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BELEIDSDOCUMENT   

INRICHTING  MARSHALDIENST GOLFCLUB TER SPECKE LISSE  

Inleiding  

Dit beleidsdocument heeft als doel duidelijkheid te verschaffen over de manier waarop de 

marshaldiensten op Golfclub Ter Specke te Lisse zijn ingericht.   

Eerst wordt een aantal algemene uitgangspunten geschetst.  

Vervolgens worden in het Marshal-handboek de taken van de marshal uitgebreider 

omschreven. Dit handboek zorgt ervoor dat er eenheid ontstaat in uitstraling en handelen 

van de marshal.  

  

1. Waarom marshals  

Het bestuur van de golfclub Ter Specke heeft gekozen voor het aanstellen van marshals 

teneinde de orde, voortgang en veiligheid op het complex te waarborgen.  

  

2. Verantwoordelijkheid  

Het bestuur van Golfclub Ter Specke is opdrachtgever en eindverantwoordelijk voor alles op 

het gebied van marshalling.  

Het bestuur wordt geacht achter de beslissingen van de marshal te staan en ondersteuning 

te geven waar nodig.  

  

3. Wie kan marshal worden  
3.1 Leden van de golfclub Ter Specke en die voldoen aan het competentieprofiel.  

3.2 Marshals worden namens het bestuur aangesteld door de voorzitter 

marshalcommisssie.  
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4. Beleid  

Het marshalbeleid is afgeleid van het (nog te formuleren) verenigingsbeleid v.w.b.:  

- Sanctiebeleid  

- Hoe te werken  

- Wat te doen  

- Hoe op te treden  

- Hoe te gedragen  

- Hoe te kleden  

  

5. Competentieprofiel van de marshal  

5.1 Primair gastheer of vrouw  

5.2 Communicatief  

5.3 Durven op te treden  

  

6. Kennis  

6.1 Kennis van de golfsport  

6.2 Baanreglement  

6.3 Kennis van de baan en de routing  

6.4 Kennis van de plaatselijke regels  

6.5 Calamiteitenplan  

6.6 Taken en bevoegdheden  

6.7 Weten waar zich de eerste hulp voorzieningen zijn, zoals EHBO-doos en AED  

6.8 Werking van de megafoon  

6.9 Marshalhandboek  
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7. Vaardigheden   

7.1 Consequent zijn  

7.2 Snel beslissingen kunnen nemen  

7.3 Oplossingsgericht  

7.4 Met de buggy overweg kunnen  

7.5 Reanimatie en AED-bediening gewenst  

  

8. Persoonlijke Kenmerken  

8.1 Gast- en servicegericht  

8.2 Communicatief  

8.3 Zelfverzekerd  

8.4 Stressbestendig  

8.5 Besluitvaardig  

8.6 Betrouwbaar  

8.7 Empathisch  

  

9. Bevoegdheden  

9.1 De marshal treedt op namens het bestuur van de Golfclub Ter Specke  

9.2 De marshal neemt beslissingen met achteraf verantwoording aan het bestuur  
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10. Taken  

10.1 Het openen en sluiten van het clubhuis/receptie.  

10. 2 Ontvangen en welkom heten van spelers/gasten.  

10. 3 Spelers informeren over bijzonderheden op de baan.  

10. 4 Eerste hulp verlenen bij ongevallen en onwel worden van spelers.  

10. 5 Reanimatie verrichten (gewenst).  

10. 6 Lidmaatschap controleren a.d.h.v. het taslabel.  

10. 7 Toezicht houden op starttijden.  

10. 8 Toezien op veiligheid in de baan en de drivingrange.  

10. 9 Zorg voor de baan, schoonhouden van afslagplaatsen en greens.  

11. 10 Verkoop van kleine golfbenodigdheden, ballenautomaat-tokens en drankjes.  

11.11  Bijhouden van de kas.  

  

11. Basisuitrusting van de marshal  

11.1 Mobiele telefoon  

11.2 Badge  

11.3 Herkenbaar regenjasje  

11.4 Herkenbaar fluoriserend vestje  

11.5 Sleutelbos  

11.6 Toeter i.v.m. onweer  

11.7 Buggy  

11.8 Computer  

11.9 Kleine kas  
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12. Documenten  

12.1 Informatiemap met telefoonnummers  

12.2 Marshalhandboek  

12.3 Baanreglement  

12.4 Agenda/logboek  

12.5 Ledenlijst in de computer  

  

13. Communicatie  

13.1 De marshal is beleefd en voorkomend  

13.2 De marshal is duidelijk  

13.3 De marshal stelt zich empathisch op, invoelend, luisterend, samenvattend  

13.4 De marshal stelt zich oplossingsgericht op  

13.5 Eens of meerdere keren per jaar is er een marshalbijeenkomst voor alle marshals om 

ervaringen uit te wisselen en te komen tot een  optreden  

  

14. Opleiding  

14.1 De opleiding tot marshal bestaat uit een aantal keren meelopen met een ervaren 

marshal.  

14.2 Golfclub Ter Specke organiseert elk jaar een opleiding “Reanimatie en gebruik van de 

AED”, hier kan de marshal aan deelnemen.  

  

15. Vergoeding  

15.1 De vergoeding als marshal is een korting op de contributie van € 25,00.  

15.2 Het gebruik van tokens voor de drivingrange is gratis.  
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16. Rooster  

16.1 De marshals worden ingeroosterd in een tien-weeks rooster.  

16.2 Voor de aanvang van een rooster wordt een inventarisatie gemaakt van afwezigheid en 

wordt het rooster ingevuld.  

16.3 Bij afwezigheid van de ingeroosterde marshal, tijdens de loop van het tien-weeks 

rooster, zorgt deze zelf voor vervanging met melding naar de hoofd-marshal.  

16.4 Het streven is dat elk dagdeel van maandag t/m vrijdag een marshal aanwezig is.  

    

17.Marshalhandboek  

17.1 De taken van de marshal zijn beschreven in het Marshalhandboek waardoor een 

eenheid ontstaat in uitstraling en handelen van de marshal.  

17.2 Het handboek, zowel de uitgebreide als de verkorte versie, maakt deel uit van dit 

beleidsdocument.  

  

Revisie: 08-12-2022 


