Bestuur

Agenda
26 Maart: Seizoen opening met een
gezellige golfmiddag
8 April:

Opendag van onze golfclub.
Neem uw vrienden en
familie mee voor een
gezellige kennismaking
met de golfsport.

19 aug.:

Handicart trofee een
wedstrijd voor alle leden ter
ondersteuning van de
stichting Handicart.

April:

Is dé competitiemaand.
Dus goed opletten (baanstatus)

Een nieuwjaar met goede voornemens. Ik hoop dat er ook goede
voornemens zijn op het gebied van golf. Eens vaker een rondje lopen,
af en toe aan een activiteit meedoen, een lesje nemen en misschien
iets aan je handicap doen. Kortom doe gezellig mee. Voor elk
speelniveau zijn er voldoende mogelijkheden. Schroom niet zou ik
zeggen. Bovenstaande was onderdeel van mijn praatje tijdens de
Kerstborrel. Een gezellige en druk bezochte vrijdagmiddag als afsluiting van een mooi golfjaar.
De nieuwsbrief krijgt een iets andere layout en de
inlevertermijn voor de copy vervalt. Als er voldoende
teksten en foto’s zijn ingeleverd verschijnt de nieuwsbrief. Ik wil ook
meer met korte nieuwsitems gaan werken. Schrijven jullie ook mee ?
Bestuur, commissies en alle vrijwilligers werken voortdurend aan een
mooi programma voor alle leden. Maak er gebruik van en geniet.
Willy Schutte

Negen holes verbond
Afgelopen half jaar hebben wij de mogelijkheid geboden om gratis te mogen spelen op een aantal 9 holes banen in de
omgeving. De evaluatie was zeer positief, wel met enkele kanttekeningen. Het is een paar keer voorgekomen dat er
een te grote groep kwam spelen, of dat er spelers liepen zonder een baan permissie. We hebben daarom de regels
iets gewijzigd. Iedereen moet zich houden aan de gemaakte afspraken. We gaan door met Appelscha en Heerenveen.
Er lopen momenteel gesprekken met Gaasterland en Holthuizen, hier komt over een paar weken uitsluitsel over.
Bepalingen van de samenwerking:
 Altijd een voucher inleveren. Af te halen in het clubhuis.
 De kleur van de voucher doet er niet meer toe. (meestal geel)
 De voucher dient altijd volledig ingevuld te zijn.
 Maximaal 3 keer gratis spelen bij elke deelnemende club.
 Spelers moeten minimaal een HCP van 54 hebben.
 Groepen en meerdere flights altijd vooraf een belletje
naar de te bezoeken club.
 Bij verenigingen waar altijd een starttijd moet worden
afgesproken geldt dat ook voor deze overeenkomst.
 Geen complete verplaatsing van de senioren-mix, de damesochtend of de herendag.
 Algemeen advies is om voor alle zekerheid altijd even te informeren naar de speelmogelijkheden.
 Verzoek is om nooit meer vouchers op te halen dan men direct nodig heeft.

Handicarts op golfbaan
Emmeloord

Een nieuw gebouwtje staat er plotseling naast
de trolley-overkapping. Dit is de nieuwe
stalling voor de Marshall-buggy. Deze kan na
sluiting van het clubhuis worden afgesloten
d.m.v. een rolluik. Overdag is het rolluik
omhoog, waardoor de buggy steeds direct
inzetbaar is. In de Marshallbuggy bevinden
zich nl. de AED en EHBO kist.
Op de vrijkomende plaats in de schuur kunnen
12 extra lockers geplaats worden. Hiermee is
de huidige wachtlijst (17) deels opgelost.

Golfclub Emmeloord heeft 5 Handicarts ter beschikking voor (tijdelijk) mindervalide golfers. Zij kunnen tegen een
geringe vergoeding gebruik maken van deze elektrische golfbuggy's. Om van deze mogelijkheid gebruik te kunnen
maken dient men in het bezit te zijn van een handicartpasje. Dit pasje is aan te vragen via de site van de Stichting
Handicart (www.handicart.nl). Een handtekening van een arts of (fysio)therapeut moeten worden bijgevoegd. Het
geheel kan dan worden opgestuurd naar de Stichting Handicart.
Voor het gebruik van deze Handicartpas is een (vrijwillige) donateursbijdrage noodzakelijk.
De Stichting Handicart heeft een landelijke dekking van Handicarts op alle golfbanen in Nederland, waarbij de
donateurs de basis vormen voor de exploitatie. Als men de Stichting Handicart een warm hart toedraagt is een
vrijwillige jaardonatie zeer welkom (zie folder in clubhuis).

Tarieven per dagdeel

Onze buggy's zijn eigendom van Golfclub Emmeloord en
Golfclub Emmeloord is lid van de Stichting Handicart.

Alleen Pashouder (gebruikerskaart) € 4,2 Pers. Pashouder + geen pashouder € 12,2 Pashouders in een kar
€ 7,Op 19 augustus zal een bijzondere "ouderwets gezellige” golfwedstrijd 1 of 2 pers Geen pashouder (validen) € 20,voor iedereen worden georganiseerd waarbij de opbrengst geheel ten
goede komt aan de Stichting Handicart. (noteer deze datum!!!!).
Schade, per gebeurtenis € 100,- eigen risico.
Reserveren bij de barmedewerkers
Inlichtingen over de Stichting Handicart:
0527-621477
Clubconsul Hein Waalkens
h.waalkens@planet.nl
tel. 0527-271701
Onze golfbuggy's kunnen ook tegen normale tarieven zonder pasje
gehuurd worden. Tarief voor validen € 20,- per kar, per dagdeel

Seniorencompetitie
Wisseling van de wacht bij de commissie welke de
maandelijkse senioren wedstrijden organiseert. Popko de
Jonge stopte als voorzitter. De commissieleden Hans Rusius
en Greet Geerts verlaten de commissie eveneens. Wij zijn de
scheidende leden dank verschuldigd voor het opstarten van
deze nieuwe activiteit. Gezien de grote deelname voorziet
deze maandelijkse seniorenwedstrijd duidelijk in een
behoefte. Voor leden die niet veel ervaring hebben met
wedstrijdlopen is deze maandelijkse activiteit een mooi
opstapje om eens aan een wedstrijd mee te doen.
Wij wensen Ton van der Linden als nieuwe voorzitter veel
succes en plezier in de organisatie van deze mooie activiteit.

