
Nieuwsbrief oktober 2022 

 

Beste jeugdleden, ouder(s), verzorger(s), 

 

De informatie-avond van 3 oktober kon helaas niet doorgaan omdat er te weinig mensen 
zich hadden opgegeven (3). We hadden u graag bijgepraat over het volgende: 

 

Zoals u heeft kunnen vernemen is er een nieuwe head pro, Edwin Derksen. Hij is 
voornemens om de golfopleiding voor de jeugd naar een hoger niveau te brengen. Om dit te 
realiseren betekent dit een verandering in het beleid omtrent de (verplichte) aanwezigheid 
bij lessen en het meedoen aan wedstrijden per 1 januari 2023. 

 

Dit is wat er gaat veranderen: 

Voor alle jeugdleden tot 21 jaar komt er een verplichting tot volgen van betaalde lessen en 
verplichting van aanwezigheid (zie hieronder).  
 
Dit houdt het volgende in: 

• Alle jeugdleden worden verplicht 75% aanwezig te zijn bij de lessen. Tevens zal er 
een aantal wedstrijden worden georganiseerd in samenwerking met andere clubs uit 
de omgeving. De jeugdleden worden geacht 50% mee te doen aan deze wedstrijden. 
Dat zal uitkomen op minimaal 4 wedstrijden per jaar. De wedstrijden zijn qualifying.  

• Het lesgeld bedraagt €200 per kalenderjaar voor alle leden onder de 21 jaar. Dit is 
voor 38 lessen (50% gegeven door een pro en 50% gegeven door een opgeleide 
jeugdcoach). Dit bedrag is exclusief contributie, de NGF-, en horeca bijdrage.  

• De selectiespelers vormen hierop zijn een uitzondering. Zij hoeven geen lesgeld te 
betalen en niet deel te nemen aan de jeugdlessen. 

• De lessen worden volgens de Nederlandse Golf Federatie methode gegeven. Dat 
betekent onder andere dat er een beginniveau (nul-meting) en ambities worden 
vastgesteld. Waar sta je nu, wat wil je bereiken en wat moeten we daar samen voor 
doen? 

• Er komt een interne opleiding voor NGF jeugdcoaches.  
• Mocht u onverhoopt niet in staat zijn om het lesgeld en de contributie in één keer te 

betalen dan kunt u contact opnemen met de jeugdcommissie. We zullen dan met u 
zoeken naar een passende oplossing  

 

Omdat dit een wijziging betreft in het beleid van de vereniging, zal deze door de ALV 
op 9 november moeten worden goedgekeurd.  

We begrijpen dat dit voor sommige jeugdleden een grote aanpassing is. Mocht u naar 
aanleiding van deze verandering besluiten het lidmaatschap op te zeggen dat moet 
dit schriftelijk vóór 15 november 2022 bij het secretariaat@golfwouwseplantage.nl 

 
Heeft u vragen? Stuur een mailtje naar jeugd@golfwouwseplantage.nl.  
 
In een volgende nieuwsbrief zullen we u uitgebreider informeren over de AVG, de 
jeugdcoaches, de jaarkalender en de activiteiten. 
 
Ontvang je deze mail als jeugdlid? Wil je deze dan even doorsturen of geven aan je ouder(s) 
of verzorger(s). 
 
Namens de Jeugdcommissie en het bestuur  
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