Lid worden van de NGA moet weer leuk worden!
John van Hoesen, vijfde voorzitter van Nederlandse
greenkeeperassociatie
Dit voorjaar heeft de NGA, de Nederlandse Greenkeepers Associatie een nieuwe voorzitter gekregen: John van Hoesen. Wellicht een
ongebruikelijke keuze want John was, hoewel langjarig lid, al geruime tijd vertrokken uit het bestuurlijke circuit van de NGA. Vakblad
Greenkeeper vraagt Van Hoesen naar zijn plannen en ambities.
Auteur: Hein van Iersel
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Interview

Als ik John uitnodig voor een interview hoeft
hij niet lang na te denken, maar wil hij deze
afspraak houden op de Rosendaelsche. De
Rosendaelsche golfclub is de baan waar John van
Hoesen bijna dertig jaar geleden is gestart als
greenkeeper. Een afspraak die overigens nogal
wat voeten in de aarde heeft, omdat onze eerste
afspraak samenvalt met het overlijden van Mario
Wijlhuizen van de Rosendaelsche.
Als ik aankom op de Rosendaelsche voor mijn
tweede afspraak zitten hoofdgreenkeeper Chris
Wagener van de Rosendaelsche en John van
Hoesen al in de kantine. Sigaartje en sigaretje
erbij en bomen over de goede oude tijd. Van
Hoesen vertelt lachend: “Wij moesten achter in
het bos eens wat brandhout opruimen. Brachten
we die stam natuurlijk naar mij thuis toe. En

Hoesen, maar heeft ook een bijbedoeling. De
greenkeepers van de Rosendaelsche zijn sinds
een aantal jaren geen lid meer van de NGA.
Wagener: “Ik voelde mij er niet meer thuis en
had het idee dat ze het allemaal wel wisten.
Beetje arrogant allemaal.” Van Hoesen is het
daarmee natuurlijk niet eens, maar kan het
gevoel van Wagener wel plaatsen: “Enige
arrogantie is de NGA in de afgelopen jaren niet
vreemd geweest.”

als Chris dan wilde weten waarom dat zo lang
had geduurd, vertelden we dat we hadden
vastgezeten.” Chris Wagener: “Dat was mij
goed af, we hoefden die stam tenminste niet
meer te kloven.”

Leuk
Van Hoesen: “Lid worden van de NGA moet
daarom weer leuk worden. De NGA heeft de
laatste jaren een zware tijd gehad door alle
bemoeienissen met de CAO. Er is daarom te
weinig tijd geweest voor de leuke kanten van
het lidmaatschap. En die zijn zeker zo belangrijk.
Andere speerpunten in het beleid van Van
Hoesen in de komende jaren zijn: een verdere
professionalisering en optimalisering van het
bestuurswerk. Van Hoesen: “Bestuurswerk kost
heel veel vrije tijd en moeite. Daar mag best
iets tegenover staan. Ieder bestuurslid krijgt
nu bijvoorbeeld de beschikking over een eigen
laptop voor het bestuurswerk. Ook op andere
gebieden moeten we zorgen dat het bestuur de
instrumenten krijgt om haar werk goed te doen.”
Op het gebied van de vergaderfrequentie wil van
Hoesen de teugels nadrukkelijk weer aantrekken.
Van Hoesen: “Wij kennen nu een zomerreces
van ettelijke maanden. Daar houden we mee op.
We werken als bestuur gewoon door.”

Lid worden
Dat het gesprek plaatsvindt op de Rosendaelsche
is niet enkel en alleen een eerbetoon aan de
oude club en de leermeester van John van

Groepsfoto greenkeepers Rosendaelsche tijdens KLM
open 1984, vlnr: Harry van Hunen, John van Hoesen,
Frits Essenstam, Mario Wijlhuizen, Chris Wagener.

John van Hoesen (met haar) harkt de bunkers op
Rosendaelsche.

“Enige arrogantie is de NGA
in de afgelopen jaren niet
vreemd geweest”

Ook op andere fronten wil Van Hoesen
accentverschillen aanbrengen met zijn
voorganger Rob Wilderom: “Ik wil bijvoorbeeld
zorgen dat meer golfbanen centraal lid worden.
Nu zijn er slechts drie banen centraal lid. Dat
moeten er veel meer worden. Administratief is
dat ook veel handiger”. Ook geeft van Hoesen
aan dat onderzocht zal worden of het mogelijk
is het NGA- lidmaatschap te differentiëren.

CV John van Hoesen
Geboren: . 20-.05-1963 in Dieren
Opleiding A & O Groen en Hovenier
Opleiding greenkeeper 1983
Opleiding hoofdgreenkeeper 2002
Greenkeeper op Rosendaelsche 1980 - 1986
Hoofdgreenkeeper op Hoge Kleij 1986 - 2002
Hoofdgreenkeeper op Edda Huzid 2002 - nu
John is getrouwd met Claudia; heeft een

Bijvoorbeeld door het instellen van een juniorlid
maatschap.

zoon, Kevin, van vijftien jaar en een dochter
van tien jaar. Zij heet Amber.

Aandacht
Een ander aandachtspunt is het functioneren
van de regioafdelingen. Van Hoesen: “Nu is
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”Van Hoesen wil bekijken
of hij A- en B-donateurs
hetzelfde kan laten betalen,
zodat op deze vakdagen meer
standjes komen te staan”
het zo dat bepaalde regio’s zeer actief zijn
en andere minder. Wat wij als bestuur willen
gaan doen, is meer activiteiten in de regio’s
organiseren. Dat willen wij als bestuur van harte
stimuleren. Bijvoorbeeld door het samenstellen
van informatiepakketten. Dat moet ook leiden tot
extra donateurs.”
Van Hoesen vervolgt: “Ik hoor ook wel eens dat
een regiobijeenkomst niet doorgaat, omdat er

maar twaalf mensen bij aanwezig zijn. Mijn idee
is: gewoon laten doorgaan. Twaalf is prima. Een
tweede keer worden het er vanzelf meer.”
Ook op gebied van de NGA-vakdagen wil
van Hoesen zaken veranderen. Nu worden de
vakdagen iedere twee jaar georganiseerd met
standjes van de B-donateurs. Van Hoesen wil
bekijken of hij A- en B-donateurs hetzelfde
kan laten betalen, zodat tijdens deze vakdagen
meer standjes komen te staan, waardoor er

“Meer golfbanen moeten
centraal lid worden van de
NGA”
hopelijk nog meer interactie ontstaat tussen de
leden onderling en de donateurs. Van Hoesen:
“Ik heb de regio’s en coördinator Jolanda

John van Hoesen met rechts Chris Wagener van de Rosendaelsche.
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Vonder gevraagd een inventarisatie te maken
van mogelijke donateurs in hun regio. Het
blijkt dat er heel veel potentie zit in de kleine
bedrijven, die maar in één regio actief zijn. Op 16
september aanstaande is er een meeting gepland
met de donateurs. Dan gaan we onze ideeën
uiteenzetten. “

