
 

VACATURE STATUTAIR DIRECTEUR GOLFEXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ DE LAGE VUURSCHE B.V.  

Aanleiding 

Wegens aangekondigd vertrek van de huidige directeur, komt Golfexploitatiemaatschappij De Lage 

Vuursche B.V. graag in contact met gastvrije, golf-minnende, hands-on en vooruitstrevende 

kandidaten voor de positie van statutair directeur. Hij/zij dient ons sociëteitsgevoel en golfbeleving 

naar een volgende fase te brengen. De huidige directeur heeft in de afgelopen drie jaar de baan naar 

een kwalitatief hoger niveau getild, de horeca faciliteiten verbeterd, de kleedkamers met bij 

behorend sanitair gemoderniseerd. Zijn opvolg(st)er kan voortbouwen op dit stevige 

toekomstbestendige fundament. 

Onze organisatie 

Golfexploitatiemaatschappij De Lage Vuursche B.V. is eigenaar van de Golf van De Lage Vuursche en 
verzorgt de exploitatie en het onderhoud van de totale accommodatie. Daarnaast draagt zij zorg voor 
de professionele organisatie van het ‘verenigingsleven’ van de gelieerde vereniging Golfsociëteit De 
Lage Vuursche.  
De Golf van De Lage Vuursche behoort al sinds haar opening in het jaar 2000 tot de top van de 
Nederlandse golfbanen en ligt in de bossen van Den Dolder nabij Utrecht. 
 
De vereniging Golfsociëteit De Lage Vuursche is een besloten golfclub met 700 leden, bestaande uit 
500 privé lidmaatschappen en 200 bedrijfslidmaatschappen. 
 
De Golf van De Lage Vuursche omvat een kwalitatief hoogwaardige 18 holes golfbaan ontworpen 
door Kyle Phillips; heeft moderne oefenfaciliteiten, een schitterend sociëteitsgebouw met 
restaurant, fantastisch terras, bar, kleedkamers, fitnessruimte, sauna’s en stokkenloods. Service en 
kwaliteit, golfbeleving en sociëteitsgevoel staan hoog in het vaandel van de exploitant.  
 
Het onderhoud van de baan en oefenfaciliteiten geschiedt in eigen beheer en daartoe staat de 
greenkeeping een up-to-date machinepark ter beschikking. De zelfstandige golfprofessionals Ralph 
Miller en Inder van Weerelt bieden lessen op top niveau. Lounge, bar, restaurant en vergaderruimtes 
worden verzorgd door zelfstandig horeca-ondernemer Michiel Blaauw van DLV Hospitality. 
 
De Functie 
 
Statutair directeur van Golfexploitatiemaatschappij De Lage Vuursche B.V. (m/v) 

 Ontwikkelt en geeft leiding aan de uitvoering van een lange termijn beleidsplan, gericht op 
het verder uitbouwen van de toonaangevende positie van de Golf van De Lage Vuursche 

 Is hét aanspreekpunt voor leden en hun gasten, alsmede haar zakelijke partners 

 Is operationeel en financieel eindverantwoordelijk, en (in)direct verantwoordelijk voor onder 
meer de volgende taken van de Golfexploitatiemaatschappij: Greenkeeping, marketing en 



sales, front office, golfshop, golfprofessionals, players assistants, steward en beleid ten 
aanzien van speelrechten 

 Rapporteert aan de Raad van Commissarissen van de Golfexploitatiemaatschappij De lage 
Vuursche B.V. 

 Onderhoudt functioneel contacten met het verenigingsbestuur, de commissies en het 
bestuur van de STAK, de aandeelhouder van Golfexploitatiemaatschappij De Lage Vuursche 
B.V. 

 Geeft leiding aan een gevarieerd team van circa 25 medewerkers, daarbij ondersteund door 
de manager operations, sales & marketing en hoofd greenkeeping 

 Onderhoudt contacten met geassocieerde partners; de golfprofessionals, de horeca 
exploitant en de exploitant van de fitness. 

 
Wat vragen wij? 
 
Gezien de aard van de organisatie en de functie: 

 Een golfer met aantoonbare ervaring en grote kennis van de ontwikkelingen in de golfsector, 
bij voorkeur ook goed bekend met de ins en outs van golfbaanaanleg en golfbaanonderhoud 

 Een professional die gedreven wordt door hoogwaardige dienstverlening en gastvrijheid 

 Een uitstekende communicator in woord en geschrift; in staat om op vele niveaus te acteren 

 Een goede organisator, inspirerend leider en teamplayer 

 Een ondernemende, commerciële geest met de ambitie om continu verbetering te realiseren 

 Een besluitvaardige en doortastende manier van optreden 

 Flexibele inzetbaarheid en in staat om in weekenden en op feestdagen te werken 

 Goed gevoel voor persoonlijke verhoudingen en traditie 

 Minimaal 15 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur in de golf-, hospitality of eventsector, 
waarvan tenminste 5 jaar in eindverantwoordelijke rollen. 

 
Wat bieden wij? 

 Een sleutelfunctie binnen een toonaangevende en financieel gezonde golfexploitant 

 Een veelzijdige functie waarin geen enkele dag hetzelfde is 

 Een grote mate van zelfstandigheid binnen de kaders van de statuten en het opgestelde 
beleidsplan, onder toezicht van de Raad van Commissarissen 

 Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 

 Ruimte voor verbetering van de organisatie, de baan en de resultaten 

 Een unieke kans om deel uit te maken van een team met partners die op hun respectievelijke 
terreinen ook tot de top behoren 

 Aantrekkelijke en passende beloning, primair en secundair. 
 
 
Procedure: 
Herkent u zich in deze functieomschrijving en wilt u uw interesse kenbaar maken? 
Stuurt u dan vóór vrijdag 29 april a.s. een motivatiebrief met cv en pasfoto, bij voorkeur aangevuld 
met referenties per email aan: bestuur@golflagevuursche.nl 
In verband met vertrouwelijkheid van uw kandidatuur en deze positie vragen wij u voor eventuele 
toelichting ook schriftelijk te wenden tot mevrouw A.G. Ducro op bovengenoemd emailadres. 
 
Indien de Raad van Commissarissen uw sollicitatie voldoende interessant vindt, zal zij u daarvan in 
kennis stellen en u uitnodigen voor de volgende selectieronde. Een assessment kan deel uitmaken 
van deze procedure. 
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