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Inleiding 

Dit communicatieplan beoogt een leidraad te zijn voor Golfclub Hitland om iedereen die betrokken is 

bij de golfclub zo optimaal mogelijk van informatie te voorzien. Er zijn activiteiten opgenomen  voor 

interne communicatie naar de leden en externe communicatie voor contacten met relaties, zoals de 

pers, de NGF en de partners op het Golfpark en voor het werven van nieuwe leden. De communicatie 

moet op een eenvoudige, toegankelijke wijze plaatsvinden, zodat de leden  zich voldoende 

geïnformeerd en betrokken voelen en onder andere daardoor lid blijven van de golfclub. Van externe 

communicatieactiviteiten met als doel het onderhouden en verbeteren van contacten met relaties, 

wordt een overzicht gegeven.  

Doelgroep 

Communicatie richt zich tot de volgende doelgroepen: 

Intern 

 bestuur; 

 clubleden, die voldoende geïnformeerd dienen te worden over de speelmogelijkheden en 

activiteiten; 

 leden die zitting hebben in de commissies en zich vrijwillig inzetten voor het organiseren van 

wedstrijden en activiteiten.  

- lustrumcommissie, 1 maal in de 5 jaar bij viering van het lustrum; 

- damescommissie; 

- weekend wedstrijdcommissie; 

- herencommissie; 

- seniorencommissie; 

- jeugdcommissie; 

- technische commissie; 

- handicap en regelcommissie; 

- handicartcommissie; 

- baancommissie; 

- evenementencommissie; 

 koepeloverleg van de commissievoorzitters. 

Extern 

 nieuw te werven leden, greenfeespelers bij Golfbaan Hitland, MGH leden met een 

rondenkaart van Golfbaan Hitland, leden van een andere golfclub, GVN en/of ANWB 

Golfleden, golfers die nog geen NGF-kwalificatie hebben of aankomend speler zijn, leden van 

Golfschool Hitland  en jeugdspelers; 

 de partners op Mijn Golfpark Hitland: 

- de golfbaan; 

- de golfschool; 

- restaurant HIT; 

- Golfplaza. 

 Het dagelijks bestuur van Recreatieschap Hitlandbos; 
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Doelstelling 

- Voor de bestaande leden betekent dit, dat zij voldoende geïnformeerd worden , zich 

daardoor betrokken voelen bij de vereniging en lid blijven van de golfclub.  

- Golfers uit de omgeving te interesseren en enthousiast te maken voor Golfclub Hitland 

met als gewenst resultaat een instroom van jaarlijks 15% (50) nieuwe leden.  

Communicatievormen 

Intern 

 

Het bereiken van de leden kan op diverse manieren plaatsvinden:   

- Het schrijven van  

o aankondigingen;  

o berichten; 

o wedstrijdverslagen; 

o verslagen van evenementen; 

o verslagen van cursussen; 

o verslagen over bijeenkomsten;  

o verslagen over voorlichtingsavonden voor nieuwe leden; 

o verslagen over kennismakingsrondjes van nieuwe met bestaande leden; 

o jaarverslagen door de commissies voor de ledenvergadering; 

o verslagen over ledenvergaderingen. 

- Het maken van foto’s; 

- Het realiseren van publicaties via de website, de nieuwsrubriek, de facebooksite en het 

vermelden van wedstrijduitslagen in de wedstrijdmodule.  

- Het rondzenden onder de leden van samenvattingen van de notulen van de 

bestuursvergaderingen; 

- Persoonlijke contacten en benadering door bestuurs- en commissieleden tijdens de 

wedstrijden en op het terras na de wedstrijden; 

 

De communicatie en begeleiding naar de commissies wordt vanuit het bestuur van de golfclub 

gedaan door het bestuurslid dat de betreffende commissie in portefeuille heeft. Gestreefd wordt 

naar: 

- Per commissie per jaar minimaal een stukje tekst over een nieuwsitem dat actueel is voor 

de website; 

- Per commissie een kort stukje over het afsluiten van een serie wedstrijden met foto’s 

voor de website en facebook, zie hiervoor bijlage 1 wedstrijd en evenementen kalender. 

- Het bestuur of de technische commissie berichten i.o.m. de communicatiecommissie  

over competitieaangelegenheden, zoals kampioenschappen. 

- Het bestuur bericht i.o.m. de communicatiecommissie over ledenaangelegenheden in 

geval van overlijden etc. 

 

Extern  

Het bestuur en/of de communicatiecommissie onderhouden contacten met externe partijen zoals: 

de partners op Golfpark Hitland, het Vrijwilligers Informatie Punt Zuidplas, voor onder andere 

scholing en de bewoners van de omliggende woonplaatsen. 
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De middelen voor zowel interne als externe communicatie zijn: 

 De website: www.golfclubhitland.nl 

 Facebook: www.facebook.com/golfclubhitland 

 Persberichten met foto: sport@hvh-zuidplas.nl, uiterlijk in te zenden op de zondagavond, 

voorafgaand aan de publicatie op woensdag. Nader onderzoeken of publicatie mogelijk is in 

IJssel en Lekstreek in Capelle en/of Krimpen aan den IJssel. Berichten dienen een informatie 

karakter te dragen. Werving voor eigen belang wordt niet geplaatst in de rubriek sport, maar 

kan wel geplaatst worden als advertentie tegen betaling. 

 Een advertentie plaatsen op facebook waarbij op mobiele telefoon een wervende melding 

komt over de Golfclub Hitland en waar om een reactie wordt gevraagd. 

 Publicatie van betaalde advertenties of advertorials in  

- Hitland Magazine; 

- Business magazine Nieuwerkerk; 

- HalloCapelle en HalloKrimpen magazines; 

- in Business magazine Nesselande. 

 

De taak van de communicatiecommissie bij zowel de interne als externe communicatie is: 

 Het schrijven van teksten voor publicatie in de lokale pers, op de website en de facebooksite; 

 Het redigeren van aangeleverde teksten voorafgaand aan publicatie; 

 Het maken, bewerken en plaatsen van foto’s; 

 Het bewaken van de ‘huisstijl’; 

 Het bijhouden van de website en facebooksite van de club. 

 

Organisatie 

De communicatiecommissie bestaat uit 3 leden, waaronder een bestuurslid dat communicatie in 

portefeuille heeft. 

Privacyreglement 

Bij het geven van uitvoering aan het communicatieplan zullen de regels zoals deze zijn opgenomen in 

het privacyreglement van de Golfclub Hitland in zijn volledige vorm worden gerespecteerd. 

Financiering 

Jaarlijks zal in de begroting een budget worden vastgesteld voor de activiteiten van de commissie. 

Het bedrag bedraagt voor een jaar maximaal 2000 euro.  

Evaluatie 

In november van ieder jaar vindt evaluatie van de activiteiten plaats. De commissie schrijft een 

jaarverslag voor de vergaderstukken van de eerste ledenvergadering in het jaar (zie bijlage 1). Hierin 

wordt tevens verantwoording afgelegd en vindt een opsomming plaats van de activiteiten. 

-o-o-o- 

 

 

http://www.golfclubhitland.nl/
http://www.facebook.com/golfclubhitland
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Bijlage 1 

Jaarverslag Communicatiecommissie 2017 

 

Samenstelling commissie 

De commissie bestond dit jaar uit Greta den Hertog en Han Hordijk. 

 

Doel en taken commissie 

De communicatiecommissie verzorgt de publiciteit van de golfclub door: 

 Het schrijven van teksten voor publicatie in de lokale pers, op de website en de facebooksite; 

 Het redigeren van aangeleverde teksten voorafgaand aan publicatie; 

 Het maken, bewerken en plaatsen van foto’s; 

 Het bewaken van de ‘huisstijl’; 

 Het bijhouden van de website en facebooksite van de club. 

 

Activiteiten in 2017 

De commissie heeft zich beziggehouden met de hieronder opgesomde activiteiten: 

 De commissie is in de tweede helft van het jaar betrokken geweest bij de ontwikkeling van 

de plannen van de Lustrumcommissie voor de viering van het 25-jarig bestaan van de club in 

2018; 

 Op verzoek van diverse commissies zijn wijzigingen aangebracht in de teksten op de website; 

 Er zijn 52 nieuwsberichten geschreven en op de website gepubliceerd; 

 Er zijn 67 berichten geschreven en op de facebooksite geplaatst; 

 Er zijn 15 persberichten geschreven en voor publicatie aangeboden aan de lokale pers; 

 De commissie heeft ongeveer 660 foto’s gepubliceerd, waarvan er ongeveer 500 door de 

commissie zelf zijn gemaakt en bewerkt; 

 Een van de commissieleden heeft een cursus gevolgd voor het schrijven van persberichten; 

 

Continuïteit 

Om de continuïteit te waarborgen adviseert de commissie het bestuur op zoek te gaan naar nieuwe 

leden voor de communicatiecommissie, omdat Han Hordijk dit jaar aftredend is.  

 

Nieuwerkerk aan den IJssel, Januari 2018 

De commissie: Greta den Hertog en Han Hordijk 
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  Bijlage 2 

    

Fianalewedstrijden en Lustrumactiviteiten 2018 
voor nieuwsrubriek op de site     

    
Dinsdag 27 februari  Dames finale winterkampioenschap 12 driebal-stableford 

Donderdag 08 maart  Senioren winterkampioenschap finale driebal-stableford 

Zondag 11 maart 6e eclectic competitie finale driebal-strokeplay  

Zondag 18 maart 
Onze eerste (volwassenen en jeugdshotgun vierbal-

strokeplay 

Vrijdag 23 maart Nachtgolf jeugd driebal-stableford 

Vrijdag 27 april Koningsdag golf driebal-stableford 

Vrijdag 11 mei Lustrum bokaal driebal-stableford 

Zaterdag 12 mei Fourball clubkampioenschap vierbal-stableford 

Dinsdag 05 juni Dames zweedse wedstrijd driebal-stableford 

Vrijdag 08 juni Eerste oude negen driebal-stableford 

Zondag 10 juni Finale stableford kampioen driebal-stableford/strokeplay 

Zaterdag 23 juni Haringwedstrijd driebal-stableford 

Dinsdag 26 juni Iron lady driebal-stableford 

Zondag 08 juli Familietoernooi greensome-stableford 

Zondag 15 juli Foursome clubkampioenschap vierbal-strokeplay 

Zondag 22 juli Pin high dubbele handicap toernooi driebal-stableford 

Dinsdag 24 juli Dames hidden holes driebal-stableford 

Donderdag 09 augustus Senioren zomereclectic finale driebal-stableford 

Donderdag 16 augustus Senioren kind/kleinkind lustrum driebal-stableford 

Donderdag 23 augustus Senioren zomerkampioenschap finale driebal-stableford 

Zondag 26 augustus Finale matchplay kamp. driebal-stableford 

Dinsdag 28 augustus Dames zomer monthly medal finale driebal-stableford 

Zaterdag 01 september prosecco driebal-stableford 

Zondag 02 september Golfclub hitland trofee driebal-stableford 

Dinsdag 11 september Dames zomer eclectic finale driebal-strokeplay 

Zondag 16 september Finale monthly medal driebal-strokeplay 

Dinsdag 18 september Prinsendagwedstrijd driebal-stableford 

Zaterdag 22 september Van delft trofee/goede doelen driebal-stableford 

Donderdag 27 september Senioren monthly medal finale driebal-stableford 

Vrijdag 28 september 12e en finale herenballenlawine driebal-stableford 

Zaterdag 29 september Finale wedstrijd lustrum driebal-stableford 

Donderdag 04 oktober Senioren afsluiting zomer driebal-stableford 

Zondag 21 oktober Clubthanking (commissies en bestuur) driebal-stableford 

Zaterdag 17 november Afsluiting jubileumjaar 2018 met feestavond 

Donderdag 13 december Senioren eindejaarswedstrijd + diner driebal-stableford 

 


