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Schadeclaim
Drivingrange
Afgelopen
jaar waren er

Bestuur
Alweer een nieuw jaar voor de boeg. Ik wens u namens het bestuur een
gezond en voorspoedig 2016. Steeds weer vragen we ons aan het begin van
een nieuw jaar af wat heeft het voorbije jaar gebracht en wat het nieuwe
jaar ons zal brengen. Gesteld mag worden dat 2015 voor de golfclub een
goed jaar is geweest. Het ledental is op peil gebleven.
Aan het eind van afgelopen jaar, is er een aantal aanmeldingen van buiten
ons gebied binnengekomen. Als ik deze nieuwe leden tegenkom maak ik
altijd even een praatje. Steevast volgt dan de vraag van mijn kant;
‘’Waarom lid worden van onze club ?’’. De vaste trefwoorden uit de
antwoorden zijn, gezelligheid, vriendschappelijk, veel activiteiten,
laagdrempelig, een mooie en uitdagende baan en een prachtige par 3
baan waarop altijd gespeeld kan worden. Kortom bij de golfwereld buiten
ons gebied staan we er goed op.
De deelname aan de vele georganiseerde activiteiten is dit jaar weer prima
geweest. Onze leden stellen het op prijs dat er veel activiteiten worden
georganiseerd.
Ondanks alle positivisme zijn er natuurlijk ook wel aandachtsgebieden waar
we het komende jaar voor .staan. We gaan dit jaar veel aandacht schenken
aan de ontwatering en kwaliteit van de grote baan. De vele activiteiten
vragen veel inzet van onze leden en vrijwilligers. Wij zullen in 2016 ook
weer een beroep doen op jullie, om alle activiteiten rond te kunnen zetten.
Knelpunt blijft de clubhuisbezetting en de Marshalls.
Ik wil de vele vrijwilligers bedanken voor alles wat zij met en voor de leden
hebben gerealiseerd in het afgelopen jaar.
Voor allen een gezond, gelukkig en sportief 2016
Willy Schutte

problemen met ballen die
vanaf de drivingrange op de
schuren van de buren werden
geslagen. Er ligt een
schadeclaim van de buren
vanwege schade aan daken.
Deze zaak ligt momenteel nog
bij de verzekering.
Erg vervelend en moet
voorkomen worden.
Er mag door longhitters niet
met houten of drivers
geslagen worden en onze
baancommissie heeft een
extra net geplaatst.

Een verzoek aan alle leden.
Voorkom dat er ballen op het
erf van de buren
terechtkomen. Ook komt het
voor dat er ballen over de
Casteleynsweg worden
geslagen. Wees voorzichtig en
neem geen risico. Er is maar
een kleine groep leden die
dusdanig ver kan slaan
U bent zelf aansprakelijk !.

Secretaris
Jack Matijse nieuwe secretaris Golfclub Emmeloord

Cadeaubon geven? Leuk geschenk !

Golfclub Emmeloord heeft een nieuwe secretaris, te weten Jack Matijsen
uit Rutten. Hij neemt de functie over van Angela Mulder-Calis, die onlangs
is afgetreden. Jack is sinds 4 jaar met regelmaat te vinden op de golfbaan.
Hij heeft ruime bestuurlijke en secretariële ervaring opgedaan, bij onder
andere LTO Noord (afdeling Espel), Dorpsbelang Espel, Vluchtelingenwerk
Luttelgeest en VECO. Het bestuur is blij dat de functie is vervuld.
In de ALV van mei 2016 zal Jack officieel worden voorgedragen.
Tot die tijd zal hij reeds de honneurs waarnemen

secretaris@golfclub-emmeloord.nl

Cadeau bonnen
Cadeau bonnen: prettig om te geven - leuk om te krijgen!
Ze zijn nooit weggeweest en nog steeds te krijgen, de cadeaubonnen
van Golfclub Emmeloord. Een tijd lang heb je er niets over gehoord en daarom
lijkt het ons goed deze cadeautip weer onder de aandacht te brengen.
Je kunt ze geven aan vrienden en bekenden die geen speelrecht hebben
maar wel baanpermissie voor de kleine baan of HCP 54 voor de grote baan.
Voor de kleine baan gaat het zelfs om een dagkaart: een hele dag spelen als
cadeau voor een verjaardag of omdat hij of zij het rijbewijs heeft gehaald.
De cadeaubon voor de grote baan betreft maar liefst 18 holes.
Na een ronde drink je samen een kopje koffie of een biertje in het clubhuis
(niet inbegrepen) en heb je gelegenheid om bij te praten en loop je daarna
de tweede ronde.
Vaak weet je niet wat te geven: een greenfee geven van je eigen golfclub is
waardevol en het mes snijdt aan twee kanten: die ander maakt kennis met onze prachtige golfbaan, raakt ook
enthousiast en komt zeker nog een keer terug en neemt zijn/haar vrienden/vriendinnen mee. Dat geeft een
goed gevoel voor je zelf en die ander heeft een prachtige dag op onze baan.
De prijzen zijn voor: Grote baan 18 holes € 45; 9 holes € 35 ;
Kleine baan: dagkaart € 20.
Verkrijgbaar in het clubhuis

Senioren Mix
De senioren mix heeft een vaste plek gekregen op de wedstrijdkalender!
De wedstrijdcommissie onder aanvoering van Ronald Spijkers heeft weer een prachtig overzicht gemaakt van
alle wedstrijden die er in 2016 op de banen van onze golfclub plaatsvinden.
De Senioren Dagen zijn niet te missen, want in tegenstelling tot de wekelijkse wedstrijden die zwart op wit
staan, zijn de senioren mix dagen wit op zwart aangegeven. Elke eerste maandag van de maanden maart tot en
met oktober hebben we de ruimte om er vooral gezellige, sportieve en leerzame ontmoetingen van te maken.
Als senioren krijgen we geen privileges. We moeten net als bij de andere wedstrijden gedurende de zomertijd
om 9 uur beginnen (in maart 9.30 uur).
In tegenstelling tot de verhoging van de AOW-leeftijd is besloten de senior leeftijd
voor vrouwen en mannen gelijk te trekken en vast te stellen op 50 jaar.
Een maximum leeftijd is niet aan de orde!
We gaan er met elkaar weer een mooi golfjaar van maken.
Namens onze commissie veel geluk en gezondheid voor 2016
toegewenst. Greet Geerts, Kaatje Hegt, Ed Kreijkamp, Jan Marsma,
Pieter Leendertse, Hans Rusius,Esdra van Wageningen en Popko de Jonge.

Verloren voorwerpen
Regelmatig komt het voor dat leden iets verliezen op de baan.
Deze spullen worden meestal in de bak bij de ingang van ons
clubhuis gelegd. Soms wordt dat vergeten en duurt het erg lang
voordat de eigenaar zijn of haar eigendom terug heeft.
Het is niet uit kwaadwil maar er wordt even niet meer aan gedacht.
Graag gevonden spullen z.s.m. in de bak bij de ingang van
het clubhuis of even aan de bar afgeven.

Actueel:

Verloren houten 3

Maandag 8 december j.l. ongeveer 15.00 uur is
er een Taylormade houten 3 lady’'s zwart en
een sandwedge per ongeluk op de Marshall car
blijven liggen in de lockerloods.
Woensdag 10 december lag alleen de s.w. op de
car en de houten 3 was verdwenen.
Wie weet waar deze is?
Graag in de bak bij de ingang.

Kerstborrel en oliebollen toernooi.
De jaarlijkse Kerstborrel was weer zeer gezellig. De opkomst was uitzonderlijk goed.
We zijn blij verrast met deze belangstelling, welke bijdraagt aan het clubgevoel.
Ook de week voor Kerst bleef deze sfeer (zie foto).
Golfend is het jaar afgesloten met een oliebollentoernooi op woensdag 30 december.
Maar liefst 72 deelnemers hebben deelgenomen aan een ontspannende golfpartij,
als afsluiting van dit golfjaar.
Natuurlijk ontbraken de oliebollen en Glühwein niet.
Deze dag werd georganiseerd door de dames- en herendag commissie. Het mooie weer
speelde mee en de grote baan was geopend.
Deze dag verliep erg goed. De organisatie verdient een pluim voor deze dag. Geen sinecure
met 72 mensen tegelijk in de baan.
In 2016 voor herhaling vatbaar. Een bijdrage aan de goede clubsfeer.
En ook sportief en gezond tussen alle oliebollen en drankjes.

Sponsor en Businessclub
Als ondernemer worden we bedolven onder tips over crossmediale verkoop, sociale media, internet marketing
enzovoort. Maar collega, uit onderzoek is gelukkig ook gebleken dat bij het zakendoen persoonlijk contacten
steeds belangrijker wordt. Laat dat nou net iets zijn waar de Businessclub van Golfclub Emmeloord een
passende rol voor uw bedrijf kan spelen.
Wat doet de Sponsor en Businessclub voor u?
De Businessclub is opgezet door Golfclub Emmeloord voor haar sponsoren en bedrijfsleden. Het doel is om de
leden in een sportieve omgeving relaties op te laten bouwen en te verdiepen. Inmiddels zijn al meer dan 50
bedrijven sponsor of bedrijfslid. Bovendien kan een ondernemer op de golfbaan z’n hoofd op een gezonde
manier helemaal leeg maken. Daardoor komt er meer ruimte voor nieuwe en frisse ideeën. Zo spelend met de
elementen worden zakelijke bedreigingen omgezet in ondernemersuitdagingen.
De Businessclub organiseert ook thema-avonden voor haar sponsoren en bedrijfsleden, waarop steeds een
verbinding wordt gezocht tussen de ondernemer en golf. Ook worden er ieder jaar Businessclubwedstrijden en
een sponsor- en bedrijvendag georganiseerd. Op deze dag mogen de sponsoren en bedrijfsleden hun relaties
uitnodigen.
Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Voor een gering bedrag wordt u al sponsor of bedrijfslid.
Er is voor ieder bedrijf een passende vorm te vinden.
Onze bedrijfscontactpersonen Piet van der Avoird en Esdra van Wageningen
vertellen u graag over de mogelijkheden en de tegenprestaties van
Golfclub Emmeloord.
U kunt ze bellen of mailen:
Piet: T 06-5123 9661
Mail: pietvanderavoird@gmail.com
Esdra: T 06-3891 7050
Mail: esdravw@hotmail.com

Clubhuisnieuws
Zet de stap en wordt

VASTE BARVRIJWILLIGER
Info bij:
Menno Keijzer (mvkeijzer@ziggo.nl)
tel: 0527-612396 of 06-30307217.

***************************

VRIENDELIJK VERZOEK
Zet je tas en/of trolley altijd in het trolleyhok!
Het wordt anders zo’n rommeltje bij de ingang van het clubhuis en de golfshop.
BIJ VOORBAAT ONZE DANK.

**************************

OPENINGSTIJDEN CLUBHUIS
Met ingang van 1 maart 2016 zal het clubhuis ’s morgens

om 8.30 uur

opengaan!

***************************

TERRAS
In januari wordt gestart met de overkapping van het terras. Eerst worden de oude
terrasschermen gesloopt. Het storten van de betonnen fundering zal ook in januari moeten
plaatsvinden. Ondertussen volgt de verdere detaillering van de overkapping.
Alvast excuus voor enige overlast. Vanaf dit voorjaar kunnen wij genieten van een mooie
en flexibele uitbreiding van ons clubhuis

Marshalls gevraagd.
Wij zijn op zoek naar leden die ons team van marshalls wil versterken.

Marshalls

Een leuke en afwisselende taak binnen onze vereniging.
U hebt veel contact met de spelers en kunt u hen helpen als er vragen zijn
of bij problemen in de baan. Het is een dankbare taak om het het golfen
goed te laten verlopen.
Momenteel zijn er 10 marshalls.
Om voldoende speling binnen het rooster te houden zoeken wij leden
die het leuk vinden om iets voor de vereniging te doen.

Het tijdsbeslag valt mee en is in overleg in te vullen.
Informatie bij Bert Prudhomme van Reine.
Mail: w.a.prudhomme@kpnplanet.nl

Tel: 06 285 75 550

