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Bestuur
Alweer een jaar voorbij. Altijd weer die verwondering over de tijd die voorbij vliegt. Vaak wordt gezegd dat het een goed teken
is dat voorbijflitsende tijdgevoel, omdat het ook een teken is dat je de tijd met een positief gevoel doorbrengt. Golfen vraagt
ook veel tijd, maar geeft aan de andere kant ook veel ontspanning.
Na een nat voorjaar kregen wij een uitzonderlijk mooie en droge zomer. Voor de baan kon je niet beter wensen. Er was geen
dag waarop de baan moest worden gesloten. We hebben nog steeds geen definitieve oplossing voor de wateroverlast in natte
tijden. Momenteel buigt de gemeente zich over het onlangs uitgevoerde onderzoek. De eerste analyses geven aan dat
reparatie noodzakelijk is en dat dit veel geld gaat kosten. Wij zijn in goed overleg met de gemeente en wachten hun reactie af.
Afgelopen jaar is er veel werk verzet door onze leden/vrijwilligers. Denk maar aan het werk van
alle commissies, barmedewerkers en vrijwilligers. Er zijn vele kleine en grotere onderhoudsklussen verricht, zoals de werkzaam-heden betreffende ons terras.
Dit jaar kregen wij een zeer goede waardering met een 10 de plaats op de ranglijst van
Golf.nl voor de 9 holes banen.
De deelname aan de vele wedstrijden en gezelligheidsactiviteiten is heel goed geweest.
De uitdaging voor het bestuur en de betrokken commissies blijft om nog meer leden te
interesseren voor deze activiteiten. Veel leden hebben nog schroom om aan wedstrijden
of gezelligheidtoernooien deel te nemen. Deze terughoudendheid is absoluut niet nodig.
Voor alle spelers, op elk niveau is er plaats om mee te doen.
Tijdens de afgelopen ALV is er een besluit genomen om fors te investeren in een duurzame toekomst. We proberen om vanaf
2017 net zoveel zonnestroom te produceren, als ons jaarlijks verbruik. Wij gaan ook een aantal investeringen doen om minder
gas te gebruiken. Natuurlijk altijd pas na een zorgvuldige economische afweging.
Golfclub Emmeloord is een bruisende organisatie, waar veel tot stand komt door de leden. Het bestuur dankt een ieder voor
de grote inzet en bereidheid de handen uit de mouwen te steken.
Wij wensen u fijne Kerstdagen en een goede jaarwisseling. Wij hopen dat voor u allen 2017 weer veel positiefs mag brengen
en dat we elkaar in 2017, weer in gezondheid en geluk mogen ontmoeten.
Het bestuur.
a.s.Vrijdagmiddag 16.30 uur gezellige Kerstborrel !!!

Negen holes verbond
Inmiddels is een eerste tussenbalans opgemaakt betreffende
onze samenwerking met Heidemeer en Hildenberg.
Afgelopen 7 maanden hebben, 250 leden vanuit onze club 310
keer gebruik gemaakt van deze regeling, 110 keer in Appelscha
en 200 keer in Heerenveen. De meeste leden hebben dus een
keer gebruik gemaakt van deze regeling.
Vanuit de twee andere twee clubs is er 300 keer in Emmeloord
gespeeld. Over en weer moesten de bezoeken redelijk in
evenwicht zijn.
Er zijn weing problemen gesignaleerd. De leden hebben zich
netjes aan de afspraken gehouden. Als er groepen op bezoek
willen bij een andere club dan moet dat vooraf afgesproken
worden.
Conclusie, wij gaan in 2017 door met deze samenwerking.
Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden om deze vorm van
samenwerking uit te breiden. Wij komen hier in de loop van
volgend jaar op terug

Verlichte boerderijen
De route van de verlichte boerderijen
liep dit jaar nog niet langs de golfbaan.
Over twee jaar gaan we er wel voor. Wij
hebben op verzoek van de organisatie
een vlag geplaatst langs een weg zonder
boerderijen n.l. het Zuidermiddenpad.
Toch alvast een stukje PR

Afspoelplaats voor machines
Peukendoosje
mee in de baan
én gebruiken.
Pitch Marks
repareren.
Minstens één
per green
Ook van een
andere speler.

8 beste golf
voornemens
voor 2017

Trolleys altijd
onder het
afdak plaatsen.

Afgelopen maand is er hard gewerkt aan
een afspoelplaats voor onze machines.
Tot nu liep het afspoelwater rechtstreeks
naar de sloot. Dit is vanwege
milieuregelgeving niet meer toegestaan.
Het afspoelwater kan straks eerst
bezinken in een bezinkbak.
Het water loopt vandaar uit naar een
olie-afscheider. Daarna kan het water op

Snellere, vaak
kleinere flights
doorlaten.

Lege kopjes en
glazen na
gebruik op de
balie zetten

In 2017
minstens aan
twee
clubactiviteiten
deelnemen

de sloot worden geloosd.

Bunkers
harken en
plaggen terug
leggen.
Maak ook eens
een praatje
met minder
bekende leden.
Laat ze niet
alleen zitten.

Winterse sferen in het begin van december

Tulpen en kerstversiering
De tees op de par 3 baan zijn
weer voorzien van
tulpenperkjes. Ook zijn er
tulpen op het erf geplant.
Bloeisucces?
Dat blijft nog even afwachten.
Eerst maar genieten van de
kertsversiering

Deze kerstversiering is dit jaar
weer aangebracht
door de dames in
het clubhuis en de
heren hebben de
bomen met
lampjes getooid

Knipsel uit Golf.nl van dec.

