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INLEIDING  

Voor u ligt het PR & communicatieplan van Golfclub Landgoed Nieuwkerk. Het bestuur heeft aan de 

PR & communicatiecommissie medio 2020 aangegeven dat er behoefte is aan duidelijke en 

gestructureerde processen rondom public relations en communicatie binnen en buiten de club.  

De activiteiten van de PR & communicatiecommissie richten zich primair op het vergroten van de 

naamsbekendheid van de golfbaan, het werven en behouden van leden en het aantrekken van 

greenfee spelers. Dit is als zodanig ook opgenomen in het beleidsplan 2020-2023.  

Het plan is opgesteld door de PR & communicatiecommissie en heeft als doel het versterken van een 

eenduidige en geüniformeerde werkwijze alsmede het informeren van leden en betrokkenen hoe 

door de PR & communicatiecommissie uitvoering wordt gegeven aan het beleidsplan.  

De PR & communicatiecommissie heeft als taak uitvoering te geven aan de beleidsdoelstellingen, de 

haalbaarheid te toetsen en het uiteindelijke beleid in praktijk te brengen en toe te zien op de 

uitvoering er van.  
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HOOFDSTUK 1 | ALGEMENE INFORMATIE  

De PR & communicatiecommissie bestaat uit:  

Froukje de Bekker – voorzitter PR & communicatiecommissie en bestuurslid met portefeuille PR & 

communicatie. 

Patricia van de Louw – medewerker PR & communicatie   

Peter Schellekens – bestuurslid 

Will Spapens – voorzitter businessclub 

De PR & communicatiecommissie is bereikbaar op het e-mailadres 

pr@golfclublandgoednieuwkerk.nl. De businessclub is bereikbaar op het e-mailadres 

business@golfclublandgoednieuwkerk.nl  

De PR & communicatiecommissie is één van de commissies die onder de verantwoordelijkheid van 

het bestuur vallen. Onderstaand een grafische conceptweergave van de organisatiestructuur van de 

vereniging en de B.V.  
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HOOFDSTUK 2 | INTERNE COMMUNICATIE 

DOEL  

Het doel van de interne communicatie is tweeledig. Het hoofddoel is het behouden van de  (nieuwe) 

leden. Daarnaast willen we het verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid van de leden 

vergroten.  

BEHOUDEN VAN (NIEUWE) LEDEN 

Eén van de doelen aangaan de interne communicatie is het behouden van onze (nieuwe) leden. Om 

dit doel te bereiken worden diverse communicatiemiddelen ingezet. Onze nieuwe leden krijgen 

automatisch een welkomste-mail met de benodigde eerste informatie. Daarna wordt,  in het eerste 

half jaar persoonlijk telefonisch contact opgenomen om te vragen hoe het gaat. Eventuele daaruit 

voortvloeiende afspraken worden opgevolgd.  

Naast deze twee contactmomenten is het de taak van de PR & communicatiecommissie om 

desgewenst (nieuwe) leden te koppelen aan een mentor/buddy. Samen met een ervaren lid van de 

vereniging wordt zo het betreffende lid informeel wegwijs gemaakt binnen de club en kan men op 

een laagdrempelige manier andere leden leren kennen.  

ACTIEF EN DIRECT CONTACT MET LEDEN  

Daarnaast is een doel het vergroten van het verantwoordelijkheidsgevoel en de betrokkenheid van 

de leden. Dit kunnen we bereiken door de bestaande contacten te intensiveren en actiever en 

directer te communiceren met de leden. Wat zijn de wensen/ ideeën / verwachtingen en welke rol 

kan de PR & communicatiecommissie daarin spelen. 

De golfclub is van iedereen en het is belangrijk dat leden, commissies en andere belanghebbenden 

goed geïnformeerd worden. Dit doen we onder andere door de wekelijkse nieuwsbrief te versturen.  

Het toepassen van een uniforme wijze van communiceren moet dit doel kracht bij zetten. Denk aan 

het structureel toepassen van de juiste huisstijl en bijvoorbeeld het op de juiste wijze gebruiken van 

de beschikbare e-mailadressen. 
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HOOFDSTUK 3 | EXTERNE COMMUNICATIE 

DOEL  

Het doel van externe communicatie bestaat uit drie onderdelen. Vanzelfsprekend is het van belang 

de naamsbekendheid van de club te vergroten. Daarnaast is het belangrijk dat de club een positief 

imago uitdraagt en tot slot het aantrekken van greenfee spelers en nieuwe leden om bijvoorbeeld de 

gemiddelde leeftijd te verlagen, het aantal vrouwelijke leden te verhogen of het aantal jeugdleden te 

laten stijgen.  

NAAMSBEKENDHEID VERGROTEN  

Het vergroten van de naamsbekendheid is van belang om nieuwe leden aan te trekken. Tevens is het 

vergroten van de naamsbekendheid van invloed op het aantal greenfee spelers.  

Onze vereniging gebruikt onder andere de volgende middelen om de naamsbekendheid te vergroten:  

• 3 soorten social media (Facebook, Instagram & Linked In) 

• (pers)berichten in regionale kranten  

• samenwerking met lokale ondernemers  

• het organiseren van een open dag  

• het geven van golfclinics via gemeentelijke en commerciële initiatieven  

IMAGO  

Om de gastvrijheid te bevorderen en het imago te verbeteren is een grote stap gezet in de 

professionalisering en de uitstraling van de club. Denk bijvoorbeeld aan het actief (her)benaderen 

van greenfee spelers.  

Onze vereniging is goed te vinden op Leading Courses, een website waarop reviews van golfbanen 

zijn terug te vinden. Het is belangrijk dat er voldoende beoordelingen binnen komen om een 

representatief beeld te schetsen van ons imago. Het doel is om een gemiddelde score van 8.0  of 

hoger te behouden.  

AANTREKKEN NIEUWE LEDEN  

Het aantrekken van nieuwe leden is en blijft altijd belangrijk voor de continuïteit van de vereniging, 

zeker gezien de gemiddelde leeftijd van onze leden (heren 58 jaar, dames gemiddeld 64 jaar).  

Om nieuwe leden te werven, wordt er onder andere gebruik gemaakt van Golfstart, een jaarlijkse 

open dag en wordt er voor de jeugd deelgenomen aan gemeentelijke initiatieven zoals Sjors Sportief. 
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HOOFDSTUK 4 | COMMUNICATIEMIDDELEN 

Er zijn tal van communicatiemiddelen welke door de vereniging ingezet kunnen worden.  

4.1 NIEUWSBRIEF  

De wekelijkse nieuwsbrief verschijnt iedere woensdag en wordt samengesteld door de PR & 

communicatiecommissie in samenwerking diverse commissies die zorgen voor de kopij. De 

nieuwsbrief wordt verstuurd naar alle clubleden, vrijwilligers, medewerkers en indien gewenst 

potentiële leden op de wachtlijst. De nieuwsbrief wordt derhalve ingezet voor interne communicatie.  

De nieuwsbrief wordt ook op het ledendeel van de website gepubliceerd. 

4.2 LEADING COURSES  

Leading Courses is een website waarop golfers een review achter kunnen laten van de golfbaan 

waarop zij hebben gespeeld. Dit middel wordt ingezet voor externe communicatie. Vanuit de PR & 

communicatiecommissie worden greenfee spelers automatisch uitgenodigd een review achter te 

laten. Het doel is het behouden van een gemiddelde score van 8.0 of hoger. De reviews worden 

allemaal gelezen en waar nodig opgevolgd.  

Tevens wordt er maandelijks een beoordeling beloond met een gratis 18 holes greenfee.  

4.3 REDACTIONELE STUKKEN / ADVERTEREN 

Voor het plaatsen van redactionele stukken resp. advertenties wordt samengewerkt met regionale 

weekbladen. Het mag voor zich spreken dat dit communicatiemiddel ingezet wordt voor externe 

communicatie.  

4.4 SOCIAL MEDIA  

Golfclub Landgoed Nieuwkerk maakt gebruik van 3 social media kanalen, te weten Facebook, 

Instagram en LinkedIn. Deze drie kanalen worden ingezet voor zowel interne en externe 

communicatie.  

Er wordt minimaal 1 bericht en maximaal 3 berichten per week per medium geplaatst. Alleen bij 

hoge uitzondering worden op Facebook en Instagram dezelfde berichten gepubliceerd.  

  



  

 

 

PR & communicatieplan Golfclub Landgoed Nieuwkerk – versie 8 – september 2021 – pagina 7 

4.5 NARROW CASTING  

In het clubhuis hangen twee televisieschermen. Het grote scherm dient altijd aan te staan wanneer 

het clubhuis geopend is, daar er is sprake is van betaalde reclame welke op basis van 

sponsorcontracten is overeengekomen.  

De content op het scherm naast de ingang valt onder de verantwoordelijkheid van de PR & 

communicatiecommissie evenals het aansturen van de horeca ten aanzien van de naleving van deze 

afspraak.  

Het kleine televisiescherm in de raampartij is voor uitslagen van wedstrijden. Voorgaande is een 

bestuursbesluit (d.d. januari 2021). De schermen dienen voor interne en externe communicatie.  

4.6 PRIKBORD IN DE HAL  

In de hal hangt een prikbord dat door iedereen gebruikt mag worden. Het is de verantwoordelijkheid 

van de PR & communicatiecommissie om uitingen op dit bord met regelmaat te controleren op 

actualiteit. Het prikbord wordt door iedereen gezien en kan dus zowel als intern als extern 

communicatiemiddel dienen. De PR & communicatiecommissie zal het prikbord zelf niet actief 

gebruiken.  

Het neerleggen van reclame folders onder het prikbord is niet toegestaan en zullen door de PR & 

communicatiecommissie verwijderd worden.  

4.7 E-GOLF  

E-golf is een systeem waar onder andere de ledenadministratie in onder is gebracht. Het programma 

wordt ingezet voor interne en externe communicatie.  

E-golf wordt door de PR & communicatiecommissie bijvoorbeeld ingezet voor het automatisch 

versturen van de eerste welkomste-mail naar nieuwe leden (interne communicatie) of voor het 

automatisch versturen van e-mailbevestigingen van een gereserveerde starttijd (externe 

communicatie). 

Het up to date houden en beheren van deze e-mail templates valt onder de verantwoordelijkheid 

ven de PR & communicatiecommissie. 

4.8 WEBSITE  

De website wordt ingezet als intern en extern communicatie middel. Het primaire doel van de 

website is het verschaffen van informatie. Deze moet makkelijk en duidelijk terug te vinden zijn op de 

website.  

De website valt onder de verantwoordelijkheid van de PR & communicatiecommissie.  
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4.9 TELEFOON  

De telefonie valt onder het “beheer” van de IT commissie. Er wordt gebruik gemaakt van een 

antwoordapparaat. Het inspreken van de welkomst boodschap valt onder de verantwoordelijkheid 

van de PR & communicatiecommissie.  

4.10 E-MAILADRESSEN  

De golfclub beschikt over een aantal eigen e-mailadressen. Deze worden beheerd door de IT-

commissie.  

bestuur@golfclublandgoednieuwkerk.nl   

info@golfclublandgoednieuwkerk.nl 

pr@golfclublandgoednieuwkerk.nl  

beheerbv@golfclublandgoednieuwkerk.nl 

marshal@golfclublandgoednieuwkerk.nl 

jeugcie@golfclublandgoednieuwkerk.nl 

compcie@golfclublandgoednieuwkerk.nl  

wedstrijdcie@golfclublandgoednieuwkerk.nl 

penningmeester@golfclublandgoednieuwkerk.nl 

businessclub@golfclublandgoednieuwkerk.nl  

golfpro@golfclublandgoednieuwkerk.nl 

De taak van de PR & communicatiecommissie is toezien op het zoveel mogelijk gebruik van deze  

e-mailadressen voor interne en externe communicatie.  

  



  

 

 

PR & communicatieplan Golfclub Landgoed Nieuwkerk – versie 8 – september 2021 – pagina 9 

4.11 DRUKWERK  

Het drukwerk van de golfclub beslaat een grote diversiteit aan bestanden. Drukwerk wordt gebruikt 

voor interne en externe communicatie. De taak van de PR & communicatiecommissie is het toezien 

op actualiteit en kwaliteit van het reeds aanwezige drukwerk en het zorgen voor voldoende voorraad 

ervan. Het gaat onder andere om de volgende documenten:  

- Briefpapier en enveloppen  

- Scorekaart / Rittenkaarten / Baanboekje  / Greenfee voucher / Gondeldoosje 

- Vlaggenmast 

- Welkomstbord oprijlaan 

- Spandoeken 

- Gouwe Douwer bord 
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HOOFDSTUK 5 | OVERIGE ACTIVITEITEN 

De PR & communicatiecommissie is nauw betrokken bij alle activiteiten die binnen de club en de 

vereniging georganiseerd worden. Alle commissies of overige organiserende vrijwilligers kunnen een 

beroep doen op de samenwerking met de PR & communicatiecommissie. Denk bijvoorbeeld aan het 

aanleveren van de juiste logo’s ten behoeve van drukwerk (bv. hesjes marshals).   

Naast deze ondersteunende rol voor de diverse commissies is de sponsorcommissie tevens 

onderdeel van de PR & communicatiecommissie.  

Verder vallen de onderstaande activiteiten onder de verantwoordelijkheid van de PR & 

communicatiecommissie:  

- organiseren open dag/nieuwe ledendag;  

- Rabobank club support actie;   

- positief werkende relatie (bv. beloningsysteem voor het aanbrengen van een lid/sponsor);  

- samenwerking lokale verenigingen (bv. Goolse Geheimen/Sportakkoord Goirle);  

- naleven afspraken ten aanzien van speciale gelegenheden van leden (bv. 

huwelijk/overlijden);  

- naleven afspraken ten aanzien van de communicatie in geval van een calamiteit. 

HOOFDSTUK 6 | JAARPLAN 2021 

In 2021 staan concreet de volgende acties op de agenda van de PR & communicatiecommissie:  

- vervangen van al het oude drukwerk; 

- vernieuwen en optimaliseren website;  

- PR & communicatieplan schrijven, communiceren en uitdragen; 

- persoonlijke kennismaking en samenwerking met alle commissies;  

- persoonlijk contact met nieuwe ingestroomde leden;  

- businessleden in beeld clubhuis;  

- sponsoring op poten zetten;  

- nieuwe leden borrel.  
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HOOFDSTUK 7 | FUNCTIONARISSEN EN CONTACTPERSONEN 

Functionarissen en contactpersonen per 01-06-2021 

�  Voorzitter: Jacq van Aarle  

�  Penningmeester: Marco Leijten  

�  Secretaris: Martijn van de Louw  

�  Bestuursleden: Peter Schellekens, Froukje de Bekker en Marco Leijten 

�  Medewerker PR & communicatiecommissie: Patricia van de Louw 

�  Directeur B.V.:  Paul Ritzen 

�  Financieel directeur B.V.: Franc Fouchier 

�  Secretariaat: Marianne van Oorschot  

�  Golfpro’s: Paul Nout en Kevin Broekhuis  

�  Horeca: ForeAll, Ton Willems en Cynthia Haring 

�  It-commissie: Jan Vollaers, Marco Leijten  

NAWOORD 

Indien gewenst is bij de PR & communicatiecommissie het werkdocument ter inzage op de te vragen. 

Hier staan alle afspraken in opgenomen ten aanzien van de besproken onderwerpen in het PR & 

communicatieplan.  


