
BELEIDSUITGANGSPUNTEN TECHNISCHE COMMISSIE GOLFCLUB DE COMPAGNIE 2015-2020. 

Vastgesteld door het Bestuur op 18 februari 2015. 

1. De Technische Commissie (TC) ressorteert onder het Bestuur van Golfclub De Compagnie en 

functioneert op zowel technisch uitvoerend als beleidsmatig niveau. 

2. De TC heeft als taak om 

a. De technische ontwikkeling van de competitie spelende leden minimaal te handhaven 

dan wel te verbeteren 

b. De jaarlijkse NGF competitie voor de teams te organiseren, te begeleiden en de team 

indelingen te maken. 

c. Alle leden van De Compagnie te stimuleren en te enthousiasmeren om deel te nemen 

aan de NGF competitie(s). 

3. De TC bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden met een (top) sport achtergrond. Daarbij 

laat de TC zich adviseren door de Pro(s). Ook kan de TC zich laten adviseren door bvb. 

teamcaptains. Het lid van het Bestuur met technische zaken in portefeuille zal zoveel als 

mogelijk deelnemen aan de vergaderingen van de TC. 

4. De TC werkt nauw samen met de Wedstrijd cie en Jeugd cie. Dit ter bevordering van een 

goede aansluiting en doorstroming van de jeugd en het jaarlijks hebben van een 

evenwichtige wedstrijdkalender. 

5. Jeugdleden kunnen zowel in de NGF jeugdcompetitie (t/m 21 jaar) spelen als in de reguliere 

NGF competitie (geen minimum leeftijd). 

6. Golfclub De Compagnie is zowel een golfclub voor recreatie golf als prestatief golf. Iedere 

speler heeft recht op competitie. In principe is er geen maximale grens aan het inschrijven 

van het aantal teams. Wel zal het aantal teams in redelijke en billijke verhouding dienen te 

staan met de baanbezetting in de competitie maanden maart-april-mei-juni. Qua niveau 

streeft de TC naar: 

a. Heren 1 en Dames 1 in de eerste dan wel tweede klasse 36 holes 

b. Heren 2 en 3 in de hogere 36 holes competitie. 

c. Alle andere teams in de opvolgende competities van 27 holes of 18 in dubbel 9 vorm. 

d. Minimaal 1 jeugdteam op medium jeugdniveau. 

e. Vanaf najaar 2015 ook in te zetten op heren (en dames) senioren beleid en selecties. 

f. En 1 of meerdere teams in de PAR 3 competitie 

7. De kerntaak van de TC is het bepalen van de selecties voor de competitie in het najaar en het 

definitief indelen van de spelers/speelster in het voorjaar. Selectie teams spelen in principe 

altijd 36 holes. 

8. In principe benadert de TC spelers om deel te nemen aan de selecties. Ook is er de 

mogelijkheid voor alle spelers van golfclub De Compagnie om zichzelf aan te melden voor 

deelname aan de selecties. Een handicap van onder de 16 en een passende sportambitie en 

topsportmentaliteit zijn daarbij wel belangrijke criteria. 

9. Het bepalen van de selecties en het indelen daarna geschiedt op basis van: 

a. Competitie resultaten in het verleden, waarbij het vorige jaar het zwaarst telt. 

b. Handicap(ontwikkeling), waarbij het vorige jaar het zwaarst telt. 

c. Opkomst bij teamtrainingen en fitness alsmede aanwezigheid bij bijeenkomsten door de 

TC georganiseerd ter voorbereiding op de competitie. Opkomst is niet verplicht, maar 

kan dus wel een factor zijn bij de indelingen. 



d. Prestaties tijdens clubkampioenschappen, maandbekers dan wel externe touren van NGF 

en/of andere instanties. 

e. Vorm van de “maand”. 

f. Leeftijd is niet doorslaggevend. Bij min of meer gelijke geschiktheid gaat in principe een 

jeugd(ige) speler voor een andere speler. 

g. Indien in het voorjaar er meer spelers zijn dan plekken in een team, kan de TC onderlinge 

selectie wedstrijden instellen, waarbij de beste speler(s) daarna ingedeeld worden. 

10. Het jaarlijkse TC budget (vast te stellen door het bestuur in het najaar) is bepalend voor de 

hoogte van de bijdragen. Onafhankelijk van de grootte van het budget gaat 90% hiervan op 

aan : 

a. Deels betalen van de fitness kosten. De deelnemers betalen ook een eigen bijdrage. 

b. (deels) betalen van de teamlessen van de selectie spelers. 

c. Vergoeden van de competitiekosten voor jeugdspelers/scholieren/studenten t/m 25 jaar 

in de reguliere competitie. De bijdrage is enkel en alleen bedoeld als tegemoetkoming in 

de kosten van de thuiswedstrijd. De bijdrage wordt steeds begin van het jaar vastgesteld 

en is afhankelijk van het totale TC budget. 

d. Verder behoort het incidenteel tot de mogelijkheid dat een individuele selectie speler op 

basis van persoonlijke redenen een beroep kan doen op een competitievergoeding. 

e. In het begin van elk jaar publiceert de TC haar budget en uitgaven op de Compagniesite. 

11. Indien selectie spelers zich niet beschikbaar stellen voor de competitie, zich tussentijds 

terugtrekken, dan wel een aantal wedstrijden niet meespelen zonder valide reden, dan dient 

deze speler de gemaakte kosten terug te betalen. Tevens zal deze speler enige jaren niet 

meer uitgenodigd worden om deel te nemen aan de selecties. 

12. Oefenwedstrijden van de selectie teams en de jeugdteams tegen externe clubs zijn gratis en 

dienen plaats te vinden op basis van wederkerigheid. Oefenwedstrijden van niet-selectie 

teams worden afgerekend op greenfee basis van 30,= euro per externe speler. 

13. De jaarlijkse berekening en uitreiking van de Compagnieschaal (1e x seizoen 2014) voor de 

beste competitiespeler valt ook onder de TC. Om hiervoor in aanmerking te komen dient een 

competitiespeler minimaal 3 wedstrijden voor zijn team te hebben gespeeld. 

14. In gevallen waarin alle vorenstaande uitgangspunten niet toereikend zijn, beslist de TC op 

advies van de Pro en het bestuurslid met TC in portefeuille.  

15. Daar waar speler en/of hij staat dient ook speelster en/of zij gelezen te worden. 

16. In geval een speler het niet eens is met een beslissing van de TC kan hij schriftelijk bezwaar 

maken bij eerst de TC en daarna het Bestuur. De beslissing van het Bestuur is bindend na de 

TC en de Pro gehoord te hebben. 

17. Bovenstaande uitgangspunten en beleidslijnen zijn dynamisch en worden jaarlijks op hun 

actualiteit en houdbaarheid getoetst en zo nodig aangepast. 

18. Naast deze beleidslijnen en uitgangspunten is ook het NGF competitie reglement de basis.  

19. Deze uitgangspunten zijn goedgekeurd door het Bestuur op 18 februari 2015. Liggen ter 

inzage bij het clubmanagement en staan gepubliceerd op de website. 

 

18 februari  2015. 

De Technische Commissie. 


