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FEGGA

Overeenkomst tussen alle bij Fegga aangesloten
associaties
Een overeenkomst over het te volgen milieubeleid, waarbij alle leden
dezelfde richtlijnen handhaven om golf en natuur samen te laten
gaan. Dit was één van de belangrijkste beslissingen die op de van 2326 november 2000 gehouden FEGGA conferentie te München werd

Vaststellen van een programma
ZIJ ZIJn de s1eutelf1guren biJ het vaststellen
van het gehele programma
Het IS hun taak de cond1t1es, liJdliJnen en
doelstellingen vast te stellen
Tra1n1ng moet worden gegeven over alle
onderdelen van het programma.

genomen. Vijftien aangesloten nationale Greenkeeper Associaties van

Het programma d1ent een dynam1sch

heel Europa namen deel aan de jaarlijkse FEGGA-conferentie, gesponsord door TORO - FEGGA's hoofdsponsor sinds 1996. De conferentie

proces te ZIJn met rUimte voor biJStelling
en heroverweg1ng

werd gehouden in het Messe Muenchen Centre (MOC) te München.

Gebru1k maken van externe deskund1gen

MOC nam ook een deel van het sponsorschap voor deze conferentie

of adv1seurs

op zich . De conferentie behandelde 3 thema's tijdens 3 dagen, name-

* Communicatie

Een programma in werking stellen
Corr m1 ·~·rover de plannen met

*Educatie

• Het greenkeep1ng team

* Milieu

• De clubleden en ovenge golfers

lijk:

Door de leden van de delegatJes werden
ook 1M1atleven voor de volgende 12
maanden opgesteld M1n1male ople1·
d1ngsn1veaus werden vastgesteld op bas1s
van NVQ n1veau 2 (40 tot 50% 1S reeds
op d1t n1veaul FEGGA heeft z1ch ook verbonden aan het Elmwood College, algemeen erkend als een le1dend msutuut op
het geb1ed van greenkeep1ng ople1d1ngen D1t om d1e nationale assooat1es d1e
nog geen e1gen ople1d1ngsprogramma
hebben beter te kunnen helpen
CommuniCatie IS voortdurend een onderwerp van verbetenng Het delen van
1deeën en 1nformat1e IS van voordeel voor
de hele bednjlstak Om d1t te bevorderen
geeft FEGGA deze n1euwsbnef u1t en zal
tevens d1t Jaar een e1gen FEGGA webs1te
op Internet openen
Md1euvraagstukken ZIJn een 1ntegraal
onderdeel van de taak van elke baanmanager I hoofdgreenkeeper, FEGGA verte·
genwoord1gt alle greenkeepers biJ de
stiChting "Comm1tted to Green· .
H1eronder treft u de tekst aan van de
overeengekomen mtentleverklanng van
FEGGA
FEDERATIE VAN EUROPESCHE GOLF
GREENKEEPERS ASSOCIATIES
INTENTIEVERKLARING MILIEUBELEID
Op golfbanen 1n heel Europa worden op
zowel lokale als op nationale bas1s volgens het ·comm1tted to Green' en het

De conferent1e van de Federat1e van
Europese Golf Greenkeepers Associaties
{FEGGA), gehouden te Munchen op 24
en 25 november 2000 heeft VIJftien
nat1onale greenkeepers assoC!at1es biJ·

ken part11en
• Verstrek praktische m1ddelen voor
commu01cat1e
• Posters

eengebracht De conferentie nchtte ZICh
voornamelijk op de belangnrkste elemen-

• Aankond1g1ngborden
• Rapporten

ten van ons vak, met name baanbeheer
en m11ieu
De rol van de greenkeeper/baanmanager

lntenm rapportage van het programma
lnz1cht en ass1stent1e biJ beheersmg van
een conrhct dat kan ontstaan tussen de

en d1e van de nationale assoCiaties werd

e1sen van het golfspel, het milieupro-

besproken en geevalueerd. d1t heeft
gele1d tot het u1tgeven van een offiCiële

gramma en budgetta~re beperk1ngen

FEGGA verklanng H1eronder treft u de
belangnrkste punten van deze verklanng

Wat is de rol van de nationale

aan.

associaties bij het vaststellen en

Audubon Refug1um Programma veel
m1l1euprogramma's U1tgevoerd door
hoofdgreenkeepers (onze geassoc1eerde
leden) Het 1s van belang dat zodan1ge
nchtli)nen worden opgesteld dat alle
belangen voor de toekomst worden velliggesteld

nr. 2. 2001

• De lokale overheld en andere betrok-

Wat is de belangrijkste rol van
de hoofdgreenkeepers/baanmanagers bij het vaststellen en
uitvoeren van een milieuprogramma op hun dub?

uitvoeren van een milieubeleid
voor haar leden en de dubs in
het eigen land?

Vaststellen van een beleid
Zorgen voor expert1se en adv1es van haar
leden Onze vakgroep heeft de kenn1s '"

11

hUJs om voor de clubs een prakttsch utt-

FEGGA zal

voerbaar programma samen te stellen.

vta haar

Onderzoek van de wetgevtng van het

aangeslo-

betreHende land, zowel de hUJdtge als de

ten hdasso-

verwachte toekomsttge wetgevtng van
toepasstng op golfbanen (daarbiJ speoaal

ctattes bliJven IJveren

gelet op Europese wetgevtng).

voor het

Vertegenwoordtgtng van onze vakgroep

voeren van

btJ golf federattes en andere organ1sat1es

een milleu-

om gezamenliJk te komen tot een ecolo-

debat en

gtsch verantwoord baanbeheer.

voor het

Bevorderen van een poht1eke lobby ten

aanmoedl-

aanzten van wetgevmg betreffende

gen van

gebru1k van pestJoden en andere aspec-

blijvende

ten op golfbanen

verbetenn-

Uitvoering van het beleid

ecologtsch

gen 1n een
A. tiJd aandacht voor m1l1euaspeden biJ

voenng van ecologtsche programma's op

gezond baanbeheer. Ons netwerk van

vergadenngen.

golfbanen. Op termtJn hopen we de ver-

leden, tnternat1onale en nattonale conferentles en UJtvoenge publicaties moeten

Een miheubeletd d1ent stapsgewiJS te

schillende assoctattes met hun ecologi-

worden Uitgevoerd Begtn met een baSIS-

sche beleid op één liJn te brengen, het IS

de komende Jaren hun vruchten afwer-

plan en ontw1kkel d1t aan de hand van

daarom belangriJk dat we doorgaan met

pen .

opgedane ervanogen

onze dtaloog en dtscusste
De Federauon of European Golf

Trainingsprogramma's moeten worden
u1tgebre1d met ecolog1sche onderwer-

De recente conferentte te München ltet

Greenkeepers Associattes (FEGGA) erkent

pen, inclus1ef pubheatles en PR-m1ddelen

dUideliJk de postt1e van de FEGGA-Ieden

dat er door haar leden reeds goede pro-

zoals posters en flyers

zten in het ecologtedebat en de sterke

gramma's en beheersmaatregelen wor-

Resultaat en erkenn1ng zullen na en1ge

1nvloed van het onderwerp op hun

den Uitgevoerd en zal ztch mzetten om

liJd volgen, nu 1s 1nzet en deelname

beroep. OnafhankeliJk van het betreffen-

dezen nog eHecttever te maken en te

belangriJk

de land bliJft een hoge standaard van
baanbeheer en onderhoud van het

ondersteuning van ons vak

Samenvatting:
FEGGA erkent dat er 1n Europa verschil-

grootste belang WIJ moeten zorgen dat
het milieubeleid h1erop naadloos aan-

len bestaan wat betreft ontwerp en u1t-

slutt.

komen tot een samenhangend belesd ter

