
 
 
De Golfclub Golf Residentie Dronten (GC GRD) Is gebruiker van de golfbaan en bijbehorende 
faciliteiten die eigendom zijn en beschikbaar worden gesteld door de Vereniging van Eigenaren 
Golfresidentie Dronten (VvE) 
 
De GC GRD wil de beste golfclub van Flevoland zijn, waar haar leden zich thuis voelen, gastvrij 
worden behandeld en hun favoriete sport vrij of via een divers wedstrijdaanbod kunnen beoefenen. 
 
De GC GRD ziet het als haar taak een optimale baanbezetting te bereiken met een ledenaantal dat 
ook behouden kan worden. 
 
De werkwijze van het bestuur van de golfclub wordt gekenmerkt door openheid, enthousiasme, inzet 
en samenwerking. 
 
Na dit seizoen komt per november 2020 de positie in het bestuur vrij van: 
 
voorzitter van de jeugdcommissie  
 
De jeugdcommissie beoogt stimulering van het beoefenen van de golfsport zodanig dat een stabiel 
bestand van jeugdleden ontstaat. Hiertoe zijn concrete doelstellingen geformuleerd die jaarlijks 
worden geëvalueerd en bijgesteld.  
 
Wie zoeken we? 
De GC GRD zoekt een enthousiaste man/vrouw die het beleid van de golfclub onderschrijft, dit mede 
wil vormgeven, affiniteit heeft met jeugd en (jeugd)golf en bereid is veel energie te stoppen in het 
begeleiden van onze jeugdleden. Hij of zij beschikt over communicatieve vaardigheden, kan werken 
in teamverband en is pragmatisch ingesteld. 
 
Wat houdt de functie in? 
De belangrijkste verantwoordelijkheid van de voorzitter Jeugdcommissie (m/v) is het realiseren van 
doelstellingen op het gebied van:  
 

- Werving van jeugdleden 
- Opleiding en begeleiding van jeugdleden 
- Een op de jeugd afgestemd (wedstrijd) programma  

 
De voorzitter (m/v) ontwikkelt daartoe een meerjarenplan en stelt naar eigen inzicht een 
jeugdcommissie samen die hem of haar daarbij ondersteund. 
 
Taken die worden uitgevoerd zijn onder meer:  
 

- Opstellen, realiseren en bewaken van een jaarplan, begroting en activiteitenkalender 
- Deelnemen aan bestuursvergaderingen en het vertegenwoordigen van zijn of haar 

portefeuille; 
- Voorzitten van de jeugdcommissie en het coördineren van de activiteiten; 
- Onderhouden van (externe) contacten met scholen, golfprofessional, media etc. 


