
Welkom bij Golfclub Beveren 

Informatiebrochure voor (nieuwe) senioren bij  Golfclub Beveren. 

 

 

Beste senior-golfer, 

Om te beginnen wil ik je van harte welkom heten als nieuwe speler bij Golfclub Beveren. Met dit 

document willen we je wegwijs maken in de werking van onze golfclub in het algemeen en van onze 

Stuurgroep Senioren in het bijzonder. Je vindt hier een antwoord op de vragen die je je als 

nieuwkomer misschien stelt.  

Uiteraard kan je met je vragen ook altijd terecht bij onze manager, onze secretariaatsmedewerkers 

of bij mezelf als je Senior Captain. 

We omschrijven Golfclub Beveren graag als ‘een straffe golfclub waar iedereen welkom is’. Ieders 

lidmaatschap is van tel en wordt gewaardeerd, dus ook dat van jou. Ik hoop dat je je snel thuis zult 

voelen in onze golfclub en dat je hobby je veel voldoening zal geven.  

 

Je Senior CaptainFred Van Gremberghe 

 



INHOUDSOPGAVE : DOELGROEP SENIOREN EN HAAR WERKING 

 

1.Definitie senioren  

 

2.Omschrijving en doel van Stuurgroep Senioren  

 

3.Werking en plan van aanpak 

3.1.1. Op Sportief vlak 

a) interne wedstrijden 

b) externe wedstrijden 

c )Interclubcompetitie 

d) Federale - en Golf Vlaanderen wedstrijden 

3.1.2  Op vlak van Financiën en Beheer 

3.1.3  Op vlak van Communicatie en Klantvriendelijkheid 

 

4.Functies, taken en samenstelling Stuurgroep Senioren 

4.1 Functies 

4.2 Organogram 

4.3 Mandaten en Verkiesbaarheid 

4.4 Nuttige informatie 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

. 

1. Definitie senioren 

Senioren zijn alle spelers die in een bepaald kalenderjaar de leeftijd bereiken van 50 jaar (dat zowel 

voor dames als voor heren). 

De senioren vertegenwoordigen veruit de grootste doelgroep van de Golfclub Beveren. 

Grosso modo kan men deze groep opsplitsen in 2 categorieën, met name:  

1) senioren die individueel inschrijven en occasioneel of regelmatig deelnemen aan wedstrijden en 

evenementen georganiseerd door de club . 

2) senioren die actief deelnemen aan wedstrijden en tornooien in een vast stramien -zoals 

onderstaand beschreven - op de wekelijkse seniorendag (donderdag) en er deelnemen aan wekelijks 

wisselende wedstrijden en formules (Zomertour en Wintertour) in competitieverband en daarnaast 

ook nog deelnemen aan georganiseerde externe wedstrijden in andere clubs. 

Deze laatste groep wordt actief begeleid en opgevolgd door wat we noemen de Stuurgroep Senioren. 

De Stuurgroep bespreekt en neemt  beslissingen die alle senioren aanbelangen. 

 

2. Omschrijving en doel van Stuurgroep Senioren  

De Stuurgroep Senioren bestaat uit een aantal representatieve leden, die zich als doel hebben 

gesteld om vertegenwoordigend op te treden inzake de organisatie en de goede werking van de 

eigen doelgroep als aanvulling op en in samenwerking met alle andere geledingen van de club. 

Dat doel omvat, vanuit de specifieke karakteristieken van deze seniorengroep, een zo goed mogelijke 

samenwerking na te streven met onder andere de Raad van Bestuur, het Management, de 

Marshalwerking, de Verzoeningscommissie,  de Pro’s en de andere doelgroepen zoals de Medioren, 

Ladies, Men, Junioren en de Young Adults. 

Gezien de Stuurgroep Senioren verondersteld wordt representatief te zijn voor de doelgroep (leeftijd 

50+) wordt gestreefd naar een samenstelling uit personen met voldoende inzicht in de sportieve, 

organisatorische, bestuurlijke en menselijke aspecten van de golfsport. Om die reden is het logisch 

dat de leden uit deze doelgroep niet voor het leven benoemd zijn, maar op vrijwillige basis en met 

een tijdsgebonden mandaat werken (procedure en organogram: zie verder).  



Als lid van de Stuurgroep Senioren ben je mee verantwoordelijk voor het goed functioneren van de 

doelgroep. Om succesvol te zijn, moet men enerzijds organisatorische vaardigheden kunnen 

koppelen aan inlevingsvermogen tegenover de leden en anderzijds een passie hebben voor de 

golfsport. Als belangrijkste algemene facetten komen aan bod:  aanspreekpunt zijn voor de 

doelgroepleden, organiseren van de sportieve werking en evenementen, evenals het opnemen van 

persoonlijk toegewezen specifieke deeltaken die bijdragen tot een gezonde uitbouw en groei van de 

doelgroep. 

Belangrijke aspecten in deze filosofie hiervoor zijn: aandacht hebben voor kwaliteitsvolle begeleiding 

van de individuele sporter als deelnemer en als mens in kwaliteitsvolle omstandigheden, in een 

gezelllige sfeer en met dito sociale contacten, met mogelijke inbreng in aanbod en programma, 

zonder al te veel verplichtingen … en dat vooral op lange termijn  

 

3.Werking en Plan van aanpak.  

WERKING : 

Gezien de leden van de Stuurgroep Senioren mee verantwoordelijk zijn voor de goede algemene 

werking van de club maakt een aantal van hen deel uit van diverse andere instanties in de organisatie 

van de club. 

Zo zijn leden van de Stuurgroep Senioren sterk actief en vertegenwoordigd in de Sportcommissie, de 

Terreincommissie, de Handicapcommissie en het Rules Committee (wedstrijdbeslissingen) etc. 

In de dienstverlening van onze golfclub  is de begeleiding van de leden (e.g.Route 36) van 
primordiaal belang. De kennis en de ervaring van al diegenen die met begeleiding bezig zijn, vormt 
de basis van de geleverde kwaliteit. 
 
 
 
3.1.1  Op SPORTIEF vlak: 

a) Interne wedstrijden: 

Elke donderdag is er een specifieke seniorendag waarop allerhande activiteiten worden 

georganiseerd, meer specifiek: 

In de winter: Wintertour (Texas Scramble en  Single Stableford). 

Senioren spelen afwisselend en naar keuze, hetzij een 9 holes wedstrijd volgens een spelformule of 

een single Stableford wedstrijd, met prijsuitreiking na de wedstrijd. Starttijd in de voormiddag om 

10u00 en in de namiddag om 13u30. Als spelformule wordt meestal een “Texas Scramble” gespeeld 

(gekoppeld andere diverse spelformules in de toekomst zeker mogelijk) waarbij de winnaars van 

beide competities worden gehuldigd in april van het daaropvolgende jaar.  

 

 



 

In de zomer : Zomertour (Single Stableford) en Ryder Cup 

Senioren spelen afwisselend 9 of 18 holes met starttijd voor de voormiddagploeg om 9u00 of 10u00 

en voor de namiddagploeg, afhankelijk van 9 of 18 holes, om 12u00 of 14u00. De starttijden kunnen 

lichtjes wijzigen in functie van het aantal inschrijvingen op de 18 holes wedstrijden.  

Interne wedstrijden worden steeds 2 weken vooraf bekendgemaakt. In- of uitschrijven op BEGolf 

(nieuwe naam voor I-Golf) kan telkens tot dinsdag 14u00.  

Voor de structurele donderdagwedstrijden in Kallo krijgen de deelnemers op woensdag (vanaf 

18u00) een e-mail toegestuurd met flightindeling, starthole  en starttijd.  

 

b) Externe wedstrijden : gedurende het jaar (geen vaste weekdag): 

Externe tornooien worden 5 weken vooraf op BEGolf opengesteld voor inschrijvingen, waarbij in- of 

uitschrijven kan tot 18u00, 5 dagen voor de wedstrijddatum. 

Inschrijven, intern en extern, kan enkel via het BEGolfsysteem.  

Er wordt steeds gespeeld op basis van het Sportief Reglement.(cfr. Website → Leden Algemeen → 

Sportief Reglement) 

 

c) Jaarlijkse Interclubcompetitie: 

Jaarlijks organiseert de KBGF de Interclubs Senioren. 

Onze club neemt hieraan deel met 4 seniorenteams: Ladies, Heren 1, Heren 2 en Heren 65+. 

Gezien de competitie beperkt is tot 6 effectieve spelers (+eventuele reserven)  per team en per 

wedstrijd, wordt voor elk van deze teams een Captain aangeduid. De Captain schrijft alle potentiële 

kandidaten aan met de modaliteiten voor deelname, dat met het oog op een zo sterk mogelijke kern, 

waaruit kan geselecteerd worden voor de echte competitie. De senioren Interclubcompetitie vindt 

plaats in september, waarbij de teams worden ingedeeld in divisies (meestal 4 clubs per divisie) en 

waarbij elk van de teams tegen elkaar speelt op vastgelegde terreinen in gans België (de zogenaamde 

“hosting” clubs). 

Afhankelijk van de behaalde resultaten in de divisie kan men dalen of stijgen. 

Volledige info: Sportief Reglement hoofdstuk 10. Interclubcompetities, pagina 15). 

 

d) Federale-  en Golf Vlaanderen wedstrijden (aparte kalender cfr. Website → Leden → Senioren) 

Het inschrijven voor deze wedstrijden is individueel en door de speler zelf uit te voeren indien men 

aan de vereiste voorwaarden voldoet en dus zonder tussenkomst van de Stuurgroep Senioren.  



Nota: Omwille van bijzondere omstandigheden en als gevolg van corona heeft de Belgische 

Golffederatie sterk beperkende maatregelen ingevoerd (Park en Play→  zie Website) waardoor de 

normale bovenstaand beschreven werking voor onbepaalde tijd “on hold” werd gezet en tot nader 

order vervangen is door een “doorlopende start” op onze Club , echter nog steeds na individuele 

inschrijving via i--Golf. 

Vereisten op administratief vlak in BEgolf : 

Een van de belangrijkste taken van de Stuurgroep Senioren bestaat onder andere uit de organisatie 

en aanleg in BEgolf van alle wekelijkse wedstrijden in Kallo, naast het organiseren van de “externe” 

wedstrijden en de Interclub-competitie.  

Behalve voor de Interclub-competitie verloopt het aanleggen van al deze wedstrijden met info 

volledig in i-Golf (het maken van startlijsten, het ingeven van scores met eventuele automatische 

WHS handicapaanpassing, resultatenweergave, …). 

Deelname aan wedstrijden is slechts mogelijk wanneer leden zich inschrijven via i-Golf. 

Belangrijk: Leden dienen goed na te denken over deelname alvorens in te schrijven in BEGolf, gelet op 

het vele extra werk voor de organisatie en de starter bij (te) late uitschrijvin en “no shows”.(cfr 

Sportief Reglement Art 28) 

 

Wat is BEGolf eigenlijk? 

Golf Vlaanderen biedt u in samenwerking met Info Service Belgium BEgolf Interactive aan, een site op 

internet, waar men zich kan inschrijven voor wedstrijden, starttijden kan raadplegen, en vele andere 

zaken kan consulteren zoals: 

• je huidige handicap is 

• bij welke club(s) je lid bent 

• je persoonlijke gegevens (die je kan controleren en eventueel kan wijzigen) 

• voor welke wedstrijden je ingeschreven bent 

Via BEgolf kan je ook:  

• uitschrijven voor een wedstrijd waarvoor je je eerder had ingeschreven 

• je i-Pass paswoord wijzigen 

• een starttijd boeken bij eender welke golfclub in België. 

• je persoonlijke traject volgen voor Route 36 (enkel voor beginnende golfers). 

Nvdr: Route 36 is een tool om de startende golfer te begeleiden vanaf zijn lidmaatschap tot aan 

handicap 36 (Info beschikbaar op de website – onder “leden”) 

Voor wie is BEgolf opgezet? 

Alle golfers in België kunnen in BEgolf hun handicaphistoriek bekijken. De andere toepassingen zijn 
afhankelijk van de wensen van elke club. 



3.1.2. op vlak van FINANCIEN en BEHEER:  

a) Inkomsten/budget: 

Een clubwerking uitbouwen kost geld. Het is belangrijk dat op voorhand geweten is welke uitgaven er 

voor elke doelgroep gedaan zullen worden. De Raad van Bestuur maakt daarom jaarlijks een  

realistische begroting en een ‘sportief budget’ dat meestal gebaseerd is op de uitgaven van het 

voorbije werkingsjaar.  

Zo ontvangt elke doelgroep een bepaald bedrag pro rata uit het totale sportief budget met de 

doelgroep-Captain als budgetverantwoordelijke. 

 

b) Uitgaven/budget: 

Na het opmaken van de jaarkalender (waarin zowel alle interne als externe activiteiten, samen met 

de inschrijvingsgelden voor de Interclub-competities zijn vervat) worden alle kostenposten  

gekwantificeerd met een overeenkomstig te voorziene uitgave, dewelke na samentelling het totale 

sportief wensbudget uitmaakt. Na goedkeuring/toekenning door de Raad van Bestuur kan de 

werking van start gaan. 

Het is de taak van de Senior Captain het budget te bewaken en periodieke cost-controle te voeren. 

 

3.1.3  op vlak van COMMUNICATIE en KLANTVRIENDELIJKHEID: 

Communicatie is een essentieel onderdeel geworden van de clubwerking en bepaalt voor een 
groot deel de aantrekkingskracht van de sportclub.  
Goede, correcte en regelmatige informatie is hierbij belangrijk. 
De Clubwebsite met apart forum voor de senioren is in onze club het middel bij uitstek om 
iedereen permanent op de hoogte te houden.  
Anderzijds blijven persoonlijke contacten en berichten op regelmatige basis essentieel voor het 
onderhouden van de relaties. 
De berichten aan groepen van leden dienen te voldoen aan de wettelijke GPDR-vereisten, conform 
de wetgeving met betrekking tot de privacy van persoonsgegevens. 
 

 

4.FUNCTIES, TAKEN en SAMENSTELLING  STUURGROEP SENIOREN: 

4.1 Functies : 

Captain 

• is verantwoordelijk voor de goede werking van de Stuurgroep Senioren en de 

seniorendoelgroep. 

• is het aanspreekpunt voor Raad van Bestuur, Sportcommissie, … 



• ondersteunt de andere medewerkers van de Stuurgroep Senioren in alle activiteiten inzake 

de organisatie van wedstrijden, tornooien en evenementen.  

• zet zich mee persoonlijk in voor de opvang van nieuwe  leden en waakt mee over hun 

vooruitgang in de sport. 

• Medeverantwoordelijk (naast de Vice Captain) voor de administratie van Golfclub Beveren  

(i-Golf) en ondersteunt de andere leden van de Stuurgroep Senioren hierbij. 

• Bewaakt het toegekende budget en stuurt bij waar nodig, verantwoordelijk voor de 

financiële rapportering naar Sportcommissie en Raad van Bestuur 

• Is zetelend en werkend lid (GVB, Start to Golf, ondersteuning initiaties)  van de 

Sportcommissie en Handicapcommissie en is “Effectief lid” van de Club (als 

vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering)  

Vice Captain 

• Medeverantwoordelijk voor de goede werking van de Stuurgroep Senioren en de  

seniorendoelgroep. Treedt vervangend op bij afwezigheid van de Captain. 

• Het centrale aanspreekpunt voor alles wat betreft BEgolf (werking, opleiding, …) 

• Ondersteunt de andere medewerkers van de Stuurgroep Senioren in alle activiteiten  inzake 

de organisatie van wedstrijden,  tornooien en evenementen. 

• Is Medewerker – Sportcommissie (GVB, Start to Golf, ondersteuning initiaties) en is 

“Effectief lid” van de club.  

Leden Stuurgroep Senioren 

• Medeverantwoordelijk voor de goede werking van de Stuurgroep Senioren en de 

seniorendoelgroep, inhoudende: financiële toestand (kas), budgetbewaking, etiquette, 

deelname aan Stuurgroep Senioren vergaderingen + verslagen, nieuwe initiatieven, … 

waarbij sommige vaste taken specifiek worden toegewezen aan individuen. 

• Mede-aanspreekpunt voor alles wat betreft BEgolf (werking, opleiding, voorstellen, 

geschillen bij wedstrijden, …) 

• Ondersteunen de Stuurgroep Senioren in alle activiteiten  met betrekking tot de organisatie 

van wedstrijden,  tornooien en de evenementen Sportcommissie (GVB, Start to Golf, 

aanwezigheid als starter /commissie op externe wedstrijden, …) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.2 ORGANOGRAM :  

 

4.3 MANDATEN EN VERKIESBAARHEID : 

Het aantal leden van de Stuurgroep Senioren bedraagt minimaal 4 en maximaal 8 leden. 

De huidige samenstelling is gebaseerd op een representatieve samenstelling van overwegend 

namiddag- en voormiddagspelers, teneinde de noden en behoeften van alle donderdagspelers te 

kunnen behartigen. 

De duur van het mandaat van elk lid van de Stuurgroep Senioren bedraagt 3 jaar, te starten vanaf 

01/06/2021. Een volgorde van aflopende mandaten wordt intern in de SG vastgelegd. 

Leden van de Stuurgroep Senioren die voor het verstrijken van hun mandaat ontslag nemen, 

garanderen de werking te blijven ondersteunen tot zolang dat nodig is (i.c. een vervanger zetelt).  

Na verloop van elke mandaatsperiode worden maximaal 2 leden herverkiesbaar, teneinde de goede 

werking in stand te houden. De herverkiesbaarheid en kandidaatstelling voor leden van de 

Stuurgroep Senioren wordt publiek gemaakt, waardoor kandidaat-leden zich schriftelijk kunnen 

aanmelden bij de Senior Captain. De keuze voor opname in de Stuurgroep Senioren voor de 

beschikbare mandaten wordt bepaald door de resterende leden van de Stuurgroep Senioren na 

afsluiting van de periode van kandidaatstelling en door eenvoudige meerderheid van stemmen in de 

Sr Captain (SC)

SG lid (Secr/SC-
TC-RC)

SG lid (Kas ) SG lid (Diverse) 
SG lid (back up 

I-Golf)
SG lid (Events) SG lid (Diverse)

Vice Captain ( I-
Golf-TC)



eerstvolgende vergadering na afsluiting van de periode van kandidaatstelling. Uiteraard kunnen 

uittredende leden zich terug verkiesbaar stellen. 

Uitzondering: De aanstelling van de Captain Senioren en vacature verloopt volgens een aparte 

schriftelijke procedure, gepubliceerd op de website van de club, waarbij na het verstrijken van de 

periode van kandidaatstelling en bij gebrek aan kandidaten, de Raad van Bestuur het recht heeft zelf 

het initiatief te nemen door een verzoek tot functieopname te doen, en in positief geval de 

aangezochte kandidaat ook te benoemen. 

 

4.4 NUTTIGE INFORMATIE: 

Contacten SG – leden: 

Naam Telnr Emailadres 

Van Gremberghe Alfred X 0477487767 X alfred.vangrembe@skynet.be 

Volkaerts Roger X 0478604575 X volkaerts.dekinder@skynet.be 

De Ridder Jan X 0475248564 X janderidder@telenet.be 

Van Briel Tony X 0477686810 X tvb@belgacom.net 

De Schepper André X 0495537002 X andredeschepper@skynet.be 

Janssens Sonia X 0479228218 X sonia-astrid.janssens@telenet.be 

De Bruyn Roland X 0473961273 X roland.debruyn@skynet.be 

Van den Bos Kurt X 0497584122 X kurt.vdb@telenet.be 

 

FVG mei 2021 

 

 


