Missie, visie en koerskeuzes Engelenburg Golf & Country Club (EGCC), december 2015

Deze weergave van de missie, visie en koerskeuzes EGCC is de aangepaste versie van het
oorspronkelijke conceptdocument uit de EGCC nieuwsbrief van eind februari 2015, na bespreking
in de ALV van 7 april 2015 en nu na vaststelling in de ALV van 1 december 2015.

1. Missie EGCC

EGCC is een vereniging van mensen uit Brummen en omgeving, die graag golf spelen en
zich daarin willen verbeteren samen met andere golfspelers op de mooie, uitdagende en
goed onderhouden 9 holes, par 72 golfbaan in de bijzondere ambiance van Kasteel
Engelenburg in Brummen.

2. Visie
De visie bestaat uit drie onderdelen, gelet op de complexe context van onze vereniging; de leden
hebben speelrecht op de golfbaan behorend tot en beheerd door de exploitant van Kasteel
Engelenburg.
2.1 Visie op de ontwikkeling van de vereniging EGCC
Een bloeiende golfvereniging met een omvang van maximaal 280 voornamelijk 40+ leden uit
Brummen en omgeving, die op jaarbasis een aanzienlijk aanbod aan wedstrijden aanbiedt
met variëteit en thematische verrassingen voor competitieve en recreatieve leden.
Daarnaast worden ruime mogelijkheden aangeboden om in klein teamverband of
individueel golf te spelen. Een informele, gezellige golfvereniging van betrokken leden, die
elkaar kennen als een grote, diverse familie en die zich thuis voelen op de golfbaan
Engelenburg in Brummen.
2.2 Visie op de golfbaan Engelenburg en de ontwikkeling daarvan.
De golfbaan Engelenburg is een mooie, uitdagende en goed onderhouden 9 holes, par 72
golfbaan in de bijzondere ambiance van Kasteel Engelenburg, met de ambitie een herkend
en erkend regionale 9 holes topbaan met top greens te worden.
2.3 Visie op de samenwerking EGCC en exploitant Kasteel Engelenburg.
EGCC leden hebben speelrecht op de golfbaan behorend bij en beheerd door de exploitant
van Kasteel Engelenburg. Beide partijen onderkennen een wederzijdse afhankelijkheid van
waaruit afspraken gemaakt zijn en zullen worden. Een bloeiende golfvereniging heeft
duidelijk meerwaarde voor de exploitant.
De toekomstige EGCC koers kan alleen succesvol zijn op basis van een constructieve
verhouding en afspraken met de exploitant, gericht op te bereiken win - win situaties.
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3. Koerskeuzes, ontwikkelingsrichtingen en actieplannen per visie onderdeel.

3.1 Ontwikkeling vereniging EGCC
1. Werving en begeleiding nieuwe leden. Topprioriteit
Het ledental is de laatste jaren teruggelopen van ca. 280 naar ca. 200 leden door vergrijzing, door
vertrek naar andere golfclubs, door overgang naar de groep vrije golfers en door een geringe
aanwas van nieuwe leden. De werving en begeleiding van nieuwe leden zal actief ter hand
genomen worden door de nieuwe commissie ledenwerving om de vereniging in ledental weer op
peil te brengen. Het accent ligt daarbij op nieuwe 40+ leden.
2. Verbetering lesactiviteiten. Prioriteit 1
Voor de lesactiviteiten zal een keuze gemaakt moeten worden tussen investeren op de golfbaan
Engelenburg of in samenwerking treden met een regionale golfclub, waar meer en betere
lesmogelijkheden geboden worden. In geval van samenwerking met een regionale golfclub is te
overwegen om daarnaast op de golfbaan Engelenburg jaarlijks specifieke lesoefeningen en
computersimulaties met de Golfpro aan te bieden.
3. Uitwisseling met andere regionale golfclubs. Prioriteit 1
Uitwisseling met andere golfclubs en golfbanen dient verder gestimuleerd te worden in
wedstrijdverband en in een uitbreiding van de hospitality chain speelmogelijkheden zoals een 5/10
rittenkaart met enkele geselecteerde regionale 9/18 holes golfbanen/-clubs. Ook een
superlidmaatschap vorm voor een aangepast speelrecht tarief op enkele geselecteerde regionale
18 holes banen is te overwegen.
4. Versterking externe en interne communicatie. Prioriteit 2
De externe en interne communicatie inclusief digitale media wordt versterkt, mede gelet op de
werving van nieuwe leden; daartoe wordt de internet commissie omgevormd tot een commissie
communicatie inclusief digitale media.
5. Bestuurlijke vernieuwing,vergroting individuele ledenbetrokkenheid. Prioriteit 2
Bestuurlijke vernieuwing en vergroting van de individuele ledenbetrokkenheid bij de vereniging
worden aangepakt om sneller en beter in te spelen op de grote veranderingen in de golfwereld en
de wijzigende verwachtingen van de leden. Daarbij wordt gedacht aan het meer gebruik maken
van tijdelijke werkgroepen en persoonlijke initiatieven naast het bestaande / aangepaste bestuursen commissiewerk.
6. Het aanzienlijke en gevarieerde wedstrijdaanbod op peil houden. Prioriteit 2
Het aanzienlijke en gevarieerde wedstrijdaanbod wordt goed op het huidige peil gehouden en zal
met enkele thematische verrassingen, zoals bij voorbeeld de cross country wedstrijd, worden
uitgebreid en vernieuwd.
7. Jeugdspelers van harte welkom.
Jeugdspelers zijn van harte welkom, worden de eerste jaren persoonlijk begeleid en een goede
golfontwikkeling aangeboden; doorontwikkeling van talenten naar de NGF golfcompetitie deelname
zal in samenwerking met een regionale golfvereniging met jeugd -focus worden opgepakt.
8. Begeleiding nieuwe leden, extra taak regel- en handicap commissie.
Een actieve regel en handicap commissie organiseert regelavonden en oefeningen in de baan,
waarmee een directe bijdrage wordt geleverd aan het spelplezier en de verbetering van het
golfspel niveau. Het begeleiden van nieuwe leden wordt hieraan als taak toegevoegd.
9. Verbetering overleg baanaangelegenheden.
Ter verbetering van het overleg over baanaangelegenheden wordt de voorzitter of een
aangewezen lid van de regel en handicap commissie tevens benoemd tot EGCC coördinator
baanaangelegenheden. Namens EGCC heeft hij over baanaangelegenheden structureel overleg
met de exploitant/Golfpro en regelmatig contact met de regionale NGF baanofficial.
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10. Ontmoetingsplaats/ clubhuis.
EGCC heeft behoefte aan een ontmoetingsplaats/ clubhuis die beter inspeelt op de wensen van de
leden dan de huidige golfbar, om het sociale doel samenhorigheid en versterking van de sociale
contacten meer inhoud te geven. Dit punt wordt gecombineerd en verder behandeld met het
actieplan bij ontwikkeling 3.3 aandachtspunt 1.
11. Meer flexibiliteit lidmaatschap soorten.
Naast het zomer lidmaatschap van 7 maanden is meer flexibiliteit in lidmaatschap soorten vereist
in lijn met de ontwikkelingen in de golfwereld. Bij voorbeeld met een basisjaar speelrecht tarief en
een fee per speelronde, nader te bepalen. Ook het puur administratief lidmaatschap met NGF
lidmaatschap, handicap registratie en - aanpassing op basis van ingeleverde scorekaarten is te
overwegen, om vooral ook zo in contact te komen met potentiële nieuwe leden.
12. Lid worden blijft financieel laagdrempelig.
Gelet op de ontwikkelingen in de golfwereld moet het lid worden financieel laagdrempelig blijven;
geen eenmalige participatie of lening en blijvend concurrerende speelrecht tarieven.
Bovendien vormen de virtuele golfverenigingen (golfverenigingen zonder binding met een
golfbaan) en de steeds lagere greenfee tarieven een extra bedreiging als alternatief voor een
gewoon lidmaatschap, waarvoor alertheid vereist blijft. Het speelrecht tarief voor de jeugd zal
verlaagd moeten worden om competitief/aantrekkelijk te blijven voor de jeugd, mede gelet op het
geringe gebruik van de golfbaan door de jeugd.

3.2 Ontwikkeling golfbaan Engelenburg

1. Handhaving kwaliteit golfbaan. Topprioriteit
Handhaving van de goede kwaliteit van de golfbaan, die mede door het sterk verbeterde
onderhoud is bereikt, heeft de hoogste prioriteit. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor een
verdere verbetering van de veiligheid, zoals de gladheid van de bruggetjes en het verhogen van de
herenafslag hole 7,q alsmede een verdere verbetering van een aantal praktische punten in de
baan. Bovendien wordt voorgesteld het aanspelen van hole 8 aantrekkelijker te maken door vóór
de green rechts een bunker te maken in plaats van het water bij het eilandje.
2. Upgrade oefenfaciliteiten. Prioriteit 1
De oefenfaciliteiten direct voor de spelers en voor de lesactiviteiten dienen een duidelijke upgrade
te krijgen, passend bij een regionale 9 holes topbaan. Daarin past ook een ontwikkeling naar
enkele par 3 oefenholes naast de driving range.
3. Regionale top 9 holes golfbaan.
EGCC heeft de komende jaren niet de wens de golfbaan uit te breiden naar een 18 holes golfbaan,
gelet op de regionale golfontwikkelingen van de laatste jaren. Wel gewenst is de ontwikkeling van
de golfbaan Engelenburg tot een regionale top 9 holes golfbaan met top greens en passende
oefenfaciliteiten.
4. Verbetering lesactiviteiten.
Aanzienlijke verbetering van de lesactiviteiten is nodig en vergt keuzes, zoals hiervoor beschreven
in ontwikkeling 3.1, aandachtspunt 2. Dit punt wordt gecombineerd en verder behandeld met het
actieplan bij ontwikkeling 3.1, aandachtspunt 2.
5. EGCC, ziel golfbaan Engelenburg.
Naast de marshalls, die actief lid zijn van de EGCC, hebben de EGCC leden in het algemeen een
proactieve en medeverantwoordelijke rol in de handhaving van de kwaliteit van de golfbaan.
Ervaringen bij golfbanen zonder een vereniging tonen duidelijk de behoefte aan een locale golfclub
aan. EGCC vormt in feite de ziel van deze golfbaan Engelenburg.
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3.3 Samenwerking EGCC en exploitant Kasteel Engelenburg

1. EGCC behoefte aan ontmoetingsplaats/ clubhuis. Prioriteit 1
EGCC heeft behoefte aan een ontmoetingsplaats/clubhuis, die beter inspeelt op de wensen van de
leden dan de huidige golfbar. Door het aanbieden van speciale horeca golf arrangementen zoals
een 9 holes golfhap, zullen ook de onderlinge contacten verbeterd worden.
2. Uitwisseling met andere regionale golfclubs. Prioriteit 1
De uitwisseling met andere regionale golfclubs en - banen wordt verder gestimuleerd in
wedstrijdverband en in een uitbreiding van hospitality chain speelmogelijkheden voor EGCC leden
bij enkele geselecteerde regionale 9/18 holes golfbanen. Te overwegen is ook een
superlidmaatschap van enkele golfbanen. Vergelijkbaar met ontwikkeling 3.1, aandachtspunt 3.
3. Handhaven hoge niveau golfbaan.
De exploitant zorgt voor het handhaven van het bereikte hoge niveau van golfbaan onderhoud,
voor verdere verbetering van praktische punten van de golfbaan en voor de upgrade van de
oefenfaciliteiten in lijn met het gezamenlijk streven naar topkwaliteit. EGCC draagt
medeverantwoordelijkheid voor het handhaven van het kwaliteitsniveau van de golfbaan. Wordt
gecombineerd en verder behandeld met het actieplan bij ontwikkeling 3.2, aandachtspunt 1.
4. Verbeteringen lesmogelijkheden en - faciliteiten.
Over de verbeteringen van de lesmogelijkheden en lesfaciliteiten, mogelijk in samenwerking met
derden, dient nader overleg van EGCC met de exploitant gevoerd te worden; de Golfpro heeft een
arbeidsovereenkomst met de exploitant. De inzet/ rol van de Golfpro bij de ledenwerving is
eveneens een gesprekspunt van EGCC met de exploitant, voordat EGCC met de Golfpro tot
verdere afspraken kan komen over zijn inzet bij wervingsactiviteiten. Dit punt wordt gecombineerd
en verder behandeld met het actieplan bij ontwikkeling 3.1, aandachtspunt 2.
5. Speelrechten EGCC leden.
De speelrechten van EGCC leden op de golfbaan Engelenburg worden gehonoreerd
overeenkomstig de jaarlijks afgestemde wedstrijd- en activiteiten agenda en de ruime
mogelijkheden daarbuiten voor golfen in klein teamverband. Gelijke behandeling van EGCC leden
en greenfee spelers is daarbij uitgangspunt.
6. Meer flexibiliteit lidmaatschap soorten.
Meer flexibiliteit in EGCC lidmaatschap soorten is vereist in lijn met de ontwikkelingen in de
golfwereld en worden in samenwerking met de exploitant op haalbaarheid onderzocht. Dit punt
wordt gecombineerd en verder behandeld met het actieplan bij ontwikkeling 3.1 aandachtspunt 11.
7. Actualisering samenwerkingsovereenkomst.
De actualisering van de samenwerkingsovereenkomst van 2009 zal in goed overleg in 2015/2016
plaatsvinden.
8. Sfeer en tradities Kasteel.
De sfeer en tradities van het Kasteel krijgt een plek in de overleg agenda van EGCC.

---------------------
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