Bijlage 7. Enquête GEO hercertificering 2016
U heeft gelezen dat de GEO een internationale non-profit organisaties is, die als doel heeft de
golfsector economisch, sociaal en duurzaam te ondersteunen. De organisatie wordt gevormd door
een uitgebreid kennisnetwerk en een geselecteerde groep professionals die over de hele wereld
golfbanen ondersteunen.
De criteria van de GEO zijn gericht op de thema’s landschappen en biotopen, watergebruik,
gebruik van energie en hulpbronnen, producten in de keten, kwaliteit van het milieu, mens en
samenleving. Al deze thema’s worden apart getoetst op beleid, registratie, doelstellingen en
uitvoeringen. Hiervoor wordt om de drie jaar een rapport geschreven met doelstellingen en een
werkplan.
1. Wist u voordat u de inleiding over GEO las dat Golfclub Heelsum GEO

gecertificeerd is?
- Ja: 97%
- Nee: 3%
2. Hoeveel waarde hecht u aan een GEO-certificering als keurmerk voor

duurzaamheid van onze golfbaan?
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Zou u eerder bij een GEO gecertificeerde golfclub gaan spelen dan bij een
NIET GEO gecertificeerde golfclub?
Ja: 45%
Nee: 55%

3. Heeft u, toen u lid werd, ooit gekeken of de golfclub GEO gecertificeerd was?

-

Ja: 0%
Nee: 40%
Nee, toen was dit nog niet het geval: 60%

4. Welk cijfer zou u voor de duurzaamheid van het clubhuis geven t.a.v. duurzaam

energie (electriciteit en gas) en water verbruik?
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Cijfer duurzaam energieverbruik: 5,6
Cijfer waterverbruik: 6,2
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5. Welf cijfer zeeft u aan de uitstraling van de golfbaan?

(denk aan verzorging van bunkers en waste area’s, vervuiling door afval, GURaanduidingen voor beschermde planten, bewegwijzering tussen de holes en
aanduidingen voor “out of bounds”)
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6. Bent u op de hoogte van ontwikkelingen die gaande zijn binnen de club omtrent

duurzaamheid? (Zowel in de baan als in het clubhuis)
- Ja: 40%
- Nee: 60%
7. Zou u het geïnformeerd willen worden over de zes GEO-duurzaamheidsthema’s,

of andere ontwikkelingen binnen het kader van duurzaamheid?
- Ja, via clubblad of website, maar niet via e-mail: 80%
-

Ja, via e-mail: 15%

-

Nee, ik ben niet geïnteresseerd: 5%

8. Zou u bereid zijn om een bijdrage te leveren om onze golfbaan duurzamer te

maken door bijvoorbeeld mee te helpen aan baanonderhoud dat niet direct valt
onder de verantwoordelijkheid van de greenkeepers (tegengaan vergrassing van
de heide; verwijderen ongewenste planten en struiken (Amerikaanse vogelkers;
braam, distel)?
- Ja : 35%
- Nee : 65%
9. Zou U mee willen lopen met een excursie, waarbij u bijgepraat wordt over flora

en fauna op Golfbaan Heelsum.
- Nee: 40%
- Ja, (mijn e-mail adres is: … ; ik wil ik wil graag geïnformeerd worden
over deze excursies): 60%

