 en Dames 1, 36 holes. 

 

Doelstelling 

Dit beleidsplan legt vast de wijze waarop de selectie van voornoemde drie teams voor de competitie 2019 tot stand 

komt.  

 

De competitiebegeleiders 

De wedstrijdcommissie benoemt uit haar midden twee competitie begeleiders. 

 

Taken van de competitie begeleiders: 

-het formeren van de prestatieve teams 

-overleg met de begeleidende pro en captains 

-het communiceren met alle betrokkenen 

Vorming van de prestatieve teams  

Zij die deel wensen uit te maken van één van de bestaande of eventueel te vormen prestatieve teams dienen zich 

zonder het stellen van voorwaarden, vóór 1 september van het betreffende jaar aan te melden bij de voorzitter van 

de Wedstrijdcommissie, Aart-Jan Smit. 

De competitie begeleiders stellen op basis van de hieronder geformuleerde criteria de competitieteams samen, 

althans proberen dit. 

 

Lukt dit formeren niet of is iemand die zich heeft gemeld het met de beslissing  van de competitie begeleiders niet 

eens, dan beslissen in hoogste instantie drie bestuursleden van de vereniging:  Henk van der Sijs, Aart-Jan Smit en 

Nicol Kraaijenzank.  

Criteria voor selectie: 

Versterking van het team, waarbij gekeken wordt naar: 

* Actuele HCP en ontwikkeling daarvan het afgelopen jaar 

* Resultaten Maandbekers/Clubkampioenschappen etc. over het afgelopen seizoen 

* Deelname aan verenigingsactiviteiten 

* Past de betrokkene in het team 

* Beschikbaarheid in de competitieperiode 

 

Trainingen 

De drie competitieteams, heren 1-, heren 2- en dames 1 36 holes krijgen groepstrainingen om zich  optimaal te 

kunnen voorbereiden op de competitie. De kosten daarvan worden betaald door de vereniging. 

 

 

 


