
 

Algemene Informatie

 

 

Golfclub Gaasterland is opgericht in 1987.  

De 9-holes natuurgolfbaan is gelegen aan de Sminkewei in Oudemirdum, te midden van de bossen 

van Gaasterland. De baan in combinatie met een natuurgebied is aangelegd in een gebied van 43 

hectare. De faciliteiten omvatten onder meer een volwaardig clubhuis, een stokkenloods, een 

stalling voor buggy’s en een driving range.  

Voor de beginnende golfers zijn er drie extra oefenholes (par 3) aangelegd.  

 

Verenigingsbaan 

Golfclub Gaasterland is een vereniging.  

De club heeft commissies die het clubhuis beheren, wedstrijden organiseren en beginnende golfers 

begeleiden. De barbezetting wordt uitgevoerd door de leden. Het hoofddoel van de vereniging is de 

organisatie van activiteiten die gericht zijn op het sociale- en niet op het zakelijke aspect van de 

golfsport. Er is uiteraard wel een zakelijke kant aan het verhaal. De club moet ervoor zorgen dat de 

toekomst van de baan en de vereniging gegarandeerd is en dat vraagt om een gezonde financiële 

basis. De exploitatie van de baan en de opstallen is gebaseerd op de financiële bijdragen als 

contributie, participatie e.d. door leden. Echter ook voor een verenigingsbaan zijn inkomsten van 

gastspelers en sponsoren belangrijk.  

  

Stichting Golfclub Gaasterland. 

De Stichting Golfclub Gaasterland liet de baan met de daarbij behorende opstallen aanleggen en is 

eigenaar. De Vereniging Golfclub Gaasterland exploiteert als enige huurder de baan en is 

verantwoordelijk voor de coördinatie van het onderhoud, uitgevoerd door derden. Het hele project 

vergde een investering van ruim 2,75 miljoen euro. Omdat de baan werd geïntegreerd in de natuur, 

verstrekte het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) een compensatie van 1 miljoen 

euro aan de stichting voor de bestemmingswijziging van landbouwgrond naar natuur. Het bedrag 

wordt in jaarlijkse termijnen over een periode van 30 jaar uitgekeerd en wordt door de stichting 

gebruikt voor rente en aflossing van de leningen. Jaarlijks wordt een beheers subsidie ontvangen als 

tegemoetkoming in de extra onderhoudskosten die er voor het behoud van de natuur worden 

gemaakt. 

De vereniging heeft aan de stichting een achtergestelde renteloze lening verstrekt.  

 

Vragen 

Wij zijn gaarne bereid al uw vragen betreffende het lidmaatschap te beantwoorden.  

U kunt contact opnemen met de ledenadministratie: 

Jeltsje de Boer tel.06-12 98 09 74 

of 

Cobie Wesselius tel.0515-54 23 07 

e-mail: ledenadministratie@golfclubgaasterland.nl 
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