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Alle kampioenen van dit seizoen op een rijtje!

1e Dames senioren team

2e Dames senioren team

1e Heren team

Heren senioren 1

Heren senioren 4

Heren senioren 3

En nog meer kampioenen!

Winterkampioen herendag 18 holes.
Jan Hamersma

Winterkampioen herendag 9 holes.
Piet Faas

Kampioen Old Grand Dad wedstrijd.
Peter van Campen

AGENDA
Zaterdag 10 juni

Flevolands bloembollen open 2017

Zaterdag 19 augustus

De jaarlijkse Handicarts wedstrijd op GCE
“KEEP GOLFERS ROLLING”

VADERDAG TIP!

GCE-cadeaubon

8 april open golf dag
Ondanks tegenvallende opkomst toch een geslaagde open dag.
Op zaterdag 8 april stonden ook bij Golfclub Emmeloord de deuren wijd open in verband met de
landelijke open dag.
De opkomst viel wat tegen, maar het uiteindelijke resultaat wat betreft aanmeldingen voor een proefles was
gelijk aan vorig jaar en dit jaar waren er zelfs 2 personen die zich meteen als lid hebben aangemeld.
Ieder jaar is het afwachten op welke datum de NGF de open dag gaat plannen. Er bestaat altijd een kans
dat de open dag gelijk valt met andere festiviteiten in de regio, misschien heeft dat invloed gehad op het
bezoekersaantal. Toch is het altijd mooi om te zien hoeveel vrijwilligers er weer klaar staan om de bezoekers
een indruk van de golfsport en onze golfbaan te geven.
Een positieve opsteker was er met name bij de opkomst van de jeugd; de jongste deelnemer was 5 jaar en
had inmiddels een eigen golftas en clubs. In de Flevopost van 18 april werd extra aandacht geschonken aan
de jeugd en de begeleiders tijdens de open dag.
De puttingwedstrijd, gesponsord door de Rabobank, is gewonnen door Gita Groot uit Luttelgeest.
De business- en promotiecommissie wil iedereen die de open dag 2017 tot een succes heeft gemaakt
bedanken en wij rekenen weer op ieders hulp in 2018.

Het hoe, wat en waarom van zonne-energie.

Onze energie coach Marinus de Vries geeft tekst en uitleg.
Tijdens en na de installatie van de
PV-panelen zijn er meerdere keren
vragen gesteld, waarom zoveel
PV-panelen, hebben de panelen
wel genoeg rendement en leveren
wij niet teveel energie terug in het
net. Ik wil proberen met deze toelichting en uitleg zoveel mogelijk
vragen te beantwoorden.
Het bestuur heeft mij vorig jaar opdracht gegeven om het energieverbruik van de golfclub in kaart
te brengen. In de eerste plaats
komen dan de jaarafrekeningen
in beeld. Over het jaar 2014-2015
was het elektrisch verbruik ruim
28.000 KWh en het gasverbruik
3660 m3. Over het jaar 2015-2016
is het verbruik van de elektrische
energie gestegen tot ruim 31.000
KWh, het gasverbruik is nagenoeg
gelijk gebleven. Nadat er een uitgebreide
inventarisatie
heeft
plaatsgevonden van alle toestellen
en apparaten die energie verbruiken, is er een plan gemaakt om in
de eerste plaats met eenvoudige
middelen een eerste slag te slaan
om het verbruik te verminderen.
Vervolgens is onderzocht of het
raadzaam zou kunnen zijn om zelf
energie op te gaan wekken met
bijvoorbeeld PV-panelen.
Al gauw werd duidelijk dat een
eigen zonnestroominstallatie een
grote stap zou zijn om op elektrisch gebied zelfvoorzienend te
worden en is in overleg met de le-

den besloten om te investeren in
de installatie.
Hoe is de PV-installatie ontworpen?
De uitgangspunten om volledig de
elektrische energie op te wekken
zijn: het eigen verbruik, het beschikbare dak, het type PV paneel
en de ligging. In de eerste plaats
wordt het aantal benodigde panelen berekend dat er maximaal op
het beschikbare dak kan worden
geplaatst, dan wordt aan de hand
van de ligging het gemiddelde
rendement van de installatie bepaald, vervolgens wordt het type
PV-paneel vastgesteld in combinatie met de gewenste opbrengst.
Naast het verbruik over het afgelopen jaar is besloten om de gasgestookte warmwatervoorziening
te vervangen door elektrische
doorstroomboilers en is rekening
gehouden met een stijging van
het gebruik door o.a. extra lockers
met laadvoorzieningen. Deze uitgangspunten bij elkaar opgeteld
geeft een verwacht energieverbruik van circa 36.000 KWh.
De uitgangspunten zijn naar
aanleiding van deze gegevens
als volgt ingevuld:
maximaal 150 panelen, een vermogen van 290 Wattpiek per paneel en een rendement van 82%
aangezien de ligging West is.
Om dan te komen tot een nage-

noeg volledige eigen opwekking
van de elektrische energie rolt
deze berekening eruit:
Aantal PV panelen x paneelvermogen x rendement = verwachte
jaaropbrengst.
In cijfers: 150 stuks x 290 Wattpiek x 82% = 35670 KWh.
Rendement en terugverdientijd.
Een investering in PV-panelen is
natuurlijk kostbaar, maar tegenwoordig is de zogenaamde terugverdientijd meer dan acceptabel. Voor de golfclub Emmeloord
telde ook de mogelijkheid tot het
verkrijgen van een subsidie mee
om de investering rendabel te maken. Om de zuivere terugverdientijd te kunnen berekenen moeten
ook de kosten van onderhoud en
afschrijving van de installatie meegenomen worden. De verwachte
terugverdientijd van de installatie
van Golfclub Emmeloord komt
dan uit op ongeveer 7,5 Jaar.
Ik hoop met deze toelichting en
uitleg het voor iedereen duidelijk
te hebben gemaakt hoe en waarom de zonnestroominstallatie op
deze manier tot stand is gekomen.
Mochten er toch nog vragen zijn
dan kunnen jullie natuurlijk altijd
contact opnemen met Marinus de
Vries, bereikbaar op 06-37085754
of via de e-mail info@energieadviesemmeloord.nl.

,,Afslagmatten" af te halen!
Regelmatig worden de afslagmatten op de
Par 3 baan en bij de
drivingrange vervangen.
Wanneer je belangstelling hebt,meld je dan
aan via
fonstinekesmit@hotmail.com
Afmeting 1.50x1.50m

Bob-bike niet toegestaan!
De reden is dat de club geïnversteerd heeft
in buggy’s die met korting kunnen worden
gebruikt indien men minder valide is.

Ze zijn gratis af te halen!!
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