
 

 

 
 
 
 
Over de golfclub  
 
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 
behandeld worden 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 de positie in het bestuur vrij van: 
 
Voorzitter van de wedstrijdcommissie 
 
De wedstrijdcommissie bestaat uit de hoofden van de verschillende wedstrijd subcommissies en stelt 
zich tot doel wedstrijden te organiseren voor alle leden van de GC GRD. 
 
Wie zoeken we? 
 
De GC GRD zoekt een enthousiaste man/vrouw die het beleid van de golfclub onderschrijft, dit mede 
wil vormgeven, kennis heeft van en affiniteit met (wedstrijd) golf en bereid is veel energie te stoppen 
in het realiseren van de doelstellingen van de wedstrijdcommissie. Hij of zij beschikt over goede 
communicatieve-, sociale- en leidinggevende vaardigheden, kan werken in teamverband en is 
pragmatisch ingesteld. 
 
Wat houdt de functie in? 
 
De belangrijkste verantwoordelijkheid van de voorzitter van de wedstrijdcommissie (m/v) is het 
realiseren van doelstellingen op het gebied van:  
 

- Aanbieden en in goede banen leiden van een gevarieerd wedstrijdaanbod en verschillende 
wedstrijdvormen, waaronder de clubkampioenschappen; 

- Verhogen van het spelniveau bij de leden;  
- Betrekken bij en enthousiasmeren van startende golfers en invités bij wedstrijden. 

 
 



 

 

De voorzitter (m/v) ontwikkelt en/of onderhoudt daartoe een wedstrijd beleidsplan en werk met de 
zittende wedstrijdcommissie samen die hem of haar daarbij ondersteunt. 
 
Taken die uitgevoerd worden zijn onder meer:  
 

- Opstellen van een jaarplan en begroting voor de wedstrijd subcommissies;  
- Controleren en archiveren van de kas van de subcommissies; 
- Deelnemen aan bestuursvergaderingen en het vertegenwoordigen van zijn of haar 

portefeuille; 
- Onderhouden van (externe) contacten voor wat betreft wedstrijden met onder meer NGF, 

OGD, ProWare, referees en de regel- en handicap commissie; 
- Voorzitten van de wedstrijdcommissie en het coördineren van en leidinggeven aan 

activiteiten zoals het opstellen van een wedstrijdreglement, draaiboek, wedstrijdprogramma, 
onderhouden van hard- en software, prijzen etc. 

 
 
Jouw reactie 
 
Leden die belangstelling hebben voor deze functie kunnen dat kenbaar maken middels een mail    
aan de waarnemend voorzitter van de vereniging, Jan Haasnoot. Heb je nog vragen? Neem dan 
contact op met de huidige voorzitter van de wedstrijdcommissie Paul van der Hulst. Telefoon 06 
49130915 of via email wedstrijdcommissie@golfresidentie.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 


