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Het jaar 2020 was zondermeer een bijzonder jaar, niet alleen doordat het ons 7e lustrum 
was, de Vereniging bestond in 2020 35 jaar, maar meer nog door de Corona pandemie. In 
de eerste maanden van het jaar werd de ernst van de wereldwijde virusinfectie duidelijk. 
Diverse nationale overheden hebben ingrijpende maatregelen moeten nemen, zo ook de 
Nederlandse regering. Voor onze golfclub betekende dit dat op 16 maart om 18.00 uur alle 
faciliteiten (baan, driving range en horeca) gesloten moesten worden. Daarmee was de 
eerste lockdown een feit. 

Een bizarre ontwikkeling, juist in de maand dat normaliter het golfseizoen op stoom begint te 
komen. Half maart eindigen doorgaans de competitietrainingen, vindt de kick off van het 
competitieseizoen plaats en wordt er door de competitiespelers op diverse  banen 
voorgespeeld. Niets van dit alles in 2020! In plaats daarvan een volledig verlaten golfbaan en 
driving range, geen golflessen en een dicht clubhuis. 

Het bestuur is in deze tijd overgegaan op het digitaal vergaderen en heeft een Corona 
journaal in het leven geroepen om de leden te informeren over het wel en wee van alle 
betrokkenen (medewerkers, professionals en horeca) bij onze club. Om onze leden te 
stimuleren om in goede conditie te blijven heeft onze head pro een dagelijkse vlog gemaakt 
met golfwetenswaardigheden en natuurlijk de broodnodige fysieke oefeningen. De 
greenkeepers hebben de gelegenheid aangegrepen om het groot onderhoud in de tijd naar 
voren te halen. Een aantal leden bezocht toch de baan, gewoon om erover heen te 
wandelen, om op de fairways te zitten en te genieten van de mooie natuur. Een onwerkelijke 
situatie voor de anders zo drukke baan. 

De lockdown betekende in de praktijk voor velen dat er veel minder gelegenheid was voor 
onderling contact. Creativiteit was daarom geboden om toch wat van elkaar te vernemen. 
Ook de lustrumcommissie heeft zich hierin niet onbetuigd gelaten door samen met de head 
pro een digitale pub/club quiz te organiseren. En de communicatiecommissie heeft met 
prachtige foto’s een baanquiz gemaakt. 

Gedurende deze periode moest normaliter de afsluiting van de financiële boeken 
plaatsvinden. Tijdens de werkzaamheden hiervoor bleken er echter gelden ontvreemd te 
zijn. Midden in Coronatijd hebben de voorzitter en penningmeester bij de politie aangifte 
gedaan. In overleg met de kascommissie en de accountant is besloten een 
boekenonderzoek in te stellen met terugwerkende kracht tot 2017. De duur van het 
onderzoek noopte het bestuur om in de ALV van juni uitstel te vragen voor de behandeling 
van de financiele jaarstukken over 2019. De stukken zijn later in het jaar behandeld. 

Pas op 29 april mocht de golfbaan onder strikte voorwaarden weer open voor de jeugd. 
Voorwaar een spannende dag, die gelukkig goed is verlopen met de inzet van  
caddiemasters, marshallcommissie en andere vrijwilligers. De afdeling handhaving van de 
gemeente Leusden is direct de eerste dag langs geweest om te controleren of de vereiste 
maatregelen goed waren geïmplementeerd. En dat waren ze! RTV Utrecht is ook langs 
geweest om foto’s te maken van blije jeugd die eindelijk weer konden sporten. 

Vanaf 11 mei kon de baan ook weer open voor de andere leden. Ook hiervoor golden de 
strikte voorwaarden, zoals registratie van spelers, maximale flightgrootte twee personen, 
looproutes, desinfectiemiddelen en 1,5 meter afstand houden. Geheel tegen alle voorkeuren 
in moest de golfclub voor de registratie van spelers met starttijden gaan werken. Hoewel de 
leden het begrijpelijkerwijs niet prettig vonden, is de invoering zonder al te veel problemen 
verlopen 

Omdat de leden dus gedurende bijna twee maanden niet hadden kunnen spelen, is de baan 
logischerwijs volledig ter beschikking gesteld van de leden en zijn in eerste instantie 
introducees en greenfeespelers niet toegelaten.  



Door de NGF is de volledige 2020 competitie geannuleerd. Dit was extra jammer omdat 
afgelopen winter voor het eerst de nieuwe pyramidetrainingen door de Technische 
commissie waren ingevoerd. De competitiespelers waren daardoor extra goed voorbereid. 
Helaas werd ook het NK Strokeplay voor senioren dat in 2020 op onze golfbaan zou 
plaatsvinden, geannuleerd. In 2021 mogen we ‘opnieuw’ gastvrouw zijn voor deze wedstrijd. 
Ook veel clubwedstrijden moesten door de Coronamaatregelen noodgedwongen verplaatst 
en/of geannuleerd worden. Als gevolg van het beperkte aantal wedstrijden, dat evenwel wel 
door kon gaan is besloten geen golfer en/of golfster voor het jaar 2020 uit te roepen. 

Zondermeer het hoogtepunt van het Lustrumjaar met het thema ‘Celebrate the good times’ 
betreft de lustrumwedstrijd genaamd;  walk in the park. Een wedstrijd georganiseerd voor 
zo’n 120 deelnemers met diverse stops tussen de 18 holes door voor het nuttigen van een 
drankje en/of een hapje. Zeer geslaagd! Ook de andere lustrumactiviteiten waren uiterst 
succesvol; allen waren georganiseerd rondom de Hoge Kleij originals en konden rekenen op 
een grote groep enthousiaste deelnemers. 

De plannen voor de renovatie zijn in de periode van de lockdown ’on hold’ gezet, vanwege 
de onbekende impact van Corona op de maatschappij in zijn geheel en de leden in het 
bijzonder. Terwijl het plan van de bouwcommissie ‘on hold’ stond heeft een groep betrokken 
leden, de realisatiegroep, een alternatief renovatieplan ontwikkeld. Na de nodige 
verwikkelingen is op de valreep van het jaareinde besloten te bezien of van twee plannen er 
één plan gemaakt kan worden.  

Begin 2020 zijn er een aantal nieuwe medewerkers in dienst gekomen: 

• Josijn Leeuwenberg bij het secretariaat, 
• Alfred Rozenbeek is een nieuwe caddiemaster 
• En Piet Nieuwelink  is in dienst als ballenraper op de werkdagen en voor diverse 

hand- en spandiensten 

In 2020 is voor de tweede keer de leden enquête gehouden met het door de NGF 
ontwikkelde tool; Players First. De resultaten waren wederom overwegend positief, maar 
verbeterpunten zijn er ook. 

De samenstelling van het bestuur kende in het jaar 2020 geen wijzigingen. 
Het bestuur bestond per 31 december 2020 uit Caroline Lubbers, Herman Olling, Joost 
Sträter, Michiel Backus, Moniek Rijper en Ebbo van Gelderen. 
 
Graag willen we onze dank uitspreken naar allen in en rondom De Hoge Kleij, die zich het 
afgelopen jaar met zoveel energie hebben ingezet voor het belang van onze Vereniging 
 
Onderstaand doen wij u verslag van de belangrijkste gebeurtenissen op De Hoge Kleij in het 
afgelopen jaar door publicatie van de jaarverslagen die wij ontvingen van een aantal 
commissies. 
 

Baancommissie 

2020 was zoals ieder jaar weer een bewogen jaar. De natuur blijkt lastig te plannen. De 

werkzaamheden aan het begin van de jaar werden gekenmerkt door grootschalige kap. 

Fijnsparren op de Hoge Kleij bleken net zoals op veel andere plaatsen in Europa aangetast 

door de letterzetterkever. Met name rond hole 18 en hole 16 werd de kaalslag zichtbaar. 

Ondanks de grote bijdrage van vrijwilligers brachten de onvoorziene extra werkzaamheden 

veel kosten met zich voor het verwijderen en afvoeren van de stronken. 

2020 was ook het jaar waar wij kennis maakten met onze nieuwe hoofdgreenkeeper. 

Tom Maddison heeft in het eerste jaar al zijn vakmanschap laten zien, hij is bovendien een 

echte teamplayer. De Hoge Kleij mag blij zijn met een dergelijke kracht.  



In de loop van het jaar werd de nieuwe overeenkomst met de aannemer gesloten. De 

samenwerking met De Ridder is ook na negen jaar nog steeds uitstekend. Inhoudelijk is het 

contract uitgebreid, zowel wat de werkzaamheden betreft als wat betreft de bezetting. 

In het najaar werden een aantal paden verlegd. Het was mooi om te zien dat met kleine 

aanpassingen holes heel anders kunnen worden. De wijzigingen zijn over het algemeen 

bijzonder goed ontvangen.  

 

Dinsdagdames 

 

 Bijzondere situatie Covid-19 

Met het sluiten van de horeca, scholen, sportclubs en andere instellingen door de overheid, 

ging ook de golfclub dicht vanaf 15 maart 18.00 uur tot 11 mei. 

Bij de tweede lockdown van 14 december tot 19 januari 2021 kon er gelukkig wel gespeeld 

worden. De golfbaan bleef open met verscheidene aanpassingen, zoals van 3-bal naar 2-bal. 

Zoveel mogelijk probeerden we de dinsdagdames door te laten gaan. Het enthousiasme was 

in elk geval groot! 

 Wedstrijden, spelvormen en deelnemers 

In het jaar 2020 zaten 52 dinsdagen. 19 keer is er geen DiDa- wedstrijd gespeeld, deels 

wegens slechte weer en deels door Covid-19. 

• 2017 gemiddeld speelden er 26 dames  

• 2018 gemiddeld speelden er 26 dames 

• 2019 gemiddeld speelden er 25 dames 

• 2020 gemiddeld speelden er 29 dames 

Gezien het stijgende aantal deelnemers kwamen we regelmatig starttijden te kort. 

In de eerste wintermaanden van het jaar tot de lockdown zijn er 7 inloopwedstrijden 

gespeeld, over het algemeen individueel stableford, afgewisseld met – al dan niet bekende – 

bijzondere spelvormen. Op de 3e dinsdag van de maand is meestal een teamwedstrijd 

gespeeld. Vanwege het winterseizoen is er gespeeld met tweeballen. 

Na versoepeling van de maatregelen kenden we een zomerseizoen met aanpassingen. Niet 

altijd kon een prijsuitreiking plaatsvinden, maar vaak ook wel, vergezeld van een drankje op 

afstand. Wel konden we onze reguliere Panda, Qualifying, en team- en voswedstrijden 

spelen. 

Vanaf november ging het winterseizoen weer van start. Omdat er geen wedstrijden mogen 

worden gespeeld wordt er een wintercompetitie gehouden. 

 Bijzondere wedstrijden en situaties. 

Op 28 januari hebben maar 7 van de 14 deelnemers de 18-holes uitgelopen. Op 3 maart is 

de wedstrijd vanwege het weer gestaakt. 



De Lentewedstrijd, kon vanwege Covid-19 en de ingestelde lockdown niet doorgaan. De 

Vriendinnen dag werd noodgedwongen aangepast naar een Damesdag met prijsuitreiking en 

aangeklede borrel op 1,5 meter afstand. In totaal speelden 56 dames mee. Ook de 

Slotwedstrijd heeft in aangepaste vorm plaatsgevonden. 

Op 29 september werd door 10 enthousiaste bridgeparen de golf & bridge wedstrijd 

gespeeld. In de ochtend speelden de golf & bridge paren 9-holes fourball betterball. De niet 

bridgers startten later en speelden de 18-holes. 

Op 6 oktober werd er geen DiDa-wedstrijd gespeeld in verband met groot onderhoud aan de 

baan. De dames tegen de heren werd dit jaar georganiseerd door de heren op woensdag 15 

juli en gewonnen door de dames. Er speelden 30 heren en 18 dames mee. 

 Commissie 

Aan het eind het golfseizoen vond traditiegetrouw de commissie wisseling plaats. Het 

bestuur bestond uit 8 leden, waarbij Anky Eelkman-Rooda (voorzitter) en Yvonne Cuppen 

plaatst hebben gemaakt voor een aantal nieuwe commissieleden. 

Het nieuwe bestuur bestaat uit Annemieke Marinissen (voorzitter), Irene Brandsen, Marijke 

Beekman, Yvonne Schuyt, Iris Lammers en Heline Dol.  

Nieuw toegetreden in de commissie zijn: Marie Anne Cleveringa (die er 1 jaar tussenuit is 

geweest, secretaris) en Suzan Bijlsma (penningmeester). 

Donderdagdames 
Wereldwijde pandemie-jaar 2020 

Het nieuwe jaar begon zo rustig 

De Doda-vrouwen speelden lustig 

Contributie was door iedereen betaald 

Handicaps werden min of meer behaald 

Om deze- serieus terug te dringen 

Staan de doda-dames niet te springen 

Het is een vrolijke, sportieve groep vrouwen 

Die heel plezierig de baan door sjouwen 

Steeds een andere wedstrijd georganiseerd 

Wordt door de dames zeer gewaardeerd 

En zijn ze met de negen holes klaar 

Dan is het koffie drinken met elkaar. 

Een keer per maand is er lunch besproken 

De dames in prachtige outfits gestoken 

Krijgen de prijzen uitgereikt 

De stemming heeft z’n hoogtepunt bereikt 

Altijd zijn er in sommige jaargetijden 

Asperge-, paddenstoelen- en kerstwedstrijden 

Ook spelletjes tegen de heren Oude Kleij 

Maken ons twee maal per jaar enigszins blij 



We hebben een damescommissie van zeven 

Die ons het mooie golfspel laten beleven 

Zij verzorgen de indeling om beurten 

En zijn heel blij met Ingeborg Geurten 

Die ons via de mail op de hoogte houdt 

Zo gaat er zeker nooit iets fout 

In maart kondigde corona zich aan 

Alles dicht: de horeca. de baan 

Het serveren moest direct gestaakt 

De keuken grondig schoongemaakt 

Wat nog te doen: wandelen, fietsen, lopen 

Op de club kon je wel maaltijden kopen 

In mei ging toch het restaurant weer open 

Wel pijlen volgen,   registreren, handen dopen 

Alles op afstand van anderhalve meter 

Wel weer golfen, dat werd beter 

Ons lustrum in september ging ook door 

Robert schotelde ons leuke spelletjes voor 

Het vond plaats in de stromende regen 

Wij flinke doda-dames kunnen daar wel tegen 

Het maal er na op afstand gezeten 

Hebben we heel gezellig opgegeten 

Een tweede golf kondigde zich aan in oktober 

Alles werd weer uiterst sober 

Inschrijven ,verplicht alleen digitaal 

We volgden de regels maar weer allemaal 

Buiten toch nog het feest van Sinterklaas 

Een lekker drankje met gevulde speculaas 

Hopelijk zijn de vaccins binnenkort beschikbaar 

En dan: met goede moed naar het Nieuwe Jaar 

Handicapcommissie 
Samenstelling Handicapcommissie 
De samenstelling van de Handicapcommissie bleef in 2020 ongewijzigd: Elsemieke Spoor, 

Gerrit Nieuwelink, Hetteke Vette, Renée van der Hoeven (vz). 

 

Activiteiten 2020 

Het jaar 2020 stond in het teken van de corona pandemie en de overgang van het EGA-

handicapsysteem naar het Wereld Handicap Systeem. 

 

Q-kaarten en externe wedstrijdkaarten 

In 2020 is record aantal Q-kaarten ingeleverd. Een goede zaak voor het oude als het nieuwe 

handicapsysteem in een jaar met beduidend minder wedstrijd scores.  



Er zijn in 2020 4925 Q-kaarten en externe wedstrijdkaarten verwerkt van 636 leden (dames, 

heren, jeugd, registratieleden en sponsorleden) waarvan 3844 gespeeld op de Hoge Kleij en 

1081 op andere banen. Ter vergelijk: in 2019 zijn 3105 Q- en wedstrijdkaarten verwerkt, 

waarvan 2464 gespeeld op de Hoge Kleij en 641 elders. 

Kaarten per lidsoort* 2017 2018 2019  2020 

Gewone Leden 3038 3015 2753  4925 

Jeugdleden 87 96 118  235 

Registratieleden 67 103 161  335 

Sponsorleden 3 4 1  2 

Totaal 3195 3218 3033  4925 

 

Aantal leden per lidsoort* 2017 2018 2019 2020 

Gewone Leden 539 526 502 544 

Jeugdleden 41 32 35 35 

Registratieleden 30 30 36 56 

Sponsorleden 3 1 1 1 

Totaal 613 589 574 636 

*NB: het betreft hier niet het totaal aantal leden, maar het aantal leden dat qualifying kaarten 

heeft ingeleverd. 

 

Wedstrijdkaarten 

Het aantal qualifying scores uit de homeclub wedstrijden, is met 1392 qualifying kaarten door 

de corona maatregelen lager uitgevallen (1961 kaarten in 2019 en 1964 in 2018). 

 

Het WHS 

De transitie betekende het synchroniseren van alle scoregegevens vanaf 2016 tussen de 

clubsoftware leveranciers en de NGF en het opnieuw opbouwen van de gegevens en 

handicaprecords van iedere speler vanaf 2016 door de NGF. De handicap commissie heeft 

een bijdrage geleverd in plezierige samenwerking met Proware en NGF in het opsporen in 

en corrigeren van (verwachte) soms verrassende handicapuitkomsten. Verder is veel 

aandacht besteed aan de communicatie over de veranderingen van het nieuwe 

handicapsysteem voor spelers en voor het organiseren van wedstrijden. Ook met 

Regelcommissie en Greenkeeper is afstemming gezocht over de veranderingen met het 

nieuwe WHS.   

Jaarlijkse Herziening 

De Jaarlijkse Herziening is niet uitgevoerd omdat de periode samenviel met de transitie naar 

het WHS-systeem.  

Vooruitzichten 

Het WHS is per 1 maart 2021 live gegaan, maar een aantal aspecten zijn nog in ontwikkeling 

en zullen binnenkort of later in 2021 ingevoerd worden. Voorbeelden zijn omgaan met 

incomplete scores of niet ingeleverde kaarten en het zoeken en invoeren van het GSN-

nummer van de marker in de webapp en mijnhogekleij omgeving en de beroepsprocedure 

conform de Rules of Handicapping.  

Hoewel spelers moeten wennen aan het nieuwe systeem, lijkt het WHS over het algemeen 

goed ontvangen te zijn. Aandacht voor communicatie en educatie over het WHS en het 

inleveren van qualifying scores voor de representativiteit van de handicap blijft van belang.  



Natuurcommissie 
Activiteiten en thema's: 

• In 2020 in de waterpoel op hole 18 opnieuw ingericht; de poel is fors verkleind maar 
wel behouden gebleven na vele discussies over dit onderwerp. De 
Natuurcommissie hecht veel belang aan deze waterpoel ter stimulering van de 
biodiversiteit op de baan. De biodiversiteit is belangrijk niet alleen voor de 
natuurbeleving, maar ook om de natuurlijke bestrijding van overlast, zoals van 
dassen en eikenprocessierups te stimuleren. Bovendien heeft iedere 
natuurbeheerder een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de biodiversiteit te 
beschermen en waar mogelijk te stimuleren. Wij zijn dus blij dat de poel behouden 
is gebleven; jammer dat de poel zo klein is geworden, met risico van dichtgroeien. 
Van onze suggesties om subsidie aan te vragen voor deze herinrichting is geen 
gebruik gemaakt. 

• Geo-commissie: meerdere malen overleg; bijdrage geleverd aan het opstellen van de 
doelstellingen en criteria voor 2020 in samenwerking met Jaap Petraeus. Gesprek 
met NGF over duurzaamheid en GEO-certificering. 

• Regelmatig overleg met baancommissaris Joost Sträter en incidenteel met Tom 
Maddison over onder meer de waterpoel op 18, GEO-certificering, dood hout, 
biodiversiteit, eikenprocessierupsbestrijding, locaties van vogelnestkastjes e.d.  

• Op donderdag 3 september 2020 is met 3 golfclubs uit de regio een 9-holes 
Natuurbeheerwedstrijd gehouden. Doel was vooral uitwisseling van ervaring en 
kennis met natuurcommissies van andere verenigingen. Vooral veel aandacht is 
besteed aan de GEO-certificering; onze pro op dit gebied Jaap Petraeus was ook 
deelnemer.  

• Eikenprocessierupsbestrijding: ook in 2020 is regelmatig overleg gevoerd met 
Greenkeepers en Baancommissaris over de natuurlijke bestrijding van de 
Eikenprocessierups (EPR); wij willen het gebruik van het middel Xentari 
terugdringen omdat ook andere rupsen hiervan het slachtoffer worden; natuurlijke 
bestrijding van de EPR wordt ook door veel gemeenten gedaan; dat vraagt om 
meer nestkastjes voor mezen en meer bloeiende struiken en bloemen 
(kruidenmengsels) in de baan. 
We hebben veel tijd besteed aan en meerdere voorstellen gedaan, maar ook in 
2020 is weinig of niets bereikt m.b.t. bloeiende struiken en bloemen.  

• Natuurinventarisatie door KNNV. Gedurende heel 2020 is deze natuurinventarisatie 
uitgevoerd door 13 werkgroepen met meer dan 40 vrijwilligers van de Koninklijke 
Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, Afdeling Amersfoort. De 
Natuurcommissie heeft introductiebijeenkomsten georganiseerd voor de 
vrijwilligers en gedurende het jaar het onderzoek begeleid. In april 2021 is het 
verslag beschikbaar gekomen. 

• Vogelnestkastjes schoonmaak en registratie: er hangen ca 175 vogelnestkasten op 
De Hoge Kleij. Als gevolg van Corona zijn deze in 2020 door de natuurcommissie 
zelf schoongemaakt zonder vrijwilligers uit de vereniging. Alle vogelkastjes zijn dit 
jaar voorzien van een nieuw 'huisnummer'. Van de 175 stuks waren er 35 zonder 
nest 

• Spreeuwenkasten bijgekocht en ophangen m.n. bij de green van hole 12 en 4 
(preventie dassenschade); aantal vogelkastjes verplaatst (iets minder in zicht); 
vogelnestkastjes-fabricage door leerlingen van De Klimboom begeleid en samen 
met 3 docenten en 6 leerlingen opgehangen 

• Vleermuiskasten (ca 20) aangekocht en opgehangen met budget van Club van 100 
door Tristan van Dijken en Rob Gabriels   

• Landelijke Vogelsoortentelling NGF is in 2020 vanwege Corona niet doorgegaan 
• Bijenkasten onderhoud door Jan van Putten   
• Regelmatige Kleijnotes bijdragen (o.m. over Koninginnepage en websites om planten 

en dieren te determineren) en informatie voor vitrine bij kantoor clubmanager    



• Budgetaanvraag Natuurcommissie 2021 ingediend   

Commissie Nieuwe leden 

De samenstelling van de commissie is niet veranderd, Wil Stelder, Frank Dielen, Rob 

Hesselink en ondergetekende. 

In 2020 hebben we 29 gesprekken gevoerd, 2 oud-leden zijn teruggekomen zonder gesprek.             

De gesprekken werden conform Corona protocol uitgevoerd, meestal met 1 lid van de 

commissie, en soms aan de keukentafel of telefonisch.                                                                                                                      

Het voorstel om een wedstrijd voor deze nieuwe leden op de kalender te zetten werd met 

enthousiasme  omarmd, alleen heeft Corona er dit keer een stokje voor gestoken.. 

Dit keer was een mix van partner/kind van en nieuwe leden , komend van een andere club 

door verhuizing. Allen reeds in bezit van een handicap, bij de dames zelfs 3 dames onder de 

handicap 10. 3 Leden kwamen binnen als sponsorlid.                                                                                                                  

We zijn dit jaar 10 x op de club geweest om gesprekken te voeren, die meestal bestonden uit 

het beantwoorden van eventuele vragen, op verzoek de historie van de club vertellen en de 

weg wijzen naar WHC, dames en herenochtenden en uiteraard de wedstrijdkalender. De 

mores, etiquette komt toch altijd even ter sprake in het kader  “we hebben een mooie baan 

met vriendelijke sportieve leden” en we snappen dat u daar bij wilt horen.                                                                                              

Laatste vraag is altijd “wilt u op termijn iets gaan doen in een commissie” en daar werd dit 

jaar spontaan  positief  op geantwoord. 

Regelcommissie  

In 2020 bestond de commissie, evenals vorige jaren uit Janneke Marijnen en Nico Koelman 

(voorzitter).  Vanwege langdurige ziekte van Nico Koelman is de commissie uitgebreid met 

Alex Breel. 

Het jaar 2020 is met uitbreken van de corona-pandemie een bijzonder jaar geworden.  

Regeltechnisch betekende dit een aantal tijdelijke regels die het spelen van golf binnen de 

uitgevaardigde Corona-regels mogelijk maakten (vlaggenstok niet aanraken, geen harken in 

de baan etc.).  

Allerlei initiatieven ten behoeve van het ontwikkelen van de regelkennis van de jeugd is voor 

een groot deel verschoven naar 2021. Ook het namens de NGF uitdragen van de 

regelkennis binnen De Hoge Kleij uit te dragen en deze regelkennis, waar nodig, bij de leden 

zo mogelijk te vergroten was in 2020 niet optimaal mede als gevolg van het afgelasten van 

de competitie. Tenslotte werden de NGF-regelexamens voor het verkrijgen van een 

handicap afgenomen. 

Wij gaan er van uit dat wij in de loop van 2021 weer optimaal met onze golfsport  bezig 

kunnen zijn; de Regelcommissie is dan gereed om noodzakelijke regelkennis uit  te dragen, 

waar nodig in wedstrijden refereebeslissingen te nemen en tenslotte een bijdrage aan het 

opleiden voor het afnemen van NGF-examens te leveren. 

Sponsorcommissie 
Start seizoen 
Het sponsorseizoen zou aanvankelijk op 23 maart 2020 beginnen met een clinic bij het 
indoor golfcenter in Utrecht. Door de covid crisis konden we pas op 15 juni met de eerste 
Sponsor Invitatiewedstrijd over 9 holes starten. Wel werd de sponsoren de 18 dagen 
homecourse van Wiebe aangeboden, wat zeer gewaardeerd werd.  
 



Activiteiten 
• aan de 3 sponsorinvitatie wedstrijden en de jaardag, die wel plaatvonden namen 13 

van de 16 Albatros sponsoren deel.  
• er heeft 1 sponsordag plaats gevonden: ASR op 1 september 
• er is een interview gehouden met sponsoren te weten: Fairbanks. Dit interview is met 

foto’s op de site geplaatst 
• de Albatros sponsoren ontvingen een miniatuur van de pyramide van “hun” hole. 

Werd zeer positief ontvangen! 
• als blijk van dank voor de loyaliteit kregen de Albatros sponsoren met de kerstgroet 

een kistje met wijn. Ook dit viel in goede aarde. 
• de nieuwe lay-out van de score kaarten werd ook zeer gewaardeerd  

 
Sponsor mutaties 
In 2019/2020 zijn er een aantal mutaties onder de sponsoren geweest. Er hebben pre-covid 
2 Albatros sponsoren bedankt: Maree & Dijxhoorn, teslacom. Ook stopte Golfcenter als 
Birdie sponsor. Daar stond tegenover dat we 4 nieuwe Albatros sponsoren konden 
verwelkomen: Duijnparc, ABN-AMRO, Celsius  en Fairbanks en begin 2021 ook nog Augias 
Schoon-makers en Neuf. Voorwaar een prima resultaat in de crisis periode die we 
doormaken. 
 
Mutaties Sponsorcommissie 
Aan het eind van het jaar 2019 wisselde het voorzitterschap van Hans Lomans naar Guus 
van der Vat. Verder verliet eind 2020 Diny van Roozendaal de commissie en nam Anneke 
Lomans haar plaats in. 
De sponsorcommissie bestaat per 2021 uit: 

• Guus van der Vat (voorzitter) 
• Hans Lomans (werving nieuwe sponsoren) 
• Marga van Wissen (organisatie en wedstrijdleiding sponsorwedstrijden) 
• Ted Geurts (werving nieuwe sponsoren) 
• Monique Eeken (interviews en wedstrijdleiding sponsorwedstrijden) 
• Anneke Lomans (wedstrijdleiding sponsorwedstrijden) 

 
Nieuwe sponsoren en Focus 2021 
Waar de focus in 2020 vooral lag op behoud en activatie van de bestaande en nieuwe 
sponsoren, zal de commissie in overleg met het bestuur een visie ontwikkelen over hoe de 
club wil omgaan met sponsoring in de toekomst. Voor dit moment is besloten dat er geen 
promotie meer gemaakt wordt voor de in 2018 in het leven geroepen kleinere pakketten 
Birdie en Eagle omdat deze door veel potentiële sponsoren gezien worden als een manier 
om de wachtlijst te omzeilen. 
  

Technische Commissie 
De Technische Commissie bestond in 2020 uit Gijs van Keulen, Harm Woerdman, René 
Schwiete, Marianne Schmetz en Linde Maas. Aan het einde van het jaar heeft Jan Maree het 
voorzitterschap van Gijs overgenomen en verlieten Marianne Schmetz en Linde Maas de 
commissie. Maaike Naafs en Corinne Merkens namen hun plaats in, en Philippe Hefting is 
aan de commissie toegevoegd als opvolger van Frank Boelens. 
 
Helaas is in 2020 de NGF Competitie vanwege Corona niet doorgegaan. 
In het kader van breedtesport is in samenwerking met de Golfschool een aantal workshops 
ontwikkeld, die voor een geringe bijdrage aan de leden zijn aangeboden. 
 
In het komende jaar zal daaraan een vervolg worden gegeven. 
 


