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Voorwoord 
Voor u ligt het meerjarenplan 2019-2020 van G-Golf Prise d’Eau. Dit plan is samengesteld door de 
commissie G-Golf, met medewerking van Jos Verbossen (initiatiefnemer van het G-Golf binnen Prise 
d’Eau) en Bert Stasse, vader van een van de G-Golfers.  
 
Het doel van dit plan is om voor alle betrokken bij het G-Golf een helder beeld te schetsen van waar  
G-Golf voor staat en op welke manier we binnen Prise d’Eau het G-Golf vorm willen geven.  
 
Wij beleven met de commissie veel plezier aan het organiseren van alle activiteiten rondom G-Golf 
en genieten van wat golf en het lidmaatschap van de Golf Club Prise d’Eau de G-Golfers brengt. Wij 
hopen dat G-Golf binnen Prise d’Eau tot in lengte van jaren mag blijven bestaan en navolging gaat 
krijgen bij veel andere golfverenigingen in Nederland. 
 
Commissie G-Golf 
Ton Bakkers 
Ans van Berkel 
Stefan Berkvens 
Peter van der Lint 
Berrie Pelser 
Anita Suijkerbuijk 
Hubert-Jan Wouters  
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1. Missie, visie en ambities G-Golf Prise d’Eau 
 
Missie 
Mensen met een (niet lichamelijke) beperking bij Golf Club Prise d’Eau kunnen laten genieten van het 
golfspel, in een groep waarin ze zich prettig voelen. 
 
Visie 
Golf is in Nederland een veel beoefende sport, waar spelers van jong tot oud genieten van sport en 
ontspanning in de buitenlucht. Deze sport is bij uitstek geschikt voor mensen met een beperking, 
zoals autisme, ADHD, ADD, NAH en het syndroom van Down. Want golf is nauwelijks 
blessuregevoelig, in tegenstelling tot sporten als hockey en voetbal, en wordt beoefend in een 
prikkelarme omgeving. Daarom kan golf een ideale sport zijn voor iedereen voor wie het fysiek 
mogelijk is om de sport uit te voeren. Toch zijn er maar weinig mogelijkheden voor mensen met een 
beperking om in verenigingsverband te golfen.  
 
Wij geloven in een inclusieve maatschappij en daar hoort een inclusieve golfvereniging bij.  
Binnen Golf Club Prise d’Eau is daarom plaats voor mensen met een beperking en zij zijn volwaardig 
lid van onze vereniging.  
 
Ambities 
Wij willen G-Golf dat een volwaardig onderdeel van onze vereniging blijft.  
Wij willen een stimulerende rol hebben in Nederland op het gebied van G-Golf in clubverband. 
Wij willen onze zichtbaarheid in de regio vergroten, zodat in Brabant op termijn een G-Tour kan 
worden opgezet. 
 
Doelen 
- Golf een vaste plek geven binnen het sportaanbod voor mensen met een (niet-lichamelijke) 

beperking in Tilburg en omstreken; 
- Behalve de gekende voordelen die sporten in het algemeen voor deelnemers met zich 

meebrengt, zoals gezelligheid, het bevorderen van zelfredzaamheid en het verbeteren van de 
lichamelijke conditie, is ook het contact met lotgenoten in een andere omgeving belangrijk. Wij 
faciliteren dit met het organiseren van G-Golf; 

- Emancipatie van mensen met een beperking; door contact van de overige leden van Golf Club 
Prise d’Eau met de doelgroep werkt dat naar twee kanten; 

- Het behalen van het GVB, voor wie dit wil en kan. 
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2. Algemeen 
 
Doelgroep 
Volwassenen en jeugd vanaf 8 jaar met een beperking, niet zijnde een lichamelijke beperking. Denk 
hierbij aan beperkingen als autisme, ADHD, ADD, NAH en het Syndroom van Down (niet limitatief). 
Van belang is dat iemand lichamelijk in staat moet zijn om de basisslagen van het golf te kunnen 
maken. Verder is het noodzakelijk dat een deelnemer de instructies begrijpt om de veiligheid voor 
zichzelf en voor anderen te kunnen garanderen. Daarnaast moet een deelnemer in staat zijn om 
autoriteit aanvaarden van zowel de Pro als de begeleiders/vrijwilligers. 
 
Wij streven ernaar om voor alle deelnemers een groep te kunnen samenstellen waarin zij zich prettig 
voelen. Ultimo 2018 hebben we 12 leden. Tot en met 2020 willen wij groeien naar maximaal 18 
leden, maar groei is geen doel op zich. Een eventuele groei moet geleidelijk plaatsvinden, zodat de 
groepsvorming organisch kan plaatsvinden en alle deelnemers rustig aan elkaar kunnen wennen. 
Groeiscenario: 
- Ultimo 2019: max 15 leden 
- Ultimo 2020: max 18 leden 

 
Voor de werving en selectie G-Golfers is een protocol opgesteld, wat als bijlage in dit document is 
toegevoegd. 
 
Verzorgingsgebied 
Het verzorgingsgebied voor leden van het G-Golf Prise d’Eau is Tilburg en omgeving. 
 
Lidmaatschap 
Een G-Golfer betaalt in 2019 € 205 per jaar aan contributie aan de vereniging en wanneer iemand na  
1 augustus in een jaar lid wordt bedraagt de contributie € 100. Deze contributie kan jaarlijks worden 
herzien. 
 
Hiervoor krijgt een lid: 
- Lessen door een professionele golfleraar, gedurende het hele jaar (met uitzondering van een 

winterstop van half december tot februari en een zomerstop in juli en augustus); 
- Onbeperkt gebruik van de oefenfaciliteiten (per deelnemer zal worden bekeken in hoeverre 

hij/zij zelfstandig van deze faciliteiten gebruik kan maken of dient te worden begeleid); 
- Gebruik van de Par 3 baan, onder begeleiding; 
- Als het spelniveau van de deelnemer het toelaat gebruik van de grote baan, onder begeleiding; 
- Tijdelijk gebruik van golfclubs, indien nodig. De spelers worden geacht op termijn eigen clubs 

aan te schaffen; 
- Lidmaatschap van de vereniging en de NGF; 
- Begeleiding door vrijwilligers. 

 
Activiteiten 
Lessen 
Lessen worden op zaterdag verzorgd door een golfleraar/Pro, die affiniteit heeft met de doelgroep. 
Hierin wordt zoveel mogelijk de cyclus aangehouden: 3 weken les aan de achterzijde van de driving 
range, afgewisseld met samen spelen op de Par 3 baan. Na de les bestaat ook de mogelijkheid om de 
Par 3 te lopen onder begeleiding van een vrijwilliger. Ook worden theorielessen aangeboden, zodat 
de deelnemers kennis nemen van de meest relevante golfregels. 
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Wedstrijden 
Bij de afsluiting van het zomer en het winterseizoen zal respectievelijk het zomer- en 
winterkampioenschap worden gespeeld. Daarnaast ambiëren we ieder jaar een open G-Golf toernooi 
te organiseren en nemen we deel aan wedstrijden van andere verenigingen. Tot slot zullen wij 
deelnemen aan grote landelijke golfevents, zoals de Special Olympics Nationale Spelen. 
 
Deelname aan de wedstrijden zullen we stimuleren bij de G-Golfers. Wij zullen echter altijd het 
belang van de golfer centraal stellen en deelname aan wedstrijden is geen voorwaarde om lid te zijn.  
De commissie stelt zich ten doen om zoveel mogelijk rekening te houden met de individuele wensen 
en behoeften van de leden. 
 
Deelname aan (internationale) events van individuele spelers zal niet vanuit de commissie G-Golf 
worden gefaciliteerd. Wel zullen wij spelers en ouders informeren over events, als we hierover door 
de NGF of anderszins worden geïnformeerd. 
 
Bezoek aan andere verenigingen 
Daar waar de mogelijkheid zich voordoet, willen we op banen van omliggende golfbanen spelen. 
Enerzijds kunnen we onze leden ook gebruik laten maken van de Birdie-cirkel en laten ervaren hoe 
het is om, zonder wedstrijdelement, op andere golfbanen te spelen. Daarnaast kunnen we hiermee 
de zichtbaarheid van G-Golf vergroten met de bedoeling andere clubs te inspireren om ook een G-
Golf afdeling te starten. 
 
G-Golfers 
Van de G-Golfers wordt verwacht dat ze zoveel mogelijk aanwezig zijn tijdens de lessen en 
wedstrijden en onderdeel zijn van het groepsproces, zoals dat ook in andere sporten gebruikelijk is. 
Deelname vinden we belangrijk voor de onderlinge samenhang in de groep en het bevordert het 
teamgevoel. Dit past binnen onze missie van het sporten in clubverband en ons doel om met G-Golf 
ook sociale contacten en onderlinge gezelligheid te bevorderen. Om dit te realiseren gaan we uit van 
minimaal 50% aanwezigheid bij lessen en overige activiteiten van G-Golf Prise d’Eau.  
 
Ouders en/of begeleiders 
Ouders en/of persoonlijk begeleiders dragen zelf de verantwoordelijk voor hun kind. Deze 
verantwoordelijkheid kan nooit worden verlegd naar de vereniging, de commissie G-Golf, individuele 
commissieleden of overige vrijwilligers. Wij verwachten van ouders/persoonlijk begeleiders dat zij de 
aanwezigheid van kun kind bij de lessen stimuleren en ervoor zorgen dat relevante informatie vanuit 
de vereniging en/of commissie ook bij hun kind terecht komt. Ook verwachten wij dat ze kun kind 
ondersteunen om via de daarvoor bestemde kanalen te communiceren met de vereniging of de 
commissie G-Golf. Daarnaast gaan wij ervanuit dat zij, indien nodig, zelf voor het vervoer van en naar 
Prise d’Eau zorgen. Ook het vervoer naar wedstrijden bij andere clubs dienen zij zoveel mogelijk in 
onderling overleg te organiseren.   
 
Als ouders en overige familieleden G-Golf positief uitdragen en hun omgeving enthousiasmeren, 
leveren zij een belangrijke bijdrage in de continuïteit van het G-Golf. Wij verwachten dat ouders in 
het werven van Vrienden van het G-Golf ook een rol vervullen, zodat de contributie voor hun kind op 
een zo laag mogelijk niveau kan worden gehouden.  
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Vrijwilligers 
Commissieleden 
De commissie G-Golf bestaat uit zeven vrijwilligers die tijd willen en kunnen vrijmaken om zich in de 
volle breedte in te zetten voor de organisatie van het G-Golf binnen Prise d’Eau. Zij hebben affiniteit 
met de doelgroep. Van ieder commissielid wordt verwacht dat hij/zij een substantiële bijdrage levert. 
 
Binnen de commissie is op ieder van onderstaande thema’s iemand eindverantwoordelijk. 
- Voorzitter 
- Secretaris en interne communicatie (met spelers, ouders en vrijwilligers etc.) 
- Penningmeester 
- Sponsoring 
- Communicatie (website, social media etc.) 
- Wedstrijden  
- Vrijwilligers 

 
Het commissielid dat verantwoordelijk is voor een taak, zal indien nodig commissieleden en/of 
andere vrijwilligers betrekken bij de organisatie en uitvoering van werkzaamheden.  
 
Overige vrijwilligers 
Vrijwilligers dienen affiniteit te hebben met de doelgroep. Onder vrijwilligers wordt verstaan: de 
mensen die zich tijdens de lessen, wedstrijden, individuele rondjes golf en andere organisatorische 
aangelegenheden met regelmaat inzetten in het belang van de gehele groep G-Golfers. Ouders van 
deelnemers kunnen vrijwilliger zijn, maar dit is dus niet per definitie het geval.  
 
De werving en selectie van vrijwilligers is opgenomen in een protocol, dat als bijlage is toegevoegd bij 
dit document.  
 
Alle vrijwilligers, inclusief commissieleden, moeten beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag. 
Deze wordt kosteloos verzorgd door het secretariaat van de vereniging. 
 
Vrijwilligers binden en boeien  
Vrijwillig betekent niet vrijblijvend. De vrijwilliger moet zich betrokken en verantwoordelijk voelen 
voor zijn/haar taak. Het doel is om de vrijwilligers structureel aan het G-Golf te binden. Zo 
verwachten we van iedere vrijwilliger dat hij/zij minimaal 6 keer per jaar drie uur beschikbaar is voor 
een les en/of het lopen van de Par 3 op de zaterdagen dat er geen les is. Aan het begin van het jaar 
zal aan de vrijwilligers worden gevraagd om in het lesschema aan te geven wanneer zij beschikbaar 
zijn. Aan de hand van de beschikbaarheid zal door de G-Golf commissie een planning worden 
gemaakt. Wanneer iemand onverhoopt toch niet aanwezig kan zijn op een van de opgegeven data, 
zal de vrijwilliger zelf een vervanger zoeken. 
 
Daarnaast kan een vrijwilliger samen met een G-Golfer de Par 3 of grote baan lopen, bijvoorbeeld na 
de les of op een ander moment. Dit komt bovenop de gevraagde aanwezigheid tijdens de lessen. 
 
De golfleraar/Pro zal tijdens de lessen aangeven wat wordt verwacht van de vrijwilligers, zodat zij 
een actieve rol kunnen spelen tijdens de lessen.  
 
Bestuur 
Van het bestuur van Golf Club Prise d’Eau ervaren wij draagvlak voor de positie van G-Golf binnen 
onze vereniging en wij vragen hun support om golf voor deze doelgroep binnen onze vereniging 
mogelijk te blijven maken.  
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Daarnaast heeft het bestuur dankzij haar netwerk bij andere golfverenigingen en de NGF de 
mogelijkheid om G-Golf uit te dragen en daarmee andere clubs te inspireren om ook een G-Golf 
afdeling te starten. Wij zullen het bestuur zoveel mogelijk op de hoogte houden van ontwikkelingen 
binnen G-Golf. 
 
Communicatie 
Eenduidige en snelle communicatie met alle betrokkenen is noodzakelijk om G-Golf voor iedereen 
soepel te laten verlopen. Voor communicatie met deelnemers, ouders, vrijwilligers, bestuur, 
vrienden van het G-Golf en andere geïnteresseerden is onze website het hoofdcommunicatiemiddel. 
Whatsapp is ondersteunend aan de website, bedoeld om laatste wijzigingen of informatie door te 
geven.   
 
Daarnaast hebben we de volgende kanalen die vooral een informatief karakter hebben: 
- Mail 
- Nieuwsbrief 
- Website G-Golf 
- Website Prise d’Eau 
- Facebook 

 
NGF 
De NGF heeft aangegeven dat golf voor mensen met een beperking een van de speerpunten is voor 
de komende jaren. De NGF is in de lead om G-Golf in Nederland breder op de kaart te zetten en 
ondersteunend aan onze initiatieven en het realiseren van onze ambities. Wij zullen de NGF op de 
hoogte houden van initiatieven en ontwikkelingen binnen G-Golf Prise d’Eau. 
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3.  Financieel 
 
Algemeen 
Ons uitgangspunt is dat G-Golf zelfvoorzienend is binnen de vereniging. Zo zijn we gestart en dit 
willen we zo houden, omdat we vinden dat een maatschappelijk initiatief gedragen dient te worden 
door mensen/partijen die zich (maatschappelijk) betrokken voelen bij de doelgroep van het G-Golf.  
 
Voor de financiering van het G-Golf zijn we afhankelijk van sponsoren, subsidies en Vrienden van het 
G-Golf. Als volwaardig onderdeel van de vereniging zijn de vergaderkosten van de commissie wel 
voor rekening van Golf Club Prise d’Eau. Wij zullen hier op een verantwoorde manier mee omgaan. 
De het bestuur van Golf Club Prise d’Eau accordeert de begroting en de penningmeester van het 
bestuur controleert periodiek de inkomsten en uitgaven van G-Golf Prise d’Eau. Hiermee leggen wij 
de door ons gewenste en noodzakelijk geachte verantwoording af voor alle gelden waarover we de 
beschikking hebben. 
 

Sponsoren 
Onder sponsoren wordt verstaan: bedrijven die per jaar minimaal € 250 sponsoren of door middel 
van sponsoring van producten (zoals prijzen, catering en promotie) een bijdrage leveren aan G-Golf. 
 
Subsidies 
Mede dankzij een grote projectsubsidie van de gemeente Tilburg en enkele andere subsidiegevers 
hebben we in de periode van 2015 en 2017 de basis kunnen leggen voor het G-Golf bij Prise d’Eau. 
Het is noodzakelijk om in de komende periode nieuwe subsidiebronnen aan te boren. 
 
Vrienden van het G-Golf 
Veel leden van Prise d’Eau, golfliefhebbers daarbuiten en familie en vrienden dragen G-Golf een 
warm hart toe. Voor € 50,- per jaar zijn zij Vriend van het G-Golf. Ultimo 2018 hadden we bijna 80 
vrienden. Onze ambitie is te groeien naar een vaste groep van 100 vrienden, zodat we continuïteit in 
het G-Golf behouden. Voor onze Vrienden organiseren we een keer per jaar een ‘bedankwedstrijd’, 
waarin ze samen kunnen spelen en kennis kunnen maken met de G-Golfers. Daarnaast zijn ze altijd 
welkom om een les bij te wonen. 
 
Overige opbrengsten 
We proberen extra inkomsten te genereren uit aanvullende acties, zoals challenges bij een 
clubwedstrijd en de verkoop van ballen en ballmarkers.  
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Begroting G-Golf 2019 
 
Deze begroting is gebaseerd op 12 deelnemers en zo realistisch mogelijk opgesteld. Zodra het aantal 
spelers toeneemt, zal een extra lesgroep moeten worden opgestart en zal de begroting op jaarbasis 
toenemen met ca. € 1.700. Omdat hier op dit moment nog geen sprake van is, is gekozen voor 
onderstaande begroting. Wel hebben we de ambitie om te stijgen naar 100 Vrienden van het G-Golf. 
Hiermee denken we in 2019 eventuele extra kosten vanwege een derde lesgroep op te kunnen 
vangen, omdat deze extra kosten pas in de loop van het seizoen zullen ontstaan en niet het gehele 
bedrag van € 1.700,- behelsen.  
 
G-Golf heeft geen winstoogmerk. Een begrotingsoverschot wordt toegevoegd aan de reserves, die 
binnen de vereniging geoormerkt zijn voor G-Golf. Eventuele tekorten kunnen worden opgevangen 
uit de reeds aanwezige reservers, maar hierop dient zo snel mogelijk te worden geanticipeerd om de 
continuïteit van het G-Golf te kunnen waarborgen.  
 

Inkomsten   
Bijdrage lessen en wedstrijden*    2.150  
Vrienden van het G-Golf    4.000  
Inschrijfgeld G-Golf Open    1.250  
Sponsoring en subsidies    2.900  
Vergoeding vergaderkosten       750  
Overige opbrengsten       150  
Totaal inkomsten 11.200  
   
Uitgaven   
G-Golf Open     3.500 
Overige wedstrijden     1.250 
Golflessen     3.100 
Reis- en deelnamekosten wedstrijden     1.500 
Communicatiekosten  300 
Vergaderkosten   750 
Bekers en andere prijzen  100 
Bloemen en bedankjes  50 
Lesmaterialen  250 
Drukwerk  150 
Overige kosten  250 
Totaal inkomsten  11.200 
   

 
* Lidmaatschapsgelden worden direct afgedragen aan de vereniging en vallen buiten de G-Golfbegroting. 
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Bijlagen 
 
1. Protocol werving deelnemers en vrijwilligers 
 
Stappenplan werving en selectie nieuwe deelnemers 

• Bij 4 aanmeldingen van start met nieuwe groep 
• Maatwerk bij komst vrienden van huidige deelnemers 
• Maximaal 3 gratis proeflessen een baanles, waarbij altijd een wettelijk vertegenwoordiger/ 

familielid aanwezig is 
• Gerrit vanuit zijn expertise geeft aan of de sport passend is 
• Indien nodig expertise inroepen van ouders of professionele begeleider 
• Dan definitief maken of deelnemer lid kan worden 

 
Stappenplan werving en selectie vrijwilligers 

• Vrijwilliger meldt zich via website, commissielid of secretariaat 
• Vertegenwoordiger commissie neemt contact op om NAW, tel, leeftijd, geslacht, affiniteit 

met doelgroep en golfsport te vragen 
• Kennismakingsgesprek met twee commissieleden 
• Bij positief gevoel uitnodigen voor de eerstvolgende les 
• Als het de vrijwilliger, de deelnemers en de commissie goed bevalt, VOG aanvragen en na 

afgifte VOG laten deelnemen aan de groepslessen 
 
Protocol bij later blijken mismatch deelnemer/niet betalen contributie 

• Input kan komen van Gerrit, vrijwilliger en commissieleden 
• Deelnemer wordt in bijzijn wettelijk vertegenwoordiger/familielid aangesproken 
• Bij geen of onvoldoende verbetering: commissie G-golf besluit in vergadering op basis van 

ervaringen met deelnemer dat deze persoon niet past in de groep 
• Twee commissieleden (waaronder bij voorkeur de voorzitter van de commissie) gaan samen 

in gesprek met de deelnemer om afscheid te nemen 
• Bestuur wordt geïnformeerd 

 
Protocol bij later blijken mismatch vrijwilliger 

• Vrijwilliger wordt aangesproken op gedrag door commissieleden 
• Bij geen of onvoldoende verbetering: commissie G-golf besluit in vergadering op basis van 

ervaringen met de vrijwilliger dat deze persoon niet passend is 
• Twee commissieleden (waaronder bij voorkeur de voorzitter van de commissie) gaan samen 

in gesprek met de vrijwilliger om afscheid te nemen 
• Bestuur wordt geïnformeerd 

 
 


