KYMEN GOLF RY:N TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2019

Yleistä
Kymen Golf ry:n toiminnan painopisteitä vuonna 2019 ovat jäsenhankinta ja jäsensuhteen
lujittaminen, golfharrastuksen edellytysten kehittäminen sekä kilpailutoiminnan järjestäminen.
Lähtökohtana ovat seuran hallituksen syksyllä 2018 tekemät päätökset jäsenhankinnan
tehostamisesta, golfyhteisön ilmapiirin parantamisesta ja seuraorganisaation uudistamisesta.
Jäsenhankinnan avainkohderyhmiä ovat toisaalta juniori-ikäiset tytöt ja pojat ja toisaalta aikuiset,
joille voidaan tarjota niin kunto- ja terveysliikunta- kuin kilpaurheilumahdollisuuksia. Tavoitteena on
kääntää viime vuosina tapahtunut jäsenmäärän supistuminen kasvuksi.
Jäsenkunnan sitoutumista seuraan pyritään vahvistamaan. Uusien jäsenten kotoutumisen tueksi
perustetaan pelikaveri-järjestelmä sekä nimikkoryhmä sosiaaliseen mediaan.
Jäsenistölle, mutta myös vieraspelaajille ja yritysasiakkaille tarjottavien palvelujen kehittäminen ja
markkinoiminen on Kotka Golf Center -yhteisön yhteinen asia. Siksi Kymen Golf ry:n ja Kotkan Golf
Oy:n hyvää yhteistyötä pyritään entisestään sujuvoittamaan ja parantamaan. Totuttuun tapaan
Kymen Golf ry vastaa golfin harrastus- ja kilpailutoiminnasta, Kotkan Golf Oy kentän ja kiinteistöjen
hoidosta ja ylläpidosta.
Kymen Golf lähtee kauteen 2019 uudistuneella luottamushenkilöorganisaatiolla. Tiimien toiminnan
käynnistymistä seurataan tarkasti, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan: toiminta tehostuu, uusia
ideoita syntyy ja vastuut selkiytyvät.
Muutoin seuran organisaatio pysyy entisenä. Seuralla on toiminnanjohtaja, joka toteuttaa
hallituksen antamat tehtävät laaditun toimenkuvauksen mukaisesti.

Koulutus-, valmennus- ja nuorisotoiminta
Seuran prona toimii edelleen Tommi Nousiainen. Kausipelimaksuun sisältyy 30 minuuttia pron
opetusta.
Edustus- ja junioripelaajista kootaan valmennusryhmiä, joiden opetuksesta vastaa Tommi
Nousiainen. Junioritoiminnassa pidetään tärkeänä kasvatuksellisia periaatteita. Samalla luodaan
nuorille edellytyksiä harrastaa tavoitteellista kilpagolfia.
Kotkan kaupungilta vuokratuissa tiloissa Korelassa on edelleen seuran talviharjoitustila jäsenten ja
muidenkin käytettävissä maksua vastaan. Tiloissa järjestetään myös pron ohjaamaa opetusta ja
harjoituksia.
Koivulan 6-reikäinen kenttä toimii aikaisempien vuosien malliin pay and play -periaatteella.
Kaudella 2019 pidetään jäsenille koulutus- ja tiedotustilaisuuksia. Erityisenä aiheena niissä on
vuodenvaihteessa tapahtuva golfin sääntöuudistus.

Kilpailutoiminta
Kilpailukalenteria laadittaessa otetaan huomioon päättyneellä kaudella saadut kokemukset. Viikkoja sarjakilpailut suunnitellaan niin, että jäsenten osallistuminen niihin lisääntyisi. Avoimista
kilpailuista tiedottamista parannetaan. Kilpailuissa käytetään yhteislähtöjä mahdollisuuksien
mukaan.
Eri yhteisöjen järjestämät kutsukilpailut ajoitetaan ajankohtiin, jolloin kentällä ei ole korkeaa
kuormitusta. Viikonlopun toinen päivä jätetään vapaaksi kilpailuista.
Pyritään saamaan joukkueet mukaan naisten ja miesten seurajoukkueiden SM-kilpailuihin, MIDSM-joukkuekilpailuihin sekä seniorien seurajoukkueiden SM-kisoihin. Edustus- ja junioripelaajien
kilpailukuluja tuetaan kauden 2019 hallituksen hyväksymien korvausperusteiden mukaan.

Tiedotustoiminta
Tiedottaminen painottuu entistä enemmän internetin kautta tapahtuvaan viestintään. Seuran
kotisivuston (http://www.kymengolf.fi/) uudistamista ja täydentämistä jatketaan. Erityisesti
jäsenistön nuorempia ikäryhmiä ajatellen panostetaan mobiiliin ja sosiaaliseen mediaan. Paperille
painettu seuralehti on myös edelleen mahdollinen tiedotuskanava, samoin ilmoitustaulut klubin
tiloissa.
Kilpailutiedottamisessa tärkein yhteistyökumppani on Kymen Sanomat, jolle suuntautuva
tulospalvelu pidetään kunnossa.

Talous
Hallitus ehdottaa, että jäsenmaksut säilyisivät samoina kuin vuonna 2018:
– Aikuisten jäsenmaksu 160 euroa
– Täysin uusien aikuisjäsenten jäsenmaksu 100 euroa
– 25-vuotiaiden ja nuorempien jäsenmaksu 80 euroa
Hallitus esittää yhdistyksen vuosikokoukselle, että myöskään vuonna 2019 uusilta jäseniltä ei
perittäisi liittymismaksua.
Talviharjoittelupaikan käyttömaksu talvikaudella 2019 on KG:n jäsenille 70 euroa (+ avainmaksu
10 euroa) ja ulkopuolisille 150 euroa.
Seuran suurimmat kuluerät ovat vuokra Kotkan Golf Oy:lle ja jäsenmaksu Suomen Golfliitolle.
Myös kilpailu- ja koulutustoiminta on merkittävä kuluerä. Kymen Golf ry:n ja Kotkan Golf Oy:n
taloudellinen asema pidetään vakaana.
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