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Bestuur
Het bestuur heeft afgelopen week gesproken over financiële zaken, zonnepanelen en het onderzoek van de
gemeente naar de te natte baan.We denken 2016met een klein positief resultaat af te gaan sluiten. De marge
wordt wel steeds kleiner.De begroting voor 2017 geeft maar een klein positief resultaat aan. Wij willen dan ook
voor het komend jaar een kleine contributieverhoging voorstellen van € 12,- per lid, voor het speelrecht. Na een
aantal jaren van geen verhogingen, terwijl de kosten wel zijn gestegen, acht het bestuur deze verhoging
verantwoord. Als we nu geen klein stapje zetten, worden de toekomstige stijgingen veel forser.
Ook heeft het bestuur besloten om een plan voor de aanschaf van zonnepanelen met een positief advies aan de
leden te presenteren.Wij moeten nog definitieve offertes opgevragen en een subsidie van 15 % veiligstellen.
Om op tijd te zijn voor deze subsidieaanvraag moeten we nu al een paar zaken in gang zetten. De aanvraag willen
wij op 2 januari a.s. indienen.‘’Wie het eerst komt wie het eerst maalt’’ is op deze regeling van toepassing
De gemeente heeft een onderzoek laten doen naar de vernatting op de terp.
Wij zijn geschrokken van de vele technische tekortkomingen welke zijn veroorzaakt tijdens de aanleg. De bal ligt nu
bij de gemeente en provincie. Wij gaan z.s.m. met hen in overleg.
Kortom er is weer veel te doen naast de lopende zaken.

Barmedewerkers.
Voortdurend zijn we op zoek naar nieuwe
vaste barmedewerkers.Geef je op en
neem de uitdaging aan, want geen dag is
hetzelfde. Je krijgt een kleine vergoeding
en het is leuk werk.

23 november ledenvergadering !!!
Plaats RABO bank Emmeloord.
Inloop 19.30 uur. Aanvang vergadering 20.00 uur.

Enkele belangrijke agendapunten zijn:
- Begroting 2017en financiële zaken.
- Veranderingenen verbeteringen van de baan.
- Voorstel voor zonnepanelen en energiebesparingen.

-

Commissie Cup
Jaarlijks zetten wij onze commissieleden in het zon-netje
voor de vele diensten die zij voor onze vereniging
verrichten. Naast gezelligheid stond de sportiviteit ook
op het programma. Alle commissies hebben sportief de
(degens) clubs gekruist. Het team van de clubhuiscommissie ging er met de bokaal vandoor. De dag werd
afgesloten met een heerlijke barbecue, gesponsord
door Slump Catering. Commissieleden hartelijk bedankt.

Asbakjes aan de golftas
We vinden nog steeds peuken en
filters op de golfbaan. Gezegd moet
worden dat het tegenwoordig
stukken beter gaat dan voor de
zomer.
Toch blijft het probleem bestaan. Wij
hebben nu, voor de verstokte rokers,
een leuke asbak voor aan de golfkar,
de tas of broekriem gevonden.
Een collectorsitem!!

3 Euro per stuk mét logo.

Rabbitcommissie
Ieder jaar gaan de leden
van de Rabbitcommissie
een dagje golfen en strijden
dan om de Wisseltrofee. Op
vrijdag 21 oktober zijn
Frida, Pieter, Serijn , Anja,
Jolijn en Greet naar "De
hooge Graven"in Ommen
geweest. Het was een
fantastische golfdag met
een heerlijke etentje na
afloop.
De wisseltrofee werd door
Serijn gewonnen, zodat
Greet deze helaas moest
afstaan.
Jammer genoeg konden
Kaatje en Bert er door
ziekte niet bij zijn.

Je kunt aan de gezichten zien wie heeft
gewonnen.

Bussinessclub 2016
Op donderdag 13 oktober is de laatste wedstrijd gespeeld van de businessclub
competitie 2016. Steeds weer een grote deelname met minimaal 40 deelnemers.
Deze mooie aantallen zijn zowel te danken aan de inzet van de business- en
promotiecommissie, als aan de businessclubleden zelf. Zij nodigen namelijk steeds
meer relaties uit die deelnemen aan de activiteiten. De dagen worden dan ook
steeds meer gezien als echte “netwerkdagen”. De dag winnaar werd Rick van den
Bos met 22 punten gevolgd door Marcel Westerhof en Kees Koster.
Op de laatste wedstrijddag worden ook de prijswinnaars bekend gemaakt die de
competitie het best hebben gespeeld. Bij de teams was het met name spannend
wat betreft de tweede plaats. Hier ging de strijd tussen Klein Poelhuis Emmeloord
en de Rabobank. Het was Klein Poelhuis, die uiteindelijk aan het langste eind trok.
De eerste plaats was wederom een prooi voor het team van Polderstaal. De
individuele winnaars van de competitie kende met Theo Verduin een terechte
nummer één met op de voet gevolgd door Barry Dam en Kees Koster.
Uiteraard zal volgend jaar weer een businesscompetitie plaatsvinden en wij hopen
alle leden en hun relaties weer te kunnen verwelkomen.
Seizoenafsluiting met een thema-avond: Hoe haal ik zakelijk meer uit golf?
Peter Lind vergeleek ondernemen en
de golfsport met elkaar en wat je daar
van kunt leren. Concentratie, focussen
en deze vasthouden is zeer belangrijk
in de golfsport, maar ook als ondernemer. Ook het type speler en hoe
verschillende types met elkaar kunnen
samenwerken. Ben je aanvallend of
meer behoudend. Neem je risico’s of
juist niet. Sla je op hole 4 de bal over
het water of richting bunker?.
Een leerzame en gezellige avond

De Gladiolen
Hallo allen,
Even een berichtje van "de Gladiolen", (Suzanne en Greet van GCEmmeloord)
Via Duogolf, igolf, ProGolfEvents, 19golf&genieten, enz, enz ..kun je meedoen aan leuke wedstrijden door heel Nederland! Op ook hele mooie
banen, dus dachten we: laten we het eens proberen. Door de week, want
in de weekenden zijn we het liefst gezellig thuis.
Bij Duogolf moet je minimaal 3 wedstrijden spelen. Na 15 wedstrijden met
deelname van zo'n 50 duo's, werden de drie beste scores opgeteld en de
hoogst geëindigde 14 duo's gingen door! Daar zaten wij dus bij !!
Naar de Scherpenbergh bij Ede voor de Grote Finale, cat.1
Fourball Betterball met 90% verrekening. De beste score van één van de
twee schrijf je dan op !
Ongelofelijk hoor, de dood of de gladiolen gold: als de één in de patatten
(moeilijke ligging) lag, maakte de ander een par!! En de volgende hole dus
weer andersom! Gezamenlijk konden we 10 parren en een birdie noteren, en kwamen we binnen met 43 punten.
Groot was de verrassing dat dat dus voldoende bleek te zijn voor de 1e prijs !
Al met al een hele ervaring met zoveel verschillende mensen die het allemaal op hun eigen manier doen en
meemaken! We kunnen er wel een boek over schrijven en hebben er al veel golfvrienden aan overgehouden !
Groet,
De Gladiolen
Suzanne Nijenhuis en Greet Geerts

Eendenbroedkorven
Deze maand zijneen drietal eendenbroedkorven in de grote vijver geplaatst. We zien
elk jaar weer dat er verscheidene
eendenpaartjes voor nakomelingen zorgen.
We zien ook dat er elk jaar vele jonge
eendjes sneuvelen in het geweld van
moeder natuur. Het hoort erbij wordt
gezegd en dat is ook zo. Eten en gegeten
worden. Maar de zwakken in de natuur een
beetje helpen is nooit verkeerd.
Bovendien is het is een prachtig gezicht al
dat jonge leven op onze golfbaan
Rob van Dorsselaar

Golfochtenden
Het bestuur heeft met de heren-, damesen seniorcommissie afgesproken om
tijdens de wintertijd een half uur later te
starten. Uitgangspunt blijft, om ’s middags
de baan zoveel mogelijk open te houden
om vrij te kunnen spelen.

GEO Certificaat
Golfclub Emmeloord krijgt het GEO certificaat uitgereikt.
Op donderdag 27 oktober is door de Nederlandse Golf Federatie het
GEO certificaat uitgereikt aan de heer W. Schutte, voorzitter van
Golfclub Emmeloord.
Het GEO certificaat, wat staat voor Golf Environment Organization,
wordt uitgereikt aan golfclubs die hun beleid hebben afgestemd op
ecologische, sociale en maatschappelijke prestaties.
De uitreiking werd gedaan door de heren T. van Keulen en H. Jenner
namens de NGF onder toeziend oog van vele belangstellenden van
de golfclub.
De heer van Keulen roemde in zijn toespraak de vele vrijwilligers die
de golfclub rijk is en de fantastische ligging van de golfbaan als
belangrijk onderdeel in het fraai ontwikkelde natuurgebied dat de
golfbaan samen vormt met de Casteleynsplas, de Wellerwaard en de
Burchttocht.
Golfclub Emmeloord heeft haar beleid afgestemd op de
maatschappelijke verantwoordelijkheid om op een verantwoorde
manier om te gaan met het milieu, met energie en de omgeving. De
vrijwilligers binnen de club zijn hier, samen met een professionele
greenkeeper bijna dagelijks mee bezig. De heer van Keulen gaf aan
dat het belangrijk is voor de vereniging om de certificering kracht bij
te zetten en dat over 3 jaar een hercertificering kan plaatsvinden.
Voorzitter Willy Schutte reageerde
hierop, dat dit ookvoor de golfclub
zeer belangrijk is en onderbouwde
dit met de toekomstplannen van
GCE op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing.
De uitreiking van het certificaat
ging gepaard met de overhandiging van een plaquette en een
vlag van GEO

Jong en oud.

De heren en senioren starten om 9.30 uur.

Anekdote /ervaring van Jan Hamersma tijdens de seniorcompetitie.

De damesochtend-commissie heeft
gevraagd om een half uur later te mogen
starten. Zij zijn vaak met een kleinere
groep en lopen in de winter geen 18 holes.
Op elke eerste woensdag van de maand
wordt er op de Par 3 baan gespeeld.
Het bestuur heeft hiermee ingestemd.
Voorwaarde is wel dat de baan om 12.30
uur wordt vrijgegeven.
Deze regeling voor de dames kan alleen,
omdat de deelname aan de damesochtend
momenteel beduidend kleiner is dan bij de
heren en senioren. Na afloop van dit
winterseizoen wordt bekeken of deze
regeling voortgezet kan worden.

Op een middag had een jonge enthousiaste golfer een paar uur over.
Hij dacht dat hij, als hij opschoot, nog negen holes kon afwerken
voordat hij naar huis moest. Net toen hij wilde afslaan, schuifelde
een bejaarde heer de tee op en vroeg of hij met hem mee kon doen,
aangezien hij ook alleen was. De jongeman stemde hier mee in en
tot zijn verrassing speelde de oude heer vlot mee.
Ten slotte kwamen ze op de negende fairway en daar kwam de
jongeman voor een probleem te staan. Er stond een hoge
dennenboom precies tussen zijn bal en de green. Terwijl de jonge
speler stond te overdenken hoe hij moest slaan, zei de bejaarde
man: "Toen ik zo oud was als jij, sloeg ik de bal recht over die boom
heen." De jongeman nam de handschoen op. Hij sloeg en de bal,
deze belandde met een klap tegen de top van de boomstam. Hij
plofte op de grond, rolde terug en lag uiteindelijk stil op bijna
dezelfde plek vanwaar hij was geslagen.
"Toen ik zo oud was als jij," vervolgde de oude baas, "was die boom
nog maar één meter hoog.

Zonnepanelen en energiebesparing
Tijdens de ALV van 23 november wil het bestuur een voorstel aan de leden voorleggen om een investering te doen
in zonnepanelen en energie-besparingsmaatregelen.
Het gaat over een bedrag, na subsidie, van € 44.000,- welke wij in 10 jaar kunnen terugverdienen. De ALV moet hier
toestemming voor geven. Daarom staat dit onderwerp op de agenda van de a.s.algemene ledenvergadering. Willen
wij de subsidie binnenhalen, dan moet er op de dag van indiening (2 januari 2017), een overeenkomst zijn getekend
met een leverancier
In deze overeenkomst zal een onbindende clausule worden opgenomen betreffende het wel of niet krijgen van de
15 % subsidie.
Het bestuur vraagt dus aan de ALV een mandaat om tot aanschaf van een zonnestroominstallatie over te gaan.

Hieronder vinden jullie de voor- en tegenargumenten van Zonne-energie
Wat zijn de voordelen:
 Van fossiele stroom naar groene stroom.
 Een op de toekomst gerichte afweging met positieve effecten op het milieu en klimaat.
 Lagere energiekosten door eigen opwekking.
 Toekomstige extra vraag naar energie kan worden opgevangen.
 Mogelijkheid om 15% subsidie te krijgen op de materiaalkosten.
 Het jaarlijkse rendement is hoger dan het rendement van
een banktegoed.
 Nu investeren met het eigen vermogen is aantrekkelijk.
 Door een opbrengstgarantie van 25 jaar zal na de
terugverdientijd van 10 jaar, de daar opvolgende 15 jaar
een positief resultaat worden geboekt

Maar er zijn ook nadelen te weten:
 Het hele westelijke dak van de schuur wordt vol gezet met
zonnepanelen.
 Het aanzicht van de schuur verandert en dat kan storend gevonden worden.
 Wat gaat de overheid doen? Hoe lang is salderen nog mogelijk en wat komt er voor in de plaats?.
De regeling verlengen of een overgangstermijn is wel in het vooruitzicht gesteld.
 Financieel wordt er, al is het klein, toch een bepaald risico gelopen.

Alle voor- en nadelen afwegend vindt het bestuur dat het plaatsen van zonnepanelen aantrekkelijk is.
Op basis van deze afweging brengt het bestuur dit voorstel met een positief advies in de komende ALV.

Scheiden van afval.
In en rondom het clubhuis gaan wij het afval scheiden. Nieuwe afval
bakken zijn aangeschaft en geplaatst bij de ingang en op het terras.
De oude groene bakken zijn verhuisd naar de driving-range. In de
lockerruimte en bij de trolleyoverkapping staan ook bakken. Alles is
van een sticker voorzien. Buiten is er een scheiding gemaakt tussen
kunststof en restafval. Binnen gaan we verder want daar wordt glas,
kunststof, papier en restafval gescheiden. Laten we er een succes
maken.

