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Nieuwjaarsspeech 2018 

Dames en heren, beste clubgenoten, 

Ik heet u van harte welkom op deze nieuwjaarsreceptie en in dit nieuwe 

jaar. 

Natuurlijk ook een welkom aan alle nieuwe leden. Wij vertrouwen erop dat 

jullie je snel thuis zult voelen bij onze club. 

Als we terugkijken op 2017, en dat hoort er natuurlijk een beetje bij, zien 

we een jaar dat in vele opzichten succesvol is geweest. Groei van het 

aantal leden en zelfs een forse groei als het gaat om het aantal 

gastspelers, die onze baan hebben bezocht. Groeicijfers waar menig club 

jaloers op zal zijn. En dat kon allemaal in goede harmonie met de leden 

worden ingepast. 

Een jaar waar de baan er eigenlijk het hele seizoen geweldig heeft 

bijgelegen en we voor de tweede keer voor het GEO zijn gecertificeerd. En 

met prachtige cijfers: weinig verbruik van water, energie, 

bestrijdingsmiddelen en meststoffen. Opmerkelijk vond de auditeur, dat 

de zorg voor het milieu en duurzaam ondernemen zo verweven was in de 

clubcultuur en zo in de genen is gaan zitten van de medewerkers en de 

leden.  

In 2017 viel de beslissing om de driving range te vernieuwen en het dak 

te voorzien van maar liefst 300 zonnepanelen. Dat past geheel in dat 

duurzaam ondernemen en daarmee maken we een mooie stap naar een 

energie neutrale club. En net voor de jaarwisseling kregen we te horen dat 

de SDE+ subsidie voor die zonnepanelen is goedgekeurd, waarmee de 

investering in die zonnepanelen ook budgetneutraal uitgevoerd kan 

worden.  

Allemaal investeringen, die passen in de visie die in 2013 is vastgelegd. 

Als de uitkomsten dan onze kant opvallen is dat fantastisch en mogen we 

een prestatie noemen van ons allemaal. 

Het Fries Amateurkampioenschap dat door Lauswolt werd georganiseerd, 

maar waar we helaas de eer weer aan Groene Ster moesten laten, was 

weer een mooie presentatie van onze club aan de Friese golfer. 

Vervolgens zijn we in de NGF competitie, waarin voor het eerst echte 

selectiewedstijden werden gehouden, met maar liefs 5 teams kampioen 

geworden en zijn er voor dit jaar 18 teams ingeschreven. We wensen hen 

ook dit jaar weer veel succes toe.  
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De organisatie van Leadingcourses heeft een analyse losgelaten op de 

beste golfresorts van Europa via de reviews van gastspelers. En onder een 

golfresort wordt verstaan een hotel/golfaccommodatie. Lauswolt, hotel en 

golfclub, is op die Europese lijst terecht gekomen op plek 35 en neemt in 

Nederland plaats 1 in. Het is dus een sterke combinatie en een mooie 

marktpositie. Als golfclub staan we in dat rijtje in de top 15 van beste 

golfbanen in Nederland, een plaats die onze gasten ons gegeven hebben. 

We moeten zo langzamerhand oppassen niet naast onze golfschoenen te 

gaan lopen maar gewoon down to earth door te gaan en alert te blijven. 

Natuurlijk; succes creates succes, maar hoogmoed komt voor de val, dat 

realiseren we ons terdege. 

Het bestuur heeft zich dan ook het afgelopen jaar gericht op de lopende 

zaken en de implementatie van alle veranderingen die in gang zijn gezet 

en daar waar nodig bijgestuurd. Veel aandacht is daarbij uitgegaan naar 

de vorm en inhoud van de driving range.  

Met de benoeming van Sybolt Engelsma en Stance Dahlhaus hebben wij 

weer een goede invulling gevonden in de vacatures die ontstaan waren 

door het vertrek van Everhardus Togtema en Henny de Jong. Nieuwe 

ideeën en nieuwe impulsen zijn daarvan altijd een resultaat. Dat houdt het 

bestuur scherp en geeft de benodigde continuïteit.   

Zowel Everhardus en Henny wil ik vanaf deze plaats nogmaals bedanken 

voor hun inzet voor de vereniging. 

De verlaging van de entree fee hebben we ook in 2017 nauwgezet gevolgd 

en de effecten daarvan porberen te meten. We wilden natuurlijk graag 

weten of die verlaging ook in 2017 uit zou werken als destijds was 

bedacht; meer leden en verjonging van de club.  

En u kunt het zelf waarnemen. De krimp in het ledenaantal is tot staan 

gebracht en heeft geresulteerd in groei. En met die groei is de verjonging 

van de vereniging tevens ingezet. Ik hoef u niet te vertellen, dat nieuwe 

en jongere leden is als zuurstof voor de vereniging, een belangrijke 

bouwstof voor de club.  

Financieel hebben we 2017 weer goed kunnen afsluiten en met de groei in 

zowel leden als gastspelers mogen we dus optimistisch zijn over de 

resultaten voor de komende jaren.  

De golfprofessionals hebben een visie neergelegd voor Golfschool Lauswolt 

en het lesaanbod per doelgroep benoemd. Hiermee is voor iedere golfer 

een passend aanbod beschikbaar. Samen met de nieuwe Driving Range en 
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nieuwe ondersteunende high tech apparatuur, krijgt de golfschool de 

impuls die het nodig heeft en de sportieve prestaties meer aandacht. Het 

zal, zo is de verwachting, een sterke ondersteuning zijn voor de instroom 

van nieuwe leden. Daarmee tevens een mogelijkheid om de seniorgolfer 

langer aan de sport te verbinden en pijnvrij zijn of haar rondje te kunnen 

laten maken 

Zoals ik al eerder heb aangegeven heeft topgolf bij Lauswolt nooit echt 

hoog op de prioriteitenlijst gestaan. Dat is voor veel leden ook helemaal 

niet belangrijk. Toch moeten we als club van onze omvang daar aandacht 

aan besteden, om zo potentiele leden met een lage handicap hun club van 

de toekomst niet alleen te laten selecteren op basis van de mooie baan, 

leuke leden en het mooie clubhuis, maar ook op welk niveau er gespeeld 

wordt. Daarnaast kunnen we de talenten beter vasthouden als lid van de 

vereniging. 

Dan over dat verenigingsleven, in feite hetgeen ons allemaal verbindt. We 

kunnen gelukkig vaststellen dat we hier positieve stappen hebben 

gemaakt. En weet dat we meer dan 125 leden actief hebben die allerlei 

taken binnen de vereniging op zich nemen om alles gladjes te laten 

verlopen. Het gevoel geeft wel eens aan dat deelname aan wedstrijden 

afneemt, maar, beste leden, de getallen en feiten geven het tegendeel 

aan. Zelfs hier is groei te zien. Ook nieuwe initiatieven als de golfnuts 

mogen zich verheugen in een toenemende belangstelling. Nu het 

onderscheid tussen dames en herentees is vervallen zien we steeds meer 

wedstrijden verschijnen, die op andere dan de gebruikelijk tee worden 

georganiseerd. Door de baan op die manier als het ware in te korten, 

worden de wedstrijden en het spelletje voor de hogere handicapper leuker 

omdat een par wat sneller binnen bereik komt. De lagere handicapper 

krijgt op deze manier een andere baan voorgeschoteld en moet anders 

gaan denken over hoe de hole te bespelen. Lastig genoeg kan ik u 

melden. 

Zijn we er dan? Nee natuurlijk niet. 

Er is altijd verbetering mogelijk en het is eveneens lastig om alles op dit 

niveau te houden. De markt verandert continue en als we die 

veranderingen naast ons neerleggen missen we alsnog de aansluiting en 

de slag naar de toekomst. We zullen dus alert moeten blijven en de 

marktomstandigheden in de gaten blijven houden. 
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Ik denk wel dat we kunnen vaststellen, dat we een bloeiende en financieel 

gezonde vereniging zijn waar iedereen graag komt, zijn rondje speelt en 

afsluit met een drankje of een hapje met elkaar. We mogen daar met z’n 

allen best trots op zijn. Het bestuur en de commissies faciliteren slechts, 

de vereniging zijn we met zijn allen en we moeten het dus met z’n allen 

doen. 

Ik wil u namens het bestuur een gelukkig jaar toe wensen in goede 

gezondheid en met leuke activiteiten en sportieve prestaties. 

 

 

 


