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1 Inleiding
Dit rapport werd initieel voorbereid door het jeugdcomité en ter goedkeuring
voorgelegd aan de raad van bestuur, na overleg met de clubmanager.
Dit document geeft een overzicht van het jeugdplan en -beleid van Rinkven en dient
als leidraad voor de jeugdwerking.
Tot “jeugd” behoren alle jeugdleden van Rinkven tot en met de leeftijd van 18 jaar.
Onder jeugdwerking wordt verstaan:
(1) Het aanbieden en organiseren van, op clubniveau:
• Jeugdlessen (praktijk en theorie, golftechnisch en fysiek)
• Jeugdstages
• Jeugdwedstrijden
• Sociale activiteiten
(2) Ondersteuning van de jeugd met oge op deelname van competities op
regionaal en nationaal vlak (individueel en collectief)
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2 Mission statement Jeugd
De jeugd van Rinkven ondersteunen in hun ontplooiing tot sociale, sportieve en
geëngageerde gentleman / lady golfers van morgen door het creëren van een
duurzaam kader dat de jeugd (t/m 18 jaar) toelaat om met respect voor regels en
etiquette en aandacht voor ethische en medische waarden een opleiding te genieten
voor zowel de recreatieve als de competitieve golfer in een omgeving waar
kameraadschap en clubgeest een belangrijke rol spelen.

In deze context onderschrijft Rinkven Golfclub ten volle de Panathlon verklaring (cf.
bijlage 1 of http://www.panathlonvlaanderen.be/verklaring/).
Volgens deze verklaring hebben alle kinderen het recht:
▪ Sport te beoefenen
▪ Zich te vermaken en te spelen
▪ In een gezonde omgeving te leven
▪ Waardig behandeld te worden
▪ Getraind en begeleid te worden door competente mensen
▪ Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme

en mogelijkheden
▪ Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
▪ In veilige omstandigheden aan sport te doen
▪ Te rusten
▪ De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

De jeugd is de toekomst van de club. We verwachten van alle leden, maar zeker van de
ouders dat zij actief meewerken om onze jeugd te doen uitgroeien tot de "sociale,
sportieve en geëngageerde gentleman/ lady golfer van morgen, op basis van
wederzijds respect. De golfsport laat toe dat jeugd en volwassenen samen de sport
beoefenen. Als club willen we dit maximaal benutten.
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3 Jeugdcomité
3.1 Algemeen
In het organogram rapporteert het jeugdcomité aan het sportcomité en de
clubmanager. Het jeugdcomité wordt voorgezeten door de jeugdcaptain en vergadert
wanneer nodig maar ten minste 3 maandelijks.
Tussen de vergaderingen door, wordt binnen de leden van het jeugdcomité continu
overleg gepleegd m.b.t. de te nemen initiatieven. Dit komt de efficiëntie van de
vergaderingen ten goede.
Van iedere vergadering wordt een verslag opgemaakt dat wordt verspreid onder de
leden van het jeugdcomité, het sportcomité en de raad van bestuur.

3.2 Samenstelling
Het jeugdcomité bestaat uit minimum volgende leden:
• Jeugdcaptain/ voorzitter en desgevallend vice-captain
• Club manager
• Sportverantwoordelijke
• Pro
• Junior (vertegenwoordiger van de jeugdraad)
• Een ouder
De huidige samenstelling van het jeugdcomité is toegevoegd in bijlage 2.

3.3 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden - algemeen
Het jeugdcomité is verantwoordelijk voor (i.e. kan eigenhandig beslissen over):
• Organisatie van jeugdwedstrijden op Rinkven
• Ondersteuning en opvolging deelname nationale en regionale wedstrijden,
(Interclub Junioren in het bijzonder).
• Organisatie van andere (extra sportieve) activiteiten voor jeugd
• Monitoren van Jeugdopleiding (incl. stages)
• Opmaak en opvolging dossier voor jeugdlabels GV
• Opvolgen KPI’s jeugdwerking
• Communicatie naar jeugd en ouders toe
Daarnaast geeft het jeugdcomité advies aan de raad van bestuur omtrent:
• Opstellen van jaarlijks jeugdbeleidsplan
• Opstellen van jaarlijks budget

3.4 Interne taakverdeling jeugdcomité
Binnen het jeugdcomité focust ieder lid zich op één of meerdere van bovenstaande
verantwoordelijkheden zonder dat dit de collegiale beslissingsbevoegdheid van het
jeugdcomité aantast.
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3.4.1 Jeugdcaptain
De jeugdcaptain is voorzitter van het jeugdcomité. Hij leidt de vergaderingen en neemt
de nodige initiatieven hiertoe.
Hij neemt de coördinatie van de verschillende activiteiten waar.
Hij is het gezicht en woordvoerder van het jeugdcomité naar de ouders en de jeugd,
alsook naar de andere clubs en federaties toe.
Als lid van het sportcomité heeft de jeugdcaptain tevens de taak om de belangen van
de jeugdwerking te verdedigen in het sportcomité.
Waar hij in de uitoefening verhinderd is, wordt hij vervangen door de vice-captain.
3.4.2 Clubmanager
De clubmanager is de schakel tussen jeugdcomité en de raad van bestuur. Hij
rapporteert van en naar de raad van bestuur / jeugdcomité.
Hij toetst de jeugdwerking en de activiteiten binnen het gehele kader van de club. Hij
stuurt daartoe ook het personeel van de club aan.
Hij volgt de implementatie van het jeugdbeleid en het daartoe opgemaakte budget
mee op.
Hij is tevens verantwoordelijk voor de evaluatie van de pro’s voor hun aandeel binnen
de jeugdwerking.
3.4.3 Sportverantwoordelijke
De sportverantwoordelijke zorgt voor de administratieve ondersteuning (o.m. m.b.t.
communicatie).
Hij zorgt voor de inplanning en organisatie van de wedstrijden.
Hij is verantwoordelijk voor de opvolging van het GV-jeugdsportfonds en –labels.
Zie ook bijlage 3.
3.4.4 Pro(‘s)
De organisatie van de opleiding, de trainingsaanpak (incl. interclubtrainingen), les
structuur, groepsindelingen, fysieke begeleiding etc. is de verantwoordelijkheid van de
headteaching pro met zijn pro-team, in overleg met het jeugdcomité.
Het jeugdcomité zal ook regelmatig contact onderhouden met de andere (jeugd)pro’s.
Indien aangewezen kunnen zijn worden uitgenodigd om aanwezig te zijn op het
jeugdcomité voor bespreking van de punten die hen aanbelangen of waarvoor op hen
zal beroep gedaan worden.
Van de pro’s wordt verwacht dat zij:
- de jeugd motiveren om deel te nemen aan de lessen, aan de wedstrijden en om
regelmatig te oefenen op de baan,
- de jeugd ook opvolgen en aanmoedigen na gespeelde wedstrijden,
- alsook aanwezig zijn op prijsuitreikingen.
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3.4.5 Junior
De input en feedback van de jeugd zelf is belangrijk. Daarom dat ook een (ouder)
jeugdlid, als spreekbuis van de jeugd in het jeugdcomité wordt opgenomen.
Van het jeugdlid binnen het jeugdcomité wordt ook verwacht dat hij of zij:
- de belangen van de jeugd in het algemeen behartigt binnen het comité.
- de jeugd mee aanspoort om deel te nemen aan de activiteiten.
- een actieve input levert voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten (cf. opstellen
jaarkalender)

3.4.6 Ouder
De rol van de ouder binnen het jeugdcomité is complementair aan deze van de junior.
Gedacht wordt aan een ouder van een jonger jeugdlid (categorie kids).
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4 Algemeen beleid mbt jeugd
4.1 Ledenbeleid mbt jeugd
Achtergrond
De aanwezigheid van jeugdspelers vormt de basis voor een gezonde leeftijdsstructuur
van de golfclub. De jeugdwerking staat in voor het vormen van de jeugdspelers in alle
facetten van de golfsport. Rinkven staat sedert haar oprichting bekend in de Belgische
golfwereld voor de kwaliteit van haar jeugdwerking en -resultaten.
Outcome
Rinkven beschikt over een jeugdwerking (organisatie jeugdlessen, jeugdstages,
jeugdwedstrijden (club, federaal) en sociale activiteiten) die voldoet aan de normen
vooropgesteld door GV. Het model van de jeugdwerking moet als aantrekkingspool
fungeren om nieuwe jeugdige leden naar de club te trekken en moet de ontwikkeling
van het Rinkven sportimago ondersteunen.
Principes om het beleid te implementeren
• Jaarlijks deelnemen aan de audit van het Jeugdsportfonds GolfVlaanderen.
Opvolging van de auditaanbevelingen en acties hierop nemen.
• Ter beschikking stellen van voldoende middelen (golfleraars, budget,
omkadering) en getrapte structuur (basis, gevorderd) om de jeugdwerking te
ondersteunen en te ontplooien
• Belang hechten aan de keuze van de jeugdcaptain (benoeming door raad van
bestuur en hem de nodige ondersteuning bieden op vlak van administratie
• Organiseren van een aantrekkelijke trainings- (jeugdlessen en –stages) wedstrijden activiteitenkalender ten voordele van de jeugd
• Motiveren van de jeugd om deel te nemen aan federale en regionale
wedstrijden, zowel individueel als in team (interclub), en de jeugd hiervoor ook
voldoende ondersteunen.
• Verzorgen van een goede communicatie naar de leden omtrent de jeugdwerking
• Het spelplezier cultiveren bij de jeugdspelers als basis voor een gezonde
jeugdwerking en het behalen van de gestelde technische resultaten.
• Een duidelijk onderscheid aanhouden tussen de aspecten opleiding
(verantwoordelijkheid Pro) en evenementen (verantwoordelijkheid jeugdcaptain in
samenspraak met secretariaat).
• Opvolging motivatiebeleid golfpro’s.
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4.2 Sportbeleid mbt jeugd
Voor de jeugd zijn enkele specifieke uitzonderingen voorzien op sportief gebied om de
jeugdspelers extra te motiveren en stimuleren.
4.2.1 Baanpermissie & GVB
Teneinde de (jongere) jeugd sneller terreinervaring te laten opdoen, werden soepelere
voorwaarden voorzien wat betreft baanpermissie en behalen GVB (zie bijlage 3
Begeleid spelen GVB).
4.2.2 Tee blokken
De jeugd maakt ook gebruik van het tee-it-forward principe en slaat af van de tee naar
haar/zijn keuze.
4.2.3 Weekendwedstrijden
Om de integratie van de jeugd te bevorderen speelt deze mee in de gewone
categorieën die gelden voor alle leden. Voor zover geen vrije inschrijving geldt, wordt
er bij de indeling rekening gehouden met de jeugd en deze zal zoveel als mogelijk
worden ingedeeld bij jeugdvriendelijke en sportieve leden.

4.2.4 Regels en etiquette
Buiten de algemene regels van de club zijn er voor de jeugd nog een aantal specifieke
gedragsregels. Zie bijlage 5 regels en etiquette.

10

5 Jeugdopleiding

5.1 Basisprincipes
De lesgroepen worden bepaald volgens leeftijd en volgens niveau. Hierbij moet
worden opgemerkt dat de beginnende golfer in een afzonderlijke groep wordt
opgeleid tot hij over voldoende basis vaardigheden beschikt om in een gewone
leeftijdsgroep te worden ingedeeld.
Een lesjaar loopt van september tot juni van het volgend jaar wat gelijklopend is met
het schooljaar en andere naschoolse activiteiten.
We onderscheiden 2 jeugdgroepen, m.n. de recreatieve golfer (birdie team) en de
competitieve golfer (eagle team).
Voor de lesgroepen van het Birdie team streven we naar groepen van 8 tot 10
jeugdleden. De groepen U8 tot U12 krijgen 1 uur golfles, afgewisseld met 0.5 uur
fysieke training. Voor de U14 tot U18 is er 1.5 uur golfles voorzien.
Deze eagles krijgen les in kleinere groepen (4 tot 8 spelers). Hun training bestaat uit
1.5 uur golfles en 1 uur fysieke training.
Om tot het Eagle Team te behoren moet men door de pro worden uitgenodigd en
dient men aan een aantal criteria te voldoen, zie bijlage 7.

5.2 Groepslessen jeugd
De opleiding-trainingen voorzien in het volgende:
1. Fysiek
Bij fysiek wordt voornamelijk gewerkt aan mobiliteit en stabiliteit en is onder
leiding van Diederik van Doorselaar, een gediplomeerde fysieke trainer. Een
fysiek trainingsprogramma werd door Simon Crosby uitgewerkt en wordt
aangevuld door Diederik Van Doorselaar.
2. De pro’s en/of de fysieke trainer kijken erop toe dat de speler gebruik maakt
van een uitrusting die aangepast is aan zijn specifieke noden (lichaamsbouw en
spelniveau).
3. Er wordt via een vooraf opgesteld lesprogramma gewerkt dat rekening houdt
met verschillende leeftijden en niveaus. Zo hebben we U8, U12, U14-U18
Beginner, U14- U18 Intermediate en U14-U18 Advanced
4. Binnen het kader van fasering worden er testdagen ingelast om de jeugd te
testen
5. Resultaten van de gespeelde nationale wedstrijden dienen te worden
opgevolgd, door de pro’s en de speler.
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6. Binnen het pro team geeft Vincent Hoevenaars les aan de birdie groepen
jonger dan 12 en Arnaud Bal aan de birdie groepen ouder dan 12. Dit is ook te
zien aan de lesschema’s waar dit onderscheid ook gemaakt is. Verder houdt dit
in dat zij al de jeugdspelers binnen hun categorieën moeten motiveren en
zorgen dat deze groepen het proces van theorie, baan permissie etc doorlopen
en vervolgens inschrijven voor wedstrijden. De lessen voor de eagles worden
gegeven door de headpro Simon Crosby, samen met een bijkomende pro of
coach.
7. Uiteraard wordt ook de nodige aandacht besteed aan opleiding op het niveau
van regels etiquette. Een theorie les is voorzien in het les programma om de 8
weken. Lien Willems heeft een aantal power point slides gemaakt om de regels
uit te leggen. Tijdens de lessen worden de regels ook uitgelegd op de baan of
oefenfaciliteiten. Tijdens de jeugdwedstrijden is er telkens iemand van het
jeugdcomité aanwezig om de kinderen al doende te wijzen op de golfregels en
etiquette. Dit vooral om de spelers zelf bewust te maken hoe en welke regel
toe te passen in elke situatie.

5.3 Stages

Los van de jeugdtrainingen wordt er voor de jeugd een 10-tal stages per jaar
georganiseerd, niet enkel voor de jongere jeugd, maar ook voor de oudere en meer
gevorderde spelers. Deze vinden plaats tijdens het paasverlof, de zomervakantie en
het herfstverlof.
Er worden ook stages voor niet-leden ingepland vb tennis-golfstage. We hopen op die
manier golfsport onder de jeugd verder te promoten.
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6 Wedstrijden
6.1 Jeugdwedstrijden Rinkven
De kalender van de jeugdwedstrijden is bijgevoegd (bijlage 8).
Bedoeling is een mix aan te bieden van competitieve en recreatieve wedstrijden.
Vooral deze laatste zullen belangrijk zijn om het deelnemersaantal op te krikken en te
zorgen voor een “sociale mix”.
Bij verschillende wedstrijden wordt een ludiek element ingebouwd (bv.
carnavalswedstrijd- verkleden, cross country met pannenkoeken, nachtwedstrijd,
kerstwedstrijd-cadeautjes, pyjamawedstrijd met overnachting, ...).
Er zal met name bij de recreatieve wedstrijden worden nagestreefd (mede in functie
van de budgetten en sponsoring) alle deelnemers een attentie te bezorgen – eerder
dan te focussen op prijzen zelf.
De wedstrijden zullen verdeeld worden over woensdag en in het weekend (om een zo
breed mogelijke groep te kunnen aanspreken).
Een overlap met de lessen moet worden vermeden.
Er worden geen zomerwedstrijden onder de vorm van een zomercup georganiseerd
(gebrek aan belangstelling, moeilijke inplanning). Er zal wel worden aangemoedigd om
deel te nemen aan de clubdagwedstrijden. Tijdens de vakantie start wel de jeugd
ladder competitie die doorloopt tot de closing van het jeugd-golfseizoen (voorzien
rond eind oktober).

6.2 Jaarprijzen
Om de jeugd die het hele jaar door gepresteerd heeft extra te belonen en om ze het
hele jaar extra te motiveren veel wedstrijden te spelen, zijn er op Rinkven nog een
aantal extra jaarprijzen.
•
•
•
•

Junior of the Year (formule naar analogie met de volwassenen)
Beste Junior (U18) jongen en meisje (op basis van ranking KBGF Federal
U18)
Beste Miniem/Pre-Miniem (U14) jongen en meisje (op basis van ranking
KBGF Junior Tour U14).
Beste Kid (U12) jongen en meisje (op basis van ranking KBGF Junior Tour
U12 – ondergeschikt Scapa Preminiemen)

Deze jaarprijzen zullen uitgereikt worden tijdens de prijsuitreiking closing
wedstrijd van de jeugd.
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6.3 Wintercup Jeugdwedstrijden Rinkven
Rinkven neemt sinds de oprichting van deze competitie deel, en zo ook in 2022
omwille van volgende redenen:
•
•
•

Ontmoeting spelers van andere clubs in de regio
Spelen op andere terreinen
Blijven spelen in de winter

6.4 Nationale & Regionale wedstrijden
Om de jeugd te stimuleren deel te nemen aan nationale en regionale wedstrijden
worden volgende initiatieven genomen:
•
•
•

Aankondiging opening inschrijvingen (zie mailings onder Communicatie)
Motivatie spelers tijdens jeugdlessen door pro’s (bespreking nodige voorwaarden en
criteria)
Rapportering binnen de club via website en andere kanalen van behaalde prestaties

Opvolging en evaluatie van de resultaten door pro’s
Pro’s moeten samen met de club streven naar een zo groot mogelijk aantal
deelnemers voor de Nationale & Regionale jeugdwedstrijden. Het opvolgen van de
gespeelde wedstrijden, een appreciatie voor de behaalde resultaten, een kort bericht
om succes te wensen of aanwezig zijn op de wedstrijd zelf. Allemaal zaken die
kinderen tot 18 jaar enorm zullen motiveren naar de toekomst toe.
De Rinkven-spelers die voorkomen op KBGF rankings en op jaarbasis hebben
deelgenomen aan minimum 4 nationale wedstrijden (conform reglement
jeugdsportfonds) hebben Rinkven sterk vertegenwoordigd buiten de eigen golfclub en
ontvangen op het einde van het seizoen een compensatie, wat neer komt op een
gedeeltelijke terugbetaling van de betaalde wedstrijdfees. Het maximum bedrag
hiervoor is opgenomen in het jeugdbudget en zal verdeeld worden over al de speler
die hiervoor in aanmerking komen. Bij de verdeling streven we naar een correcte
verhouding tussen de eigen bijdrage en de compensatie van de club wat betreft de
betaalde wedstrijdfees en dit voor iedere speler.
Cf. budget – bijlage 6
Voor Interclubs Junioren (alle cat. waar een volledige ploeg kan worden samengesteld)
worden aparte trainingen (Eagle stage) en oefenronde voorzien.
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7 Extra sportieve Activiteiten
Naast het sportieve luik is het ook belangrijk dat diverse extra-sportieve activiteiten
georganiseerd worden om de groepssfeer te bevorderen.
Hiervoor wordt ook gerekend op initiatieven van de jeugd zelf vermits zij het beste op
de hoogte zijn van de wensen van hun leeftijdsgenoten. De jeugdraad doet voorstellen
aan het jeugdcomité wat betreft activiteiten en de mogelijke uitwerking ervan.
Geplande activiteiten zijn:
•
•
•

Quiz
Zomer outing
Glow golf / bowling - cinema
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8 Communicatie
8.1 Algemeen

Communicatie richting jeugd zowel als hun ouders en/of grootouders is voor een
goede jeugdwerking erg belangrijk. De communicatie gebeurt naar een aantal
verschillende doelgroepen, maar ook via verschillende media. Vastgesteld moet
worden dat e-mails niet consequent of onvoldoende worden gelezen, zeker door de
jeugd.
Focus moet meer worden gelegd op Instagram en Facebook. Deze media bestaan
reeds maar moeten effectief worden benut.
Communicatie moet in twee richtingen werken.
Naast communicatie vanuit de club is het ook belangrijk dat ouders en jeugd naar de
club en het jeugdcomité kunnen communiceren.
Het jeugdcomité dient bereikbaar te zijn, ideeën en feedback moeten worden kunnen
gecommuniceerd. Hiervoor werd een e-mail adres jeugd@rinkven.be aangemaakt. De
inkomende mails worden doorgestuurd naar de leden van het comité.

8.2 Specifieke
8.2.1 Jeugdflash
Maandelijks verschijnt er een jeugdflash (per e-mail), waarin een aantal vaste rubrieken staan,
o.a.: uit het jeugdcomité / de kalender.

8.2.2 Website
De website van de club http://www.rinkven.be/ bevat een apart luik voor de jeugd
(activiteiten, resultaten, foto’s, info over de groepslessen en jeugdwerking ...). Het is belangrijk
dat deze correct en tijdig wordt geüpdate.
Op de website staat ook de kalender van de jeugdactiviteiten. Het betreft een geïntegreerde
kalender met inbegrip van:
- alle jeugdwedstrijden en andere sociale jeugdactiviteiten door Rinkven georganiseerd - alle
regionale en nationale wedstrijden die in aanmerking komen voor Eagle-label
- per week aangeduid of er jeugdlessen zijn
Het jeugdbeleidsplan zelf wordt ook gepubliceerd op de website.

8.2.3 Facebook
Jeugd Rinkven heeft een facebook site, waarop o.a. foto's worden gedeeld, veranderingen
worden gecommuniceerd met betrekking tot de lessen, wedstrijden worden aangekondigd en
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zo verder. Alle meldingen op deze site worden automatisch via twitter ook op de homepage
van de website van Rinkven geplaatst.

8.2.4 Instagram
Moet (o.m.) worden gebruikt om foto’s van wedstrijden en prijsuitreikingen te posten, en
wedstrijden aan te kondigen, naar analogie met Facebook.

8.2.5 Twitter
Via het twitteraccount van Rinkven, @RinkvenGolf, worden o.a. de prestaties van onze
jeugdspelers gecommuniceerd. Is wel een medium dat minder in trek is bij de jeugd. Ook
praktische afspraken omtrent trainingen worden (complementair) via Twitter meegedeeld.

8.2.6 Rinkpen
In ons clubblad "rinkpen" zijn meerdere pagina's voorbehouden aan de jeugd. Dit medium is
erg belangrijk om alle leden (ook de leden die niet bij jeugd betrokken zijn) te informeren over
onze jeugd.

8.2.7 Jeugdbord
In het clubhuis is een bord voorzien speciaal voor de jeugd. Hierop hangen buiten algemene
informatie voor de jeugd o.a. de lesindelingen, startlijsten, resultaten, externe wedstrijd
folders, de jeugdflash, foto's etc.

8.2.8 Kick-off
Voor de start van het nieuwe seizoen wordt er een "Kick-off" georganiseerd voor alle
jeugdspelers en ouders. Tijdens de "Kick-off" wordt o.m. informatie verstrekt over de
lesstructuur en de trainingsaanpak en wordt de kalender voor het nieuwe seizoen voorgesteld.

8.2.9 Mail verkeer
Om onze jeugd te motiveren deel te nemen aan wedstrijden buiten Rinkven worden er op
regelmatige basis mails per doelgroep verstuurd.

8.2.10 Jeugdraad
Het jeugdcomité stimuleert de werking via een jeugdraad. De jeugdleden zelf hebben vaak en
meermaals contact met mekaar en kunnen dan ook zeer goed de wensen van de jeugd zelf
aanvoelen en verwoorden. Op die manier kunnen ze, indien ze wensen, een sterke eigen
inbreng hebben in de kalender en de activiteiten die worden georganiseerd, specifiek voor of
door de jeugd.
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9 Doelstellingen

9.1 Doelstellingen 2021
De doelstellingen voor 2021 waren:
1. Gewenst aantal deelnemers aan wedstrijden. Voor 2019 streefden we een gemiddelde
na van 30 deelnemers per wedstrijd
2. Behalen Rabbit – Birdie – Eagle
3. Algemene verbetering handicaps

We streefden we een algemene handicapverbetering van 10% na.
Alle drie de doelstellingen zijn gehaald, met dien verstande dat de derde doelstelling
bereikt is voor zover berekend op de jeugd die minstens één wedstrijd heeft gespeeld.

9.2 Doelstellingen 2022
In 2022 wensen we het beleid van 2021 verder te zetten, met grosso modo dezelfde
doelstellingen.
Dus concreet:
• Behalen van het Rabbit, Birdie en Eagle Label GV
• Streefwaarde aantal jeugdleden: minimum status quo aantal jeugdleden 2021
• Streefwaarde deelname aan jeugdwerking: 50% van de jeugdleden schrijft zich in
voor de jeugdlessen
• Streefwaarde gemiddelde handicap: 10% verbetering van de jeugd die deelneemt aan
de jeugdlessen en minstens 1 wedstrijd heeft gespeeld.
• Streefwaarde deelname aan jeugdwedstrijden op de club: 30 deelnemers gemiddeld per
jeugdwedstrijd.

Doelstellingen worden minimaal op langere termijn ook nagestreefd. Daarnaast
verbetering kwaliteit jeugdlessen, en nog verhoogde deelname jeugdlessen en
wedstrijddeelname.
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10 Budget

Het jeugdcomité stelt ieder jaar een jeugdbudget op dat wordt voorgelegd ter
goedkeuring aan de Raad van Bestuur. De ervaring uit de voorgaande jaren helpt ons
allen om bij te sturen waar nodig. Het doel moet zijn dat het totale jeugdbudget al
onze jeugdspelers ten goede komt.
Het jeugdcomité is zelf verantwoordelijk voor het zoeken van sponsors voor de
jeugdwedstrijden (een 10-tal). Ieder lid van het jeugdcomité tracht mogelijke sponsors
aan te brengen. Hierbij speelt het secretariaat van Rinkven toch ook een belangrijke rol
(m.n de jeugdverantwoordelijke) bij het aanspreken en motiveren van mogelijke
sponsors. De richtlijn wat sponsoring betreft, is een totale prijzentafel van 250 euro.
De sponsor bepaalt indien gewenst de spelformule en het aantal prijzen.
De birdie jeugdlessen en stages zijn volledig zelfbedruipend. Hiervoor dient geen
budget te worden voorzien. Idem dito voor start-to-golf. De eagle lessen en stages
kaderen in het behalen van de GV labels, de representatie van Rinkven buiten de club
en het behalen van individuele en teamresultaten (interclub). Het uitgebreider
lessenpakket voor deze jeugdspelers (meer golfles in kleinere groepen en meer fysieke
training) is niet zelfbedruipend obv de betaalde bijdrage per jeugdspeler.
In functie van de concrete doelstellingen, moet er budget voorzien worden voor:
•

organisatie activiteiten

•

ondersteuning nationale jeugd (mede gelet op betalend karakter van de lessen). Nog
los van het behalen van het Eagle label, zal deze politiek op termijn eveneens vruchten
afwerpen. In het verleden zijn steeds betere spelers van andere clubs naar Rinkven
gekomen die dan hebben bijgedragen tot het behalen van het Eagle label.

Bijlage 6: budget 2022
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Bijlagen:
1. Panathlon verklaring
2. Samenstelling Jeugdcomité
3. Handicapbeleid
4. Reglementering jeugdwedstrijden
5. Regels en etiquette
6. Budget 2022
7. Criteria Competitieve speler
8. Kalender
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