
PLAYERS 1ST
1E ENQUÊTE 16 MEI 2019

Zoals u ziet worden de uitkomsten van de Players 1st vragenlijsten waar mogelijk omgezet naar concrete verbeteracties. 
Het is daarom van groot belang dat zoveel mogelijk leden de enquête invullen. Wij roepen leden die op 16 mei a.s. 
de enquête in hun mailbox ontvangen dan ook op om deze in te vullen. De resultaten vormen voor het bestuur een 
belangrijke indicatie of we met de huidige verbeteracties op het goede spoor zitten. Daarnaast kunnen uit de enquête 
nieuwe verbeterpunten naar voren komen.

Cor de Beijer
Bestuurslid

VOOR EEN OPTIMALE GOLFBELEVING 

Allereerst dank aan alle clubleden die de afgelopen twee jaar de enquêtes van Players 1st hebben ingevuld. De 
respons van ongeveer 50% is zeer bevredigend. Op basis van de resultaten hebben we ons huidige beleid kunnen 
aanpassen en nieuw beleid kunnen maken. Het bestuur en de directie van de B.V. willen alle leden een optimale 
prijs-kwaliteitsverhouding bieden die aansluit op de verwachtingen en wensen van leden. De vragenlijsten van 
Players 1st zijn een belangrijk middel om hier inzicht in te krijgen. Voor 2019 zijn er verspreid over het jaar drie nieuwe 
enquêtemomenten gepland. De enquête is door de NGF, Golfbaan Het Rijk van Nijmegen en Golfclub Het Rijk van 
Nijmegen opgesteld. Per moment wordt een derde deel van het totale ledenbestand willekeurig aangeschreven. 

RESULTATEN 2018

Begin april is er een presentatie gegeven over de enquêteresultaten van afgelopen jaar. Na afl oop hebben wij 
verschillende actiepunten op de website gepubliceerd. Wij kunnen hierover het volgende melden: 

•  Het verzamelen en publiceren van nieuws heeft een hoge prioriteit.
•  Samenwerking tussen het bestuur en de commissies is belangrijk. Er worden bijeenkomsten georganiseerd 

waarin punten die aan de orde zijn worden afgehandeld.
•  De jeugdcommissie is vol enthousiasme aan de vernieuwing begonnen.
•  ClubBreed Golf gaat dit jaar meer dan 200 leden begeleiden en behaalt daarmee de doelstelling.
•  Een belangrijk onderdeel van het nieuwe Players 1st werkplan is om binnen drie weken na elke (deel)enquête 

terugkoppeling te geven aan de leden.
•  Tijdens wedstrijden is de wedstrijdleiding meer op de baan aanwezig.
•  Er vinden momenteel onderhandelingen plaats over meer speelmogelijkheden voor niet-wedstrijdspelers.
•  Er is een permanente aanpak gevonden voor verbetering van de baan en de B.V. gaat op korte termijn in 

gesprek met een aantal leden om de horeca naar een hoger niveau te tillen.
•  Het verenigingsleven krijgt de volle aandacht van het bestuur. We zijn druk bezig om de communicatie te 

verbeteren en willen met het organiseren van activiteiten de sfeer en beleving verhogen.


