FN
HGA & Starters 2021

• medewerkers FN & omkadering
• toelichting en werking HGA
• onderdelen Starterspakket
• onderdelen HGA

Indeling

• jaarprogramma
• promotie

• begeleider FN
• telefoon: 011 26 34 82

Jonathan
Horsman

• e-mail: HGA@flandersnippongolf.be
• verantwoordelijkheden: HGA-leden en starters
begeleiden vanaf de eerste dag

• secretariaat FN
• telefoon: 011 26 34 82
• e-mail: golf@flandersnippongolf.be

Ben Henry

• verantwoordelijkheden: Eerste ontvangst HGAleden en starters op het secretariaat. Daarnaast
verzorgt hij de volledige communicatie i.s.m.
Jonathan en verleent hij ondersteuning aan
Jonathan.

• manager FN
• telefoon: 011 26 34 82

Benjamin
Horsman

• e-mail: bhorsman@flandersnippongolf.be
• verantwoordelijkheden: Ondersteuning van de
HGA-verantwoordelijken

• captain FN
• telefoon: 011 26 34 82

• e-mail: golf@flandersnippongolf.be

Marc Philtjens

• verantwoordelijkheden: Ondersteuning van de
HGA-verantwoordelijken

• bestuurslid FN
• telefoon: 011 26 34 82

• e-mail: golf@flandersnippongolf.be

Decock Nadine

• verantwoordelijkheden: Ondersteuning van de
HGA-verantwoordelijken.

Doelstellingen HGA
HGA leden

Starters

•

plezier

•

plezier

•

gezelligheid

•

gezelligheid

•

ontspanning

•

ontspanning

•

opstap naar GVB

•

opleiding naar golfer

•

desgewenst doorgroeien naar de
Championship Course

•

doorgroeien naar HGA

Doelstelling
•

minder uitval bij de HGA-leden

•

meer aansluiting bij de club

•

meer betrokkenheid

•

‘de beste opleiding’

• meer begeleiding op en rond de baan

Sleutels naar
succes

• een open sfeer creëren
• communicatie
• uitgestippeld traject

• meer promotie in, rond en met de stad Hasselt
• goede gekwalificeerde golfprofessionals

Doelstelling golfclub
FN was altijd al een voorloper op het gebied van starterswerking. Dit steunt op de inzet van onze
vrijwilligers op gedegen golfprofessionals en op de aanwezigheid van een uitstekende publieke baan.
Deze aspecten vormen een belangrijke basis voor een gezonde golfclub zodat hierop bewust meer zal
worden ingezet. Een begeleider in dienst van de club zal deeltijds worden ingezet worden voor de
begeleiding van HGA en starters op en rond de baan. Het secretariaat van de club zal de administratie
van deze werking stroomlijnen.
Hasselt moet de club bij uitstek zijn om te starten met golfen in de regio Limburg.

Starterspakket
• drie maanden lidmaatschap van de HGA-baan
• een golfset in bruikleen
• begeleiding op en rond het hele terrein
• tien uur golfles door een gekwalificeerde PGA golfprofessional
• twee drankbonnen
• gratis golfballen op de driving-range

• regelboekje (R&A)
• belgische federatiekaart & verzekering
• unieke golfmailing
• éénmalig
In willekeurige groep € 435,00 p.p.
4 tot max 6 personen

Eigen groep € 435,00 p.p.
6 personen

Eigen groep € 454,00 p.p.
5 personen

Eigen groep € 486,00 p.p.
4 personen

Eigen groep € 540,00 p.p.
3 personen

Eigen groep € 624,00 p.p.
2 personen

Kennismakingspakket
• één maand lidmaatschap van de oefenfaciliteiten (driving-range, puttinggreen en chippinggreen)
• een golfset in bruikleen
• begeleiding op de driving-range
• twee uur golfles door een gekwalificeerde PGA golfprofessional
• gratis golfballen op de driving-range
• regelboekje (R&A)

In een groep van minimum twee personen € 99,00 p.p.

HGA-Lidmaatschap
•
•
•
•
•

onbeperkt speelrecht op de HGA-baan
begeleiding op en rond het golfterrein
gratis golfballen op de driving-range
unieke golfmailing
het HGA-lidmaatschap bedraagt € 855,00 per kalenderjaar en per persoon

***Lid worden na het starterspakket? We rekenen enkel de resterende maanden van jaar aan.

HGA-programma
• één keer per maand een wedstrijd (enkel in het seizoen)
• vier keer een regelwandeling (het hele jaar)
• twee keer HGA op de 18 holes (begeleid samen met vrijwilligers en enkel in het seizoen)
• elke zaterdag* een meet-and-play, Jonathan verzorgt de inschrijvingen (enkel in het seizoen)
• elke woensdagavond een after work golf (geen prijzen, wel mogelijk om een kaart te lopen, enkel
in het seizoen)
• drie uitstappen georganiseerd door Jonathan

• tweewekelijks een e-mail met Tips & Tricks , Skills & Drills (het hele jaar)
• begeleiding op en rond het golfterrein (het hele jaar)
• vier keer per jaar materiaalleer op de driving range, verzorgd door de golfshop (kosteloos, elk
kwartaal)

Kalender 2021
Voorjaar 2021

Inhoud

Waar

6/3, 13/3, 20/3

Meet and Play

Publieke baan

HGA + Starters

27/3

Wedstrijd

Publieke baan

HGA

3/4, 10/4, 17/4

Meet and Play

Publieke baan

HGA + Starters

25/4

Wedstrijd

Publieke baan

HGA

2/5

Materiaalleer

Driving-range

HGA + Starters

8/5

UITSTAP

UITSTAP

HGA

15/5

Meet and Play

Publieke baan

HGA + Starters

22/5

Regelwandeling

Publieke baan

HGA + Starters

30/5

Wedstrijd

Publieke baan

HGA

2/6, 9/6, 16/6, 23/6, 30/6

After work golf

Publieke baan

HGA + Starters

5/6, 12/6, 19/6

Meet and Play

Publieke baan

HGA + Starters

26/6

Wedstrijd

Publieke baan

HGA

7/7, 14/7, 21/7, 28/7

After work golf

Publieke baan

HGA + Starters

17/7

18 holes

Championship Course

HGA

Kalender 2021
Voorjaar 2021

Inhoud

Waar

3/7, 10/7, 24/7

Meet and play

Publieke baan

HGA + Starters

30/7

Wedstrijd

Publieke baan

HGA

4/8, 11/8, 18/8, 25/8

After work golf

Publieke baan

HGA + Starters

7/8

Regelwandeling

Publieke baan

HGA + Starters

14/8, 21/8

Meet and Play

Publieke baan

HGA + Starters

29/8

Wedstrijd

Publieke baan

HGA

1/9, 8/9, 15/9, 22/9, 29/9

After work golf

Publieke baan

HGA + Starters

4/9

Marteriaalleer

Driving-range

HGA + Starters

11/9

Meet and Play

Publieke baan

HGA + Starters

18/9

18 holes

Championship Course

HGA

26/9

Wedstrijd

Publieke baan

HGA

2/10, 9/10, 23/10

Meet and Play

Publieke baan

HGA + Starters

16/10

UITSTAP

UITSTAP

HGA

30/10

Wedstrijd

Publieke baan

HGA

6/11

Regelwandeling

Publieke baan

HGA + Starters

Vaste promomomenten
• sporten op Dusartplein
• vijf keer een gratis clinic aanbieden bij Hasseltse scholen
• members invite a golfer: Dit is een dubbelwedstrijd waarbij elk lid iemand mag uitnodigen om mee te spelen. Er
zijn voor de genodigden geen kosten aan verbonden. De leden betalen elk € 40,00 wedstrijdfee i.p.v. € 5,00 p.p.
Het budget voor een drankje, een hapje en een prijs is € 15,00 p.p.
• members invite a non-golfer: Leden mogen elk een niet-golfer uitnodigen om in een scramble te spelen op de
publieke baan. We voorzien een pro/initiator/begeleider op de driving-range om alle deelnemers een correcte
houding aan te leren. Hier is er 1 uur voor voorzien voor de wedstrijd.
• sla je slag dagen: In de maanden juli of augustus mogen mensen voor € 5,00 p.p. ballen komen slaan op de
driving-range. Wij voorzien de clubs en een begeleider om u een standaardhouding aan te leren.

Start To Golf
• Start to golf dag (20/03/2021), Start to golf dag (18/04/2021), Start to golf dag (29/05/2021)
Inschrijving € 5,00 p.p.
Maximum 30 deelnemers
Start om 10:00, einde om 14:00
Onder begeleiding van pro/initiator/begeleiders
Chippen, putten, driving-range, enkele holes spelen
• Start to golf dag (14/04/2021)
Inschrijving € 5,00 p.p.
Maximum 30 deelnemers
Start om 14:00, einde om 18:00
Onder begeleiding van pro/initiator/begeleiders
Chippen, putten, driving-range, enkele holes spelen

Start To Golf
• Start to golf dag Family Edition (17/04/2021)
Inschrijving € 5,00 p.p. kinderen gratis
Maximum 30 deelnemers
Start om 10:00, einde om 14:00
Onder begeleiding van pro/initiator/begeleiders
Chippen, putten, driving-range, enkele holes spelen

Sla-je-slagdagen
• In de maand augustus mogen mensen op twee vrijdagen van 18:00 tot 19:00 voor
€ 5,00 p.p. ballen komen slaan op de driving-range. Wij voorzien de clubs en een
begeleider om ze een standaardhouding aan te leren. Het is vooral de bedoeling
om mensen meteen correcte en duidelijke informatie te verschaffen van onze
starterswerking.
1. 13/08/2021
2. 27/08/2021

