Vacature bestuur
Wij zijn op zoek naar een

Bestuur
Beste leden,
Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief. Ons bestuur heeft besloten om de
nieuwsbrief weer in te voeren. Wij willen graag het contact met de leden
intensiveren om u beter op de hoogte te houden wat er zoal leeft binnen
de vereniging. Om u beter te informeren over nieuwe ontwikkelingen en
activiteiten.
Commissies, vrijwillgers en u als lid kunnen teksten aanleveren voor de
nieuwsbrief.
Streven is om elke maand een nieuwsbrief aan u te mailen.

Secretaris. (M/V)
Jullie kunnen namen
noemen of je zelf
aanmelden
Tot 12 december as.

Ik kan niet garanderen dat alles wordt opgenomen, maar ik doe mijn best.
De stukjes graag, kort en bondig. Maximaal 200 woorden. Teveel tekst
nodigt niet uit tot lezen.
Ik hoop dat wij met z’n allen deze nieuwsbrief tot een succes maken.+

Wij zoeken een enthousiast
persoon, die ons bestuur
wil versterken.
De taak omvat oa:
- Het maken van verslagen
van bestuurs- en
ledenvergaderingen.
- Afwikelen van post en
mails.
- Een spin in het web zijn.

Groeten,
Willy Schutte.

Reacties naar:
voorzitter@golfclub-emmeloord.nl
tel: 06-54952451

Graag de copij, foto’s en nieuwtjes voor het einde van elke maand mailen
aan:
voorzitter@golfclub-emmeloord.nl

De webmaster – Mijn GCE
Inloggen op het ledenportaal (MijnGCE).
Om toegang te krijgen tot het deel van de website, waar je het verloop van je handicap kunt bekijken, waar je
je kunt inschrijven voor wedstrijden etc., moet je geregistreerd zijn. Voor het inloggen maak je gebruik van je emailadres en een wachtwoord. Beschik je nog niet over een wachtwoord dan moet je je eerst <registreren>.
Om in te loggen op de ledensite voer je de volgende stappen uit:
• Ga naar http://www.golfclub-emmeloord.nl Klik op de golfbal <MijnGCE>
• Klik met de muis in het veld “E-mail” en typ je emailadres in
• Klik met de muis in het veld “Wachtwoord” en typ je wachtwoord in
• Klik op de knop <Inloggen>
Wanneer het e-mailadres en/of wachtwoord niet klopt krijg je de volgende melding:
“Corrigeer het e-mailadres en/of het wachtwoord en probeer het nogmaals”.
Ben je je wachtwoord vergeten, dan kan je de optie <wachtwoord vergeten> gebruiken. Mocht je emailadres
wijzigen, dan kan je dit zelf aanpassen wanneer je bent ingelogd op MijnGCE.
Blijf je problemen ondervinden bij het inloggen, neem dan contact op met de webmaster:
webmaster@golfclub-emmeloord.nl

Beste leden,

Bardiensten

Namens de clubhuiscommissie wil ik graag het volgende onder je aandacht
brengen. De bezetting van de bar in het clubhuis is een punt van voortdurende
zorg. Dankzij de inzet van vooral de vaste barvrijwilligers heerst er een prettige
sfeer in het clubhuis. Ze kennen de “klanten” en weten de gasten op hun
gemak te stellen. Ze zijn het gezicht van de club. Maar om dit ook zo te houden
is uitbreiding van het aantal vaste barmedewerkers gewenst. De werkzaamheden achter de bar vergen toch de nodige inzet. Bij één of twee keer per jaar
bardienst is het toch elke keer weer “hoe moest dit ook alweer”. Alleen
degenen die de bardienst hebben afgekocht zijn hiervan gevrijwaard.
We zoeken dan ook meer vaste bardienstmedewerkers, die een basisvergoeding ontvangen, mits zij tenminste 10x per jaar inzetbaar zijn.
Een andere mogelijkheid is om een paar diensten kort achter elkaar te draaien.
Als dat er 4 of meer zijn wordt je het daaropvolgende jaar niet ingedeeld.

Zet de stap en wordt vaste barvrijwilliger.
Vele golfvrienden en een kleine vergoeding is je deel.
Zie je het zitten neem dan contact op met:
Menno Keijzer (mvkeijzer@ziggo.nl)
t.:0527-612396 / 06-30307217

Na bijna 13 jaar heeft Frida Beekman het indelen van de
clubhuisbezetting overgedragen aan Ria Schutte (per 1 jan. 2016).
Frida heeft veel tijd aan het inroosteren besteed.
Het bestuur dankt haar voor deze jarenlange inzet.

Tassen labels
In 2016 krjjgt elk lid een nieuw tassenlabel.
Uw bestaande tassenlabel wordt met ingang van 2016
vervangen door een nieuwe. Er zijn leden die hun label
zijn verloren of gebroken.
Het plastic van de oude labels is verhard en daardoor
zijn ze erg breekbaar.
Het bestuur is van mening dat het beter is om alle labels
nu te vervangen.
De labels hebben dezelfde vorm maar de kleur is anders.
Dus de nieuwe labels zijn duidelijk van de oude te
onderscheiden.
De nieuwe labels vindt u, samen met het NGF pasje en
de jaarlabel, dit voorjaar in de bekende enveloppe.

Welke Browser ???
Welke browser kan je het beste gebruiken voor de website van de golfclub ?
Omdat er regematig klachten binnenkomen over de werking van Mijn GCE vind je hieronder een paar tips.
IE (Internet Explorer) (Windows XP, 7 en 8), Edge (Windows 10) en Safari (Iphone, Ipad, Mcbook) zijn op zich prima browsers
(programma’s om naar internet te gaan), maar hebben voor programmeurs het probleem dat ze niet “open source” zijn en dat daarom
niet alle ins en outs ervan bekend zijn. Dat probleem is er niet met de browsers van Chrome en Mozilla. De goede werking van Mijn
GCE kan daarom door onze leverancier alleen worden gegarandeerd bij gebruik van Chrome of Mozilla.
Wij raden u daarom dringend aan de browser Chrome (is van Google) te gebruiken voor de toegang op internet. Hij is eenvoudig te
downloaden door naar http://www.chrome.com te gaan. Je kunt deze browser instellen als je standaard browser, maar hij kan ook
gebruikt worden naast IE, Edge of Safari. Je hoeft die browsers dus niet te verwijderen. Het gebruik van Chrome zal je denk ik echter
prima bevallen.

Jullie webmaster, Otto Pietersen.

webmaster@golfclub-emmeloord.nl

Rabbits, zo noemen we golfers
die nog geen handicap hebben.
Als je net begint met golfen heb
je geen handicap en mag je alleen
maar op de Par 3 baan spelen

Om zo gauw mogelijk je handicap te halen en van golf te gaan genieten, organiseert de Rabbitcommissie
wekelijks wedstrijdjes voor beginnende golfers. In de winter elke zaterdagmorgen en in de zomer om en
om, op vrijdagavond of zaterdagmorgen.
Na afloop wordt er uitleg gegeven over allerlei golfkwesties en is er een prijsuitreiking.
Zodra je het theorie-examen gehaald hebt, minimaal 3 keer 18 punten gescoord hebt bij een
Rabbitwedstrijd en een Q kaart gelopen hebt voor het behalen van HCP 54, ben je geen Rabbit meer en kun
je deelnemen aan andere door de club georganiseerde wedstrijden.
Je moet dan natuurlijk wel speelgerechtigd lid geworden zijn.
Tot 1 april is er iedere zaterdagmorgen een Rabbitwedstrijd.
Inschrijven tussen 9.30-9.45 uur.

Zie ook de data op het Infobord clubhuis.

De Rabbitcommissie.

Algemene ledenvergadering
25 November hielden wij onze algemene ledenvergadering. Er zijn een
paar belangrijke besluiten genomen. Allereerst is besloten om ons
terras te gaan overkappen. Een overkapping welke fexibel is, deze kan
open en dicht. Het karakter van een open terras blijft en bij slecht weer
zitten we warm en droog.
Ook is unaniem besloten om de statuten aan te passen.
Deze aanpassingen hebben betrekking op zittingstermijnen ed.
Het belangrijkste onderdeel van de vergadering was, het vaststellen van
de begroting voor 2016. Deze is sluitend met een klein begroot
overschot.
De contributies blijven voor 2016 gelijk. Nieuwe leden kunnen kiezen
voor een lidmaatschap welke per jaar € 60,- duurder is, maar hoeven
dan geen entreefee te betalen.

Nieuwe, flexibele
uitbreiding van ons clubhuis.

Duurzaam golfbeheer
Voortgang van Golf Environment Oganization
certificering – GCE november 2015
In samenwerking met Vos Ruinerwold Golf bv en NL
adviseurs is er een GEO rapport opgesteld, waarbij het
Committed to Green traject wordt gehanteerd.
Onze golfclub wil graag de waarden en ambities ten
aanzien van duurzaam golfbeheer vastleggen en
meetbaar maken voor de toekomst.
Banen die voldoen aan de criteria
met betrekking tot natuurbeheer
en milieuwetgeving ontvangen
een GEO kwaliteitscertificaat.
Na vele maanden van voorbereiding
volgt binnenkort de eerste audit.
Baan-commissie GCE

Financiële- en
ledenadministratie
De jaarfacturatie komt er weer aan.
In de 1e helft van januari 2016 ontvangt u per mail de
jaarfacturen voor 2016.
Daarop staat vermeld de bedragen voor 2016 of indien u voor
maandbetalingen heeft gekozen wat betreft het speelrecht ,
het maandbedrag.

We zijn afgelopen september begonnen
met het werven van Opa’s voor deze
stichting. Je weet dat ons doel is
kinderen met een verstandelijke of
geestelijke beperking in de gelegenheid
te stellen meer aan sport, spel en
beweging mee te doen. Via een
schenking proberen we zoveel mogelijk
projecten hoofdzakelijk in de polder te
ondersteunen.
Totaal zijn er 6000 OGD in Nederland
aangesloten bij onze stichting
Tot nog toe hebben bijna 20 leden van de
GC Emmeloord zich bij mij voor de OGD
aangemeld. Ik verwacht dat dit aantal
verder zal doorgroeien..
Meer informatie over de OGD is te vinden
op : www.oldgranddad.nl of bel mij
gewoon op 0653412810. Ik ben graag
bereid meer informatie te verstrekken
over onze stichting.
In het voor jaar zal een onderlinge
wedstrijd bepalen wie de nummers 1 en
2 zijn, die gaan dan door naar de regio
finale in Ommen.

e

In de 2 helft van januari zal dat bedrag dan geïncasseerd
worden.

Hans Rusius.

Eind februari zal nadat de betaling verwerkt is de NGF pas en
een nieuwe tassenlabel 2016 voor u klaar liggen in het
clubhuis.

Kerstborrel

Wilt u controleren of uw emailadres en huisadres in Mijn GCE

Het bestuur van Golfclub Emmeloord

correct is.

nodigt u van harte uit voor een

U kunt dit wijzigen na inloggen in Mijn GCE

kerstborrel in ons clubhuis op vrijdag 18
december van 17.00 tot 19.00 uur.

Niet vergeten


18 december Kerstborrel



Vóór 12 december namen noemen voor kandidaten
secretaris.



Inleveren kopij voor nieuwsbrief nr 2 Vóór 1 januari as.

