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Inleiding 
 
 
Naar aanleiding van de resultaten van Players 1st 2021 en de bijeenkomst met het 
ledenpanel in september 2021 heeft de werkgroep een actieplan 2021 - 2022 opgesteld.  
Hieronder kunt u lezen wat de status is van deze acties. 

 
 
De kleurcodering is als volgt: 
- groen: afgerond 
- geel: loopt 
- rood: nog te starten/status onbekend/niet realiseerbaar  
-  
Dit actieplan is besproken in de diverse overlegmomenten tussen GCRvN en het Rijk. 
 
Status actiepunten Augustus 2022 
 

Actie Status 

Uitbreidingplan voor de lockerruimte Er zijn in 2021 50 extra lockers 
bijgekomen 

In het kader van een op te stellen rookbeleid navraag 
doen bij andere verenigingen en de NGF welk beleid 
daar gehanteerd wordt.     

Opgenomen in enquete 2022 

Afvalbeleid in het kader van de GEO-certificering GEO-certificering verlengd met 5 
jaar. Alle lussen hebben 
prullenbakken. Twee containers 
geplaatst, o.a. voor petflesjes 

Plaatsen van bunkerstandaarden bij bunkers Het Rijk heeft bij nader inzien 

besloten die niet te plaatsen. 
Ervaringen elders leren dat harken 
vaak niet in de standaard worden 
teruggeplaatst 

 
 
 
 
Baankwaliteit/online reserveren/speelmogelijkheden 
 

Actie Status 

Verdere verbetering van de performance van het online 
reserveringssysteem (snelheid, 
gebruikersvriendelijkheid) 

Heeft pro actieve aandacht. 
Verbetering opstartsnelheid 
neergelegd bij Het Rijk. 

Evaluatie en zo nodig herziening in 2022 van de 
gebruikte luscombinaties 
 

Is opgepakt en gewijzigd. 
Gemiddeld wordt de NB 1-18 
voor 60% aan de leden 
toegewezen.  

Upgrade beregeningsinstallatie (bliksempreventie) door 
aanleg aardingsnetwerk in en rondom de golfbaan 
 

 
Is in december 2021 opgeleverd 

Alle punten uit Players 1st enquete die betrekking 

hebben op de kwaliteit van de baan neerleggen bij de 
baancommissie. 

 

Heeft pro actieve aandacht. 
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Het zand in de bunkers gefaseerd vervangen met hoekig 
zand, te beginnen met de sportcrete bunkers (betonnen 

onderlaag) 

Succesvolle pilot omgezet in 
vervangingsplan → 

meerjarenplan  

In samenwerking met de baancommissie een 
roughbeleid formuleren 
 

Loopt en is voor 2022 i.o.m. 
baancommissie plaatsgewijs 
bepaald 

Heractiveren Hole Adoptie Plan (HAP) in samenwerking 
met marshals 
Continue communicatie naar golfers 

Is tijdens uitgifte jaarstickers 
2022 nieuw leven ingeblazen 
door de A6 kaartjes opnieuw uit 
te delen. Er hangt een nieuw 
spandoek in het frame ter hoogte 
van de driving range. 

Overwegen om de stimp van de NB en de GB vanaf 2022 

apart te vermelden aangezien deze vaak verschillen. Nu 
gemiddeld van alle holes. 

In praktijk niet betrouwbaar uit 

te voeren. Bestaande methodiek 
wordt gehandhaafd. 

Bijscholingscursus marshals voor meer uniformiteit en 
verhoging kennisniveau 

Is uitgevoerd door de R&H 
commissie. Deze cursus is ook 
aan de greenkeepers gegeven en 
wordt jaarlijks geupdate. 

Herverdeling 9 / 18 holes activiteiten plus invulling 
inloop- en meet & play activiteiten 

Komt terug in Players 1st 
enquete 2022. 

Mogelijkheden onderzoeken om groepen te faciliteren 
in het boeken van starttijden.  

Er bestaat nu een faciliteit voor 
groepen. Blijft een 
aandachtspunt.   

Reserveringsregel ‘maximaal drie openstaande 
starttijden’ evalueren 

M.i.v. januari 2022 is het aantal 
verhoogd naar 4 openstaande 
starttijden 

Ongebruikte starttijden voor verenigingswedstrijden 
tijdig teruggeven zodat andere leden daarvan gebruik 
kunnen maken 

Tussen marshals en commissies is 
directe communicatie. 
Commissies geven vrijgekomen 
starttijden terug. 

Dataset online reserveren vaststellen en integreren in 
periodiek overleg GCRvN – Het Rijk 

Dataset is geïntegreerd en wordt 
maandelijks met bestuur 
gedeeld. 

 

 
 
 
 
 

 
Horeca/clubhuis 
 

Actie Status 

Upgrade en modernisering Birdie en Albatros en hierbij 
(subtiele) elementen van de vereniging toevoegen 

Is uitgevoerd 

Inhoud en kwaliteit lunchpakketten onderzoeken en 
verbeteren 

Is uitgevoerd 

Toevoegen meer streekprodukten alsmede vegetarische 
en glutenvrije producten aan de menukaart 

Is uitgevoerd 

Onderzoek naar het opstellen van een banqueting map 
voor verenigingsactiviteiten (ontvangst, baancatering, 
borrel, dagschotel, buffet): meer variatie en verrassing 

Gerealiseerd 
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Trainingen/trainingsfaciliteiten 
 

Actie Status 

Implementeren trackman range op driving range vanaf 
maart 2022 

Is uitgevoerd 

Toevoegen extra targets op de driving range Is uitgevoerd 

Eigen lesproducten pro’s toevoegen aan CBG-
trainingsprogramma (short game dagen, bootcamp 
golflessen, demo- en fittingdagen) 

Is uitgevoerd en betreft een 
doorlopend proces 

Activiteiten voor studenten organiseren al dan niet in 

samenwerking met het NSGG (Nijmeegs Studenten Golf 
Genootschap) 
 
 

Studenten kunnen buiten NSGG 

om deelnemen aan 
clubwedstrijden 

 
 
Communicatie 
 

Actie Status 

Organisatie nieuwe ledenbijeenkomsten voor 
kennismaking, snelle integratie en uitleg, 

voortbordurend op de recente bijeenkomst en met 
introductieboekje voor nieuwe leden 

Elke 4 maanden 

Meer zichtbaarheid verenigingsbestuur en management 
van Het Rijk bij belangrijke verenigingsactiviteiten 
(Management Het Rijk van Nijmegen: Martin, 
Dominique, Joost) 

Bestuur en management zijn 
frequent aanwezig. 
Zichtbaarheid heeft aandacht 

Scores op het onderdeel communicatie in Players 1st 
doorgeven aan Commissie Communicatie 

Communicatiemiddelen in meer 
detail opgenomen in komende 
enquete 

Besluitvorming over ontwikkelen van een 
verenigingsapp. +++++- 

Afgewezen na negatief advies 
van de werkgroep 

  

 
 


