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Algemeen 
De commissaris golf-sport is verantwoordelijk voor de stimulering van de golf-
sport op diverse niveaus (van wedstrijden tot gericht op doelgroepen), maar 
ook met oog voor de ontwikkeling van het golfen als sport in de vereniging en 
voor nieuwe of beginnende golfers. Participatie van alle golfers uit alle 
doelgroepen is daarbij belangrijk. Er is een opzet ingericht mede met steun 
van de NGF.  Uiteraard ben je medebestuurslid en toon je betrokkenheid en 
inzet op de andere dossiers die spelen in het bestuur. 
 
Je bent de contactpersoon tussen bestuur en de volgende commissies: 
wedstrijd cie, TC, JC, R&H cie en de Zeewolde cup. 
 
Competenties: 
- heeft kennis van het golf op wedstrijdniveau en competitie 
- is een teamspeler met een oplossingsgerichte instelling 
- kent de vereniging en kan zichtbaar aanwezig zijn, kan emotie en feiten 
  goed onderscheiden                 
- heeft een luisterend oor, maar gaat de dialoog niet uit de weg 
- is communicatief vaardig en kan draagvlak opbouwen 
- heeft een positieve instelling 
- heeft management of bestuurlijke ervaring 
- denkt en handelt vanuit het succes van het gehele eco-systeem op de club 
 
Taken: 
- neemt deel aan de GCZ bestuursvergaderingen 
- neemt 1x per jaar deel aan de vergaderingen van bovengenoemde  
  commissies en zo nodig vaker om over en weer beleidsmatige zaken tussen  
  de cie’s en bestuur af te stemmen 
- ziet toe op het behoorlijk functioneren van de cie’s en de bijgaande  
  budgetten 
- is coördinator namens bestuur voor de bestuur/commissiewedstrijd 
- in 2021 werken aan een verbeterde opzet van de wedstrijdkalender. Dit op 
  basis van de randvoorwaarden die er nu zijn. 
 
 
Extern: 
- continueert verbinding met de NGF over ontwikkeling golfsport 
- kijkt en zoekt naar ideeën om de nieuwste ontwikkelingen in de golfsport  
  naar Golfclub Zeewolde te brengen, dit in samenspel met onze pro’s  
 
Tijdsbesteding: 
 
- ten minste 16 tot 32 uur per maand 
- beschikbaar kunnen zijn op doordeweekse dagen  
 


