Kopij nr 4 inzenden vóór 10 maart as. !!!

Van wie zijn de 2 poezen ???
Zij zoeken een baasje en huisje.

Bestuur

Reglement

In de afgelopen bestuursvergadering hebben wij ons o.a. gebogen over de
waterproblemen op de baan. Vaak wordt opgemerkt dat onze baan een
negatieve uitzondering is. Zo nu en dan, via de websites een rondje langs de
buurbanen maken, leert ons, dat het waterprobleem zich op veel banen
voordoet en ook regelmatig tot sluiting van holes of de gehele baan leidt.
Dat is niet zo verwonderlijk, want we maken een van de natste herfsten en
winters mee sinds jaren. Als je in de polder eens goed om je heen kijkt dan
zie je ook menig landbouwkavel onder water staan. Ons bestuur en de
baancommissie zijn voortdurend bezig om naar oplossingen te zoeken voor
de toch wel erg natte situatie op delen van de terp. De maatregelen welke
tot nu zijn genomen, werken redelijk goed, maar krijgen een vervolg.
Dit jaar zetten wij vooral in op het sneller afvoeren van het oppervlaktewater. Het water sijpelt soms letterlijk uit de grond, in plaats van erin.
Gelukkig kunnen wij de eerste 4 holes nu veel gebruiken en is onze par 3
baan altijd prima bespeelbaar.
Een ander punt waar het bestuur een besluit over heeft genomen is het
aanstellen van twee vertrouwenspersonen (m en v). Leden die een klacht
van persoonlijke aard willen melden kunnen voortaan terecht bij deze
vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon heeft als taak om een
klacht of probleem aan te horen en te helpen het probleem opgelost te
krijgen. Wij komen later met een beschrijving van deze functie in deze
nieuwsbrief.

De Tassenlabels en NGF lidmaatschapkaarten
liggen binenkort weer in het clubhuis.

Wij komen regelmatig verschillen tegen in ons
huishoudelijk reglement
t.o.v. hetgeen hierover op
onze website staat.
Het huishoudelijk reglement
gaan we actualiseren en
onze website aanpassen.
Daarom een oproep aan
onze leden om ook eens
goed naar het huishoudelijk
reglement en website te
kijken.
Meld ons als u fouten
ontdekt of aanpassingen
wenst.
Reacties naar.
secretaris@golfclubemmeloord.nl
Het huishoudelijk reglement is
te vinden op de homepage
onder vereniging 
huishoudelijk reglement

Calamiteitenplan.
Wil je meer doen voor
de club, zet dan de stap
en word

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

Wel eens het calamiteitenplan ingezien? Zou u weten wat te doen als
iemand onwel wordt op de baan? Het calamiteitenplan is onderdeel van de
clubhuisinstructies. Het ligt altijd onder de bar, maar inloggen kan ook via
Mijn GCE – commissies - clubhuiscie en
dan naar de clubhuisinstructies.
Op blz. 13 staat wat te doen bij een
calamiteit.
Om zo goed mogelijk hulp
te kunnen bieden bij een incident,
volgen bijna alle vaste barmedewerkers,
de marshalls en natuurlijk de greenkeeper jaarlijks een reanimatiecursus.

1 ste Par 3 toernooi.

Zondag 13 maart a.s.

Beste leden,
Op 13 maart 2016 vindt het eerste par 3 toernooi plaats!!!
Ik organiseer dit toernooi voor mijn opleiding.
Dit is voor mijn kerntaak 2 (examen) voor Sport & Bewegen niveau 3 op het ROC.
Het wordt een toernooi op de par 3 baan en iedereen is welkom. We spelen Strokeplay Netto. Dat betekent dat je
alle slagen telt en daar word je playing handicap vanaf gehaald. We spelen in flights van 4 personen.
Er wordt “shotgun” gestart. We spelen 2 keer 18 holes. Tussen de twee rondes zit een pauze met een kopje
koffie/thee en wat lekkers.
We starten om 10:00 uur. Voordat we starten komt er nog een korte uitleg van de dag. Iedereen moet daarom
uiterlijk 9:30 uur aanwezig zijn in het clubhuis en zich hebben aangemeld. Om 9:50 uur kunnen we dan vertrekken
naar de holes, zodat we om 10:00 uur kunnen starten.
Het toernooi eindigt + 17:00 uur.
Inschrijven via Mijn GCE tot vrijdag 11 maart 24:00.
Deelname kost €4,- p.p..
Er zijn maximaal 36 plekken beschikbaar, dus wees er snel bij!
Tom Mulder
Contact: Tom-wakeboarder@hotmail.com

Clubhuisnieuws
OPENINGSTIJDEN CLUBHUIS
- Met ingang van 1 maart 2016 is het clubhuis dagelijks om 08.30 uur open.
- Vanaf maandag 28 maart (zomertijd) is het clubhuis door de
week geopend tot 21.00 uur.
- Op de zaterdag en de zondag sluit het clubhuis om 18.00 uur.

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

OVERKAPPING TERRAS

We zijn begonnen!!!!!!!!

Zo was het eind januari 2016.

Hoe zal het worden………?

Nog heel veel te doen.

