
 

 

Verslag van het bestuursjaar 2020 

 

 

Een pittig jaar. 

 

Het jaar begon als andere jaren, ‘2020’ klonk zo zachtmoedig en aaibaar, maar het werd 

geen gewoon jaar. Plots stond alles stil, iedereen was verrast. In een paar weken 

verkruimelde de wereld. We kunnen de krijtlijnen van onze samenleving herkennen in het 

ontstaan, de ontwikkeling en de aanpak van de pandemie. Deze crisis draagt helaas het dna 

van onze moderne levensstijl. 

 

De vertrouwde knuffel, de veelzeggende handdruk, al meer dan eeuwen dat kleine 

momentje van genegenheid en verbondenheid verdween. De pandemie voelt beklemmend, 

je kunt nergens heen om er even van verlost te zijn. Voor velen van ons was het afgelopen 

jaar een moeilijk jaar. De samenleving viel uiteen in naast elkaar leven. Vrijheid vertaalde ik 

vaak in ‘ver weg’, op reis, genieten van nieuwe ervaringen. Nu merk ik dat echte vrijheid 

eigenlijk veel meer ‘nabijheid’  is. Gewoon met je familie, je vrienden samen zijn. Ik mis zoals 

zovelen dat kleine geluk.  

 

Vorig jaar kwamen we stapje voor stapje in een nieuwe wereld terecht; ook de golfclub werd 

geraakt, we mochten niet meer spelen. De 1,5 meter samenleving kreeg ook gestalte. In mei 

2020 mochten we weer golfen, een heel pakket aan voorzorgsmaatregelen, dat deerde ons 

niet. Het was anders dan anders, maar wat kun je toch weer heerlijk samen genieten van 

een rondje golf en dat deden we massaal. 

 

De Texelse Golfclub kent ruim 40 vrijwilligers in diverse commissies, samen met het bestuur 

geven wij gezamenlijk vorm en inhoud aan het beleid van onze club. Een beleid dat vooral 

gestoeld is op continuïteit. Dus het ledenaantal op peil houden en vooral voor al die leden 

met zoveel verschillende wensen een fijne en gezellige vereniging creëren, waar we met 

veel plezier lid van zijn. 

 

Ledenaantal 

Waar veel verenigingen en sportscholen hun deuren moesten sluiten vanwege de corona 

maatregelen, zag de Nederlandse Golf Federatie sinds de heropening van de banen in mei 

2020 juist een enorme toeloop van nieuwe golfers. Ook de Texelse heeft hiervan 

geprofiteerd. Het ledenaantal is inmiddels gegroeid naar 439 leden. 

Enkele jaren gelden is in de ALV een streefgetal van 450 vastgesteld. 

 

Competitie 

Ook dit jaar zijn de competitieteams financieel ondersteund bij het trainings- programma 

gericht op de voorbereidingen van de competitie. Helaas is de competitie vanwege de 

gezondheidsrisico’s niet doorgegaan. Naast de competitie trainingen zijn er ook gratis 

inlooplessen voor alle leden georganiseerd. Activiteiten met als doel om leden te boeien en 

te binden, het spelplezier te verhogen en in de breedte het spelniveau proberen te 

verbeteren. 

 



Competitie, ik citeer nog graag eenmaal Jaap Pameier; “lid zijn van een team betekent 

meestal een groot deel van het jaar samen met je teamgenoten trainen, spelen en op pad 

zijn. Zo krijgt een individuele sport toch mooie elementen van een teamsport”. Heeft u 

interesse in deelname aan de competitie meldt u bij de wedstrijdcommissie. 

 

Jeugd 

De gemeente Texel heeft het initiatief genomen om samen met de sportclubs de Texelse 

jeugd aan het sporten te krijgen. De kinderen konden gratis kennismakings- lessen krijgen. 

In de meivakantie is het programma gestart. Heel succesvol. Ruim 200 honderd kinderen 

hebben op een hele speelse manier kennis gemaakt met golf. Na de kennismaking zijn een 

aantal groepen kinderen doorgegaan met proeflessen. Uiteindelijk volgen zo’n 25 kinderen 

nog steeds golflessen. Het programma voor de jeugd gaat binnenkort weer van start. De 

golfschool is nu samen met het bestuur bezig om een leuk en aantrekkelijk programma voor 

deze jeugd te ontwikkelen. Het zou heel mooi zijn als we een deel van deze jeugd op de 

golfbaan blijven tegenkomen. 

 

Vrijwilligers 

Een vereniging draait op haar vrijwilligers. De voorzitters van de verschillende commissies 

hebben hun zorgen geuit over het aantal commissieleden dat dit jaar gaat stoppen. Samen 

met de voorzitters van de commissies is eind 2020 een wervingscampagne voorbereid die 

we in december uitgerold hebben. De eerste reacties zijn zeer positief. 

 

Boeien en Binden 

Het gaat natuurlijk niet alleen om golf, maar vooral ook om de gezelligheid. Zomers op het 

terras en in de winter lekker bij de open haard nog even napraten. Dat was door de corona-

maatregelen dit jaar allemaal wat minder. Helaas konden niet alle geplande activiteiten 

doorgang vinden. Laat onverlet dat we al met al toch nog kunnen terugkijken op een fijn en 

gezellig golfjaar. Volgend jaar zullen er in het kader van ‘binden’ extra activiteiten 

georganiseerd worden voor de nieuwe leden. Uit de NGF onderzoeken komt naar voren dat 

veel nieuwe leden na twee jaar weer opzeggen. Het is kennelijk toch niet zo eenvoudig om 

de gewenste aansluiting te vinden bij een golfclub. Dat is ook de reden waarom wij voor 

2021 een praktisch welkomstboekje hebben gemaakt. 

  

 

Afrondend; het jaar 2020 sluiten we als bestuur met gemengde gevoelens af. Natuurlijk de 

vereniging is financieel gezond, het aantal leden is stabiel en de gezelligheid is de rode 

draad in het verenigingsleven. Maar veel van onze leden zijn direct of indirect werkzaam in 

sectoren waar het toerisme een belangrijke rol speelt en daar heeft de pandemie keihard 

toegeslagen. Ook als we naar 2021 kijken blijft het beeld onzeker. Deze onzekerheid en de 

maatregelen treffen ons allemaal. 
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