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Van het bestuur:
Een nieuw golfseizoen staat in de startblokken. De eerste toernooien en competities gaan deze week van 
start. Jammer dat eind maart en begin april nat verliepen. De laatste tijd was de baan in redelijke conditie en  
zag er goed verzorgd uit. Door de vorstperiode kon er overal gemaaid worden met als resultaat een mooie 
baan, waarin je met een beetje fantasie de gele duinruggen herkent. 

Renovatie:
Over enkele maanden gaat de gemeente beginnen met de renovatie van de banen op de terp (hole 4 t/m 9). 
De aanbesteding loopt en de komende weken zal er een keuze moeten worden gemaakt aan wie het werk 
wordt gegund. Bij de gunning wordt rekening gehouden met de prijs, maar ook met de kwaliteit en slimme 
oplossingen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om twee jaar over de renovatie te doen. Nadeel is dat we 
dan twee seizoenen rekening moeten houden met overlast. Uiteindelijk is besloten is om de vijf banen deze 
zomer aan te pakken. De planning loopt vanaf 4 juni tot 27 juli. Wij zullen behoorlijk overlast ondervinden 
van de werkzaamheden, maar zijn er wel in één keer vanaf. Het streven is om een zo beperkt mogelijk aantal 
banen buiten gebruik te hebben, maar de aannemer heeft zijn tijd nodig en ook het gras moet eerst goed 
zijn geworteld.
Wij proberen met alternatieve lussen de speelrondes zo aantrekkelijk mogelijk te houden en de meeste eve-
nementen en wedstrijden doorgang te laten vinden.
Het bestuur vraagt begrip voor deze situatie.

Golfcirkel:
Er is veel belangstelling voor deelname aan de golfcirkel. De teller staat momenteel op 40 deelnemers, er is 
ruimte voor totaal 100 deelnemers. Voor €  99,- kun je op 5 andere banen 18 holes lopen. Zie ook de mail 
en het nieuws-item op onze website van 10 maart jl.  
Aanmelden via mail naar:  voorzitter@golfclub-emmeloord.nl

Elektriciteit uit de golfbaan:
Zoals de meesten van jullie weten wordt er nog iedere dag gas gewonnen uit de vuilstort onder de golf-
baan. Een grote gasmotor met generator produceert groene stroom. In 2017 is er 1.241.417 kWh elektrici-
teit geproduceerd. Voldoende voor minstens 350 gezinnen. Mensen wonend in Emmeloord kunnen via dit 
project een voordeel op hun elektriciteitsrekening realiseren. Voor meer informatie bel naar Thom de Ruiter 
06-21267655 of naar Gerard Adema 06-51516147 Zij vormen het tijdelijk bestuur van de coöperatie ’’Em-
meloord opgewekt’’.

Alcoholgebruik:
Het bestuur krijgt regelmatig opmerkingen over het alcoholgebruik en deelname in het verkeer. De regel is, 
om geen alcohol te gebruiken, als je gaat deelnemen in het verkeer. Toch zie je in ons clubhuis of op het 
terras, dat er na een rondje op de golfbaan soms een stevig glas wijn of bier wordt gedronken. Wij willen 
geen politieagent spelen maar vragen aan onze leden om de juiste verantwoordelijkheid te nemen, als je nog 
achter het stuur moet. Onze barbediening zal vaker onze gasten wijzen op de eigen verantwoordelijkheid. 
Als golfclub zijn wij dat ook wettelijk verplicht.



Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
Deze nieuwe wet, welke ingaat per 25 mei as., is bedoeld om onze de privacy te waarborgen. De wet heeft 
betrekking op alle bedrijven, verenigingen, scholen, overheden enz. Overal waar gegevens worden bewaard, 
gebruikt of verwerkt moeten dusdanig beschermd worden, waardoor er geen andere zaken mee gedaan 
kunnen worden dan alleen waar de persoonsgegevens voor bedoeld zijn. Ook moeten alle gegevens bevei-
ligd zijn en moeten medewerkers en vrijwilligers geïnstrueerd worden hoe met de persoonsgegeven moet 
worden omgegaan. Uw bestuur is al een tijdje met de voorbereiding bezig, om op 25 mei aan de wet te 
kunnen voldoen. Wij zullen jullie tijdig informeren en mogelijk ook toestemming gaan vragen om met de ge-
gevens om te mogen gaan. Wij gaan het aanmeldingsformulier aanpassen, waardoor er bij aanmelding van 
leden ook de toestemming wordt gegeven om de persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Op de website 
komt een pagina met de maatregelen en voorwaarden om de gegevens veilig te kunnen gebruiken.
Kortom een hele klus welke voor onze leden geen enkele meerwaarde heeft. Onze golfclub gaat al verant-
woord en veilig met jullie persoonsgegevens om. 

Beste leden jullie merken dat er weer veel werk aan de winkel is binnen onze mooie golfclub.  Veel reguliere 
klussen, maar dit jaar ook veel nieuwe ontwikkelingen. Wij gaan er weer voor.

Met vriendelijke groeten, 

Willy Schutte

Herendag Winterkampioenen 2017/2018

Remmelt Pit kampioen 18 holes en 
Lucas Visser kampioen 9 holes.

Kampioen winterweekend compentitie 2017/2018

Marcel Westerhof wint na een Play-off op de laatste hole van Alex Fleer. 

Openingswedstrijd 2018

Winnaars Otto Schermers en Jack Matijsen

Mooie nieuwe 
vlaggen van onze 

sponsor Raymann



,

Sneeuwklokjes
 
Om de singel in het voorjaar wat op te vrolijken, hebben we vorig jaar
een begin gemaakt met het aanplanten van verschillende bolletjes.
O.a. sneeuwklokjes, aangeleverd door enkele enthousiaste leden
van onze club. Hoe fantastisch is dit!
In het vroege voorjaar waren de sneeuwklokjes en akonieten al te zien.
De rest is nog een verrassing.
 
Ook dit jaar hopen we weer op uw enthousiaste medewerking.
Ieder polletje is welkom. Dit keer voor de opgeknapte singel.
De sneeuwklokjes gaan zich op den duur vanzelf uitbreiden.
We moeten even een beginnetje hebben.
 
Ze kunnen tot 16 april aangeleverd worden.
Net als vorig jaar plaatst Harry een cementkuip voor de trolley-berging
en de voorzitter gaat ze planten.

Zwaluwtoren.
Afgelopen jaar werd er geklaagd over de overlast van de boerenzwaluwen in 
de lockerruimte. ‘Wat een gezeur’ dacht ik, ‘hou die deur dan dicht’, komen 
ze ook niet binnen. Hetzelfde geldt voor de buitenkant van de boerderij waar 
de torenvalk en huiszwaluw niet gewenst zijn.
Maar als vogelliefhebber ging het me wel aan het hart. Dus heb ik het be-
stuur benaderd en geopperd dat er een alternatief moest komen. Nu had ik 
ergens een zwaluwtoren zien staan en heb aangeboden er één na te maken. 
Men is akkoord gegaan als ik binnen het budget bleef. Ze zijn soms zuinig, 
dus binnen de vereniging gezocht naar een oplossing. En dan blijkt dat de 
club gulle gevers heeft.
Theo Verduin heeft het ijzer geleverd en Marcel Westerhof heeft alles  
netjes gestraald en in de verf gezet. Ondergetekende is gaan lassen, zagen,  
timmeren en verven en zie de club is weer een vogelhuis rijker. Of de huis- en 
gierzwaluwen hun nieuwe onderkomen kunnen vinden dat wachten we af, 
maar ook andere vogels zullen er gebruik van maken.
Dat de golfbaan vogelrijk is zie ik elk voorjaar als ik de 12 vogelnestkastjes 
nakijk.
Afgelopen jaar hebben ze allemaal een nestje jongen voortgebracht. Voor 
andere suggesties op vogel- , dier- of floragebied op de club; we staan 
overal voor open.
 
Een tevreden golfer, Arend.

Nestschommel aangeboden door de 
Stichting Old Grand-Dad Club aan het 
gezinshuis “Voor Elkaar”  in Tollebeek, 
gemaakt door Rinus Krone en Willie ten 
Napel.

Eerst volgende OGD kampioenschap van GC Emmeloord zal op dinsdag 8 mei 
plaatsvinden samen met de herendag.



Aan alle leden van Golfclub Emmeloord 

Het kan je niet ontgaan zijn: zaterdag 21 april doet onze Golfclub ook mee met de landelijke 
Open dag van de NGF. Met advertenties, posters, spandoeken en zelfs mooie stickers op de 
achterruit van de auto’s van onze leden  proberen wij dit bij iedereen onder de aandacht te 
brengen om zoveel mogelijk bezoekers op onze golfbaan te mogen ontvangen. 

Wat kan jij als lid bijdragen? 
Hangt deze prachtige poster al in jouw dorpshuis, 
kantine van de voetbalclub of buurthuis? Nee, neem 
dan een poster mee uit het clubhuis, schrijf je naam op 
de lijst en de plaats waar je de poster gaat ophangen. 
Ons doel is: in elk dorp, in elke sporthal of kantine een 
poster van de Open Dag.  

De slogan dit jaar is: 
“Ik neem je mee en laat zien hoe leuk golf is” 

Met deze slogan willen wij zoveel mogelijk mensen 
laten zien dat golf voor iedereen is en dat je golf kunt 
spelen in wedstrijdverband, in teamverband maar dat 
golf ook recreatief gespeeld kan worden. Hierbij wordt 
de focus gelegd op het laagdrempelig maken van de 

golfsport. Daar is onze club bij uitstek het goede voorbeeld van. 

Kom allemaal op zaterdag 21 april naar de golfbaan en neem gerust je vriend(in),  kinderen, 
buurman, buurvrouw, collega of welke kennis dan ook mee.  
Voor de niet golfers is er een clinic en ook aan de jeugd is gedacht ook voor hen zijn er leuke 
spellen om kennis te maken met de golfsport.  

De promotiecommissie doet een beroep op alle leden deze Open Dag tot een succes te 
maken. Uit de enquête van vorig jaar bleek dat bijna de helft van de bezoekers getipt werd 
door onze leden. 
En het levert je ook wat op! Als je gast van die dag lid wordt met speelrecht verdien jij 5 
golflessen bij onze PRO. 

Veel succes en tot ziens op 21 april 
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