Nieuwsbrief 20 - oktober 2018

Van het bestuur
Wij kunnen weer spreken van een prima golfjaar. Nauwelijks een buitje. Vanwege de beregening wel een kostenpost, maar dat hebben wij er graag voor over.
In mijn laatste renovatie nieuwsbrief heb ik al geschreven
hoe de renovatie is verlopen. Prima zou ik zeggen en daar
wil ik het in deze algemene nieuwsbrief bij houden. Dank
aan alle betrokkenen en aan de leden voor jullie begrip.
Volgend jaar zullen er nog kleine reparaties (nazorg) worden uitgevoerd. PS: de renovatie nieuwsbrief is niet altijd
goed door de mail gekomen, maar is ook te vinden op de
website onder het kopje nieuws.
Pinnen is winnen
De nieuwe kassa in ons clubhuis
functioneert uitstekend en is zeer gebruiksvriendelijk. Ook onze pinautomaat is een stuk handiger in gebruik.
Deze is nu contactloos en snel in gebruik vanwege de koppeling met de
kassa en het snelle internet. Het bestuur doet een dringend beroep op
alle leden om zoveel mogelijk te pinnen, dit is veel veiliger en handiger.
Misbruik van de drivingrangeballen
Er worden regelmatig drivingrangeballen in de baan gevonden . Het gebruik van drivingrangeballen in de baan is
ten strengste verboden.
Wij beschouwen het als diefstal, dus niet meer doen !!!
Toezeggingen
Tijdens de ALV van 24 mei jl. is er een opmerking gemaakt
over de wijze van het beantwoorden van vragen. Als er
vragen worden gesteld waarop het antwoord vaststaat of
bekend is, wordt er tijdens de vergadering een antwoord
gegeven. Soms moet het bestuur of een commissie zich
nog beraden over een standpunt, wat met de vraag aan
de orde is. Dan wordt deze vraag op de agenda gezet van
het bestuur of commissie. De reactie is dan vaak ‘’we nemen deze vraag mee’’. Nu komt het voor dat het antwoord
niet meer teruggekoppeld wordt, maar gewoon is uitgevoerd of anderszins uitgewerkt. In de laatstgehouden ALV
zijn ook een aantal vragen meegenomen, hieronder een
korte reactie van het bestuur.
1. De matten bij de drivingrange zijn kaal.
Antw: Deze worden meegenomen in het reguliere onderhoud. Indien noodzakelijk worden ze tussentijds
vervangen.
2. Hoe zit het met de reclameuiting op het talud, zichtbaar vanaf de A6?
Antw: Dit is lastig te verwezenlijken, i.v.m. de landschapsverordening van de provincie. Afgelopen jaren
is hier regelmatig overleg over geweest zonder resul-
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taat. Ons bestuur heeft besloten om dit onderwerp van
de agenda af te voeren.
Kan er gekeken worden naar een mogelijkheid om zelf
Q-kaarten in te voeren via een console en voor mogelijkheden om greenfee-spelers in te schrijven ? (zie ook
systeem Gaasterland)
Antw: De ICT-cie is bezig om een nieuwe website te
ontwikkelen. De gevraagde opmerking zal bij de inventarisatie van de functies van deze nieuwe website worden betrokken.
Hoe zit het met de privacy van greenfee-spelers i.v.m.
de AVG?
Antw: Dit wordt aan het privacy reglement en de AVG
getoetst. Het bestuur denkt er aan om de inschrijving
van greenfee-spelers te vereenvoudigen. Zonder naam
met alleen een NGF lidmaatschapsnummer en naam
van de homecourse.
Zijn er mogelijkheden om de veiligheid op met name
hole 5,8 en 9 te verbeteren? Vooral i.v.m. longhitters.
Antw: Er heeft inmiddels een rondgang plaatsgevonden met de vraagstellers. Allen gaan op zoek naar mogelijke oplossingen.
Er is te weinig ruimte om ﬁetsen te parkeren.
Antw: Er wordt gewerkt aan een overkapping voor de
ﬁetsen.
Komen er laadpalen voor elektrische auto’s?
Antw: Nu nog niet, in de toekomst misschien wel.

Committed to senior
Dit predicaat geeft aan, dat de golfclub extra aandacht
besteed aan de oudere golfers binnen onze vereniging.
Het gaat dan om activiteiten speciaal voor deze doelgroep
.Een speciaal spel- en wedstrijdprogramma. Een toegespitst training- en lesprogramma. Ook kunnen sociale activiteiten worden georganiseerd en gekeken worden naar
de toegankelijkheid van de baan en gebouwen. Dit alles
met de achtergrond om leden zolang mogelijk sportief actief te houden. Alles moet nog opgebouwd worden, alles
is nog vrij in te vullen. Een mooie klus voor een nieuwe
commissie. Wie voelt zich geroepen om een kleine commissie in te richten. Kijk eens om je heen wie dit zou kunnen en met wie je zou willen samenwerken.
Ik hoor graag van jullie.
Nieuwe golfregels vanaf 2019
Van 1 januari 2019 gaan er een aantal golfregels wijzigen.
Onze regel- en handicapcommissie zal zorgen voor voldoende informatie en instructieavonden. Ook zal er info op
onze website komen te staan. Voor uitgebreide informatie
kijk op de volgende website: www.golf.nl/nieuweregels
Data om te noteren
Algemene Ledenvergadering op woensdag 21 november.
Kerstborrel op vrijdag 21 december.

Handicartwedstrijd
De
heren
Lubbert
en
Pieter Brands hebben de
jaarlijkse (sponsor) Handicart
gezelligheidswedstrijd gewonnen en
gaan door naar de regionale wedstrijden
in Havelte op 21 september.
Beide heren wonnen ook beide wedstrijden
op zowel de Grote als Kleine baan. De gedeelde
2e en 3e plaats waren voor de echtparen Van der Avoird en Marinussen.
De Neary was voor Jetty Marinussen en in de puttwedstrijd waren de
Hole-in-one’s voor Loes van der Linden, Tonny de Vries, Aalt van der
Weg, Otto Schermers en Jos Munsterman.
Bij de Beat The President GCE lukte het 40%
de voorzitter te verslaan!!
Al met al een zeer geslaagde golfdag die
veel vriendschappen in de duo’s heeft versterkt.
De netto opbrengst was € 1050. Dank voor de bijdrages.
Bent u nog geen donateur van de Stichting Handicart, help onze minder
mobile golfers? Doneer! www.Handicart.nl

HERHAALDE OPROEP

De winnende koppels!

Wie helpt ons een nieuwe website voor Golfclub
Emmeloord te ontwikkelen?

De golfclub gebruikt op dit moment twee gekoppelde
computerprogramma’s: één van Clubwebware voor de website
(de schil, alle algemene info, plus een link via MijnGCE naar
Proware) en het Proware programma (toegang via MijnGCE).
Ondersteuning van het Clubwebware programma houdt 30-42019 op.
De ICT-commissie heeft het GCE Bestuur voorgesteld een
nieuwe website te (laten) ontwikkelen met een moderne ‘look
and feel’, die ‘responsive’ is (d.w.z. zich automatisch aanpast
aan het gebruik op PC, tablet en smartphone) en die eenvoudig
te voorzien is van nieuwe informatie.
De nieuwe website moet worden ontwikkeld met programmatuur
die tegenwoordig veel wordt gebruikt en daardoor hopelijk
toekomst bestendig is. Aanpassingen aan de website kunnen
dan later eenvoudig in eigen beheer worden verwezenlijkt. De
ICT commissie denkt hierbij aan bijvoorbeeld WordPress.
Uiteraard moeten de ervaringen uit het verleden meegenomen
worden bij het maken van de nieuwe website.
De daadwerkelijke implementatie van de website moet liefst
door vrijwilligers worden gedaan, zoals past bij de huidige GCEclubcultuur. Indien nodig wordt externe ondersteuning gezocht.
De uitvoering van de ontwikkeling zal worden begeleid door de
ICT-commissie. Een discussienota met eisen en wensen t.a.v.
de nieuwe website is beschikbaar voor belangstellenden.
Geïnteresseerde GCE-leden hebben bij voorkeur ervaring met
graﬁsch ontwerp.
Je kunt je melden bij Fred Stuurman, f.stuurman@planet.nl of
Hans Roefs, roefs@schokkerhaven.com

Op dinsdag 25 september jl. zijn we met 20 dames afgereisd
naar Heerenveen.We werden welkom geheten door Karin en
een heerlijke kop koﬃe van barman Ruben (een prijswinnaar
in cappuccino’s) en gingen om 11.00 uur van start in een ﬂight
van 4 met ieder een partner van Heidemeer voor een
greensome wedstrijd.
De zon scheen volop en de baan lag er keurig net gemaaid bij.
Onderweg in verschillende schuilhutten stonden heerlijke
hapjes klaar, van appeltaart tot bakplaat pizza, sandwiches,
couscous, fruit en verschillende sapjes! Alles zelf gemaakt
door de dames van Heidemeer, echt geweldig!
Rond 16.00 uur arriveerden we weer bij het clubhuis op het
terras heerlijk in de zon voor een drankje en nog meer lekkere
hapjes, o.a. bitterballen.
Karin maakte de prijswinnaars bekend, en reikte de prijzen
uit aan Ria, Ingrid en Gerriemet hun partners van Heidemeer.
De Neary en Leary waren voor de dames van Heidemeer.
Het was een fantastische dag en volgend jaar doen we het
weer over in Emmeloord.
Namens alle dames,
Ria Schutte

Polderbokaal 2018
Damesdag Dorhout Mees

Golfclub Harderwold neemt titel over van Golfclub Emmeloord
die dit jaar tweede werden. Captain Ger Mars neemt de wisselbokaal in ontvangst van Emmeloord captain Piet van der Avoird.

Winnaars businessclub
competitie/sponsordag

Dinsdag 21 augustus togen 12 dames naar Dorhout Mees voor
de wedstrijd om de Polderbokaal, een wedstrijd tussen de dames van 7 verenigingen in de provincie Flevoland.
Die wordt bij de dames in een dag beslist. De witte en blauwe lus
waren het strijdtoneel. Het weer dreigde af en toe maar ook de
zon hebben we gezien. Er werd gestart met shotgun. Sommige
dames moesten daarom een eind lopen voordat ze konden starten. Carla Busbroek en Albertje Koster gingen naar huis met een
heuse Birdie. Vorig jaar won Emmeloord de melkbus met zonnebloemen. Dit jaar staat hij in het clubhuis bij Harderwold, dat was
even jammer maar volgend jaar hebben we een herkansing want
dan komen de zes andere clubs uit Flevoland naar Emmeloord
en hebben wij thuisvoordeel. De organisatie was gehandicapt
door ziekte van de spil van hun organisatie. Dat had echter geen
invloed op de techniek. Er bleek geen licht in de douches. Dus
hebben we met de zaklamp van onze telefoon aan gedoucht.
Het was net camperen! Het geeft ons weer leuke verhalen om
te vertellen.

Etiquette in de baan

Soms zie je dat het met de etiquette niet goed gaat, hetgeen
vaak tot ergernissen leidt. Het is toch eenvoudig om met de medespelers in de baan rekening te houden. Zie ook de website.
Een korte samenvatting uit het reglement:
-

Cees Koster wint sponsorcup 2018.

-

uitgeslagen plaggen terug leggen en aanstampen;
niet spelen vanaf een (winter) green;
niet op de voorgreen of tussen green en bunker door rijden met trolley of buggy;
geen tassen, trolleys of buggy’s op de voorgreen plaatsen;
de pitchfork voor direct gebruik beschikbaar, hebben en vóórdat
wordt uitgeholed uw eigen en ook graag de ‘vergeten’ pitchmark
repareren;
de bunker in- en uitstappen langs de lage kant en na gebruik goed
aanharken;
hole niet beschadigen bij het uitnemen, neerleggen of terugplaatsen
vlaggenstok;
sta niet te dicht bij de hole en leun niet op uw putter ook niet als u de
bal uit de hole haalt;
waterkanten en rietkragen niet beschadigen;
géén afval en peuken achterlaten;
maximaal met 4 spelers in een ﬂight;
houdt aansluiting met de voorgaande ﬂight, als er een kleinere of
snellere ﬂight achter je loopt, laat deze dan even passeren.

Kledingvoorschriften

Een moeilijk onderwerp om aan de orde te stellen, toch wil het
bestuur dit onderwerp graag weer eens onder jullie aandacht
brengen. Natuurlijk kleden de meesten zich correct en zijn het
weer de uitzonderingen waar we het over hebben, graag jullie
medewerking. In onze reglementen hebben wij een aantal regels
opgenomen over de gewenste kleding. Wij willen hier meer op
gaan toezien.
Deze zijn te vinden op de website (speelinfo-baanreglement)
Dresscode:
Harjan van de Kamp winnaar één na laatste businessclub
competitie wedstrijd.

Kopij voor volgende nieuwsbrief mailen
naar Koos Obbema.
Emailadres: vanelkob@planet.nl

-

verzorgde kleding (knielange shorts voor dames en heren);
geklede, nette spijkerbroek;
voor heren géén shirt zonder kraag en/of mouwen;
voor dames géén shirt zonder kraag;
géén blote voeten in schoenen;
juist schoeisel dus golfschoenen en geen wandelschoenen o.i.d.;
géén kleding die speciﬁek bij een andere sport hoort;
géén pet of klep in het clubhuis ophouden;
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