Van het bestuur
Jubileum.
Ons 15-jarig jubileum is alweer achter de rug. Er kan worden teruggekeken op een mooie week met goed weer en
een goede belangstelling. De keuze om in een week tijd
alle activiteiten in het licht te plaatsen van dit 15-jarig bestaan is goed ontvangen. Ook de contacten met spelers
van buiten onze club is een schot in de roos gebleken. Uit
deze contacten kunnen ook weer nieuwe activiteiten voor
de komende jaren ontstaan. De uitwisseling met Heerenveen en Swifterbant krijgen misschien komend jaar al een
vervolg.
De feestweek is afgesloten met een gezellige avond. De
bijgeplaatste tenten bleken hun nut te hebben, gezien een
stortbui. Een geweldige avond als afsluiting.
Deze week kan ook gezien worden als de start voor het
volgende lustrum. Onze club leeft als nooit tevoren, hetgeen merkbaar is aan de drukte op de baan en tijdens de
vele activiteiten welke wekelijks worden georganiseerd.
Het bestuur ziet ook met vreugde naar de bereidwilligheid
van onze leden om organisatorisch taken en klussen op
zich te nemen. Kortom we hebben een prachtige vereniging.

Oproep voor een ‘’kleine klus-werkgroep’’
Regelmatig zie je op de baan en rond de gebouwen zaken
die wel eens opgeruimd of gerepareerd mogen worden.
Kleine werkjes welke nu vaak blijven liggen, maar wel tot
ergernis of overlast leiden.
Voorbeelden zijn water op de paden, volle vuilnisemmers
in de lockerruimte, of veel rommel op de vloer. Ook kleine technische zaken als een moeilijke deur, een kapotte
lamp, een locker die defect is. Ook zijn er wel eens kleine
veranderingen aan het interieur van het clubhuis en de
schuur nodig. Kortom geen moeilijke klussen, maar o-zo
nuttig voor onze leden. Wij denken aan een groepje leden
(dames en heren) van ongeveer 6 personen die 1 of 2 keer
per maand een paar uurtjes willen besteden aan de club.
Hoe ziet het bestuur dit in de praktijk? Voorbeeld:
De groep kiest voor een of twee vaste dagdelen per
maand, een start om 9.30 uur met koffie en vervolgens de
klusjes van 10.00 uur tot 12.00 uur.
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Daarna eventueel een rondje golfen ?
Het bestuur roept leden op om zich aan te melden, om
samen deze klusjes uit te voeren. U kunt zich als groep of
individu aanmelden, via mail:
voorzitter@golfclub-emmeloord.nl of tel: 0654952451 of
spreek een van de bestuursleden aan.
Conditie van de baan.
We genieten dagelijks van de voortreffelijke baan, welke
de regen van de afgelopen maanden voortreffelijk verwerkt. Gesteld kan worden dat de baanrenovatie geslaagd
is. Nu moeten we zorgen dat de conditie ook op orde blijft.
Het bestuur doet dat samen met de baancommissie en de
medewerkers van aannemer Vos. Er is overeenstemming
met aannemer Vos om het onderhoud te continueren. Wij
doen ook een beroep op onze leden om de conditie van
de baan op orde te houden. Mijdt de natte plekken, leg de
divots terug en repareer de pitchmarks.
Erfbeplanting en parkeerplaats.
Komende maanden zal het erf en de beplanting worden
opgeknapt. De grond onder de bomen wordt uitgevlakt en
de stobben opgeruimd. Hierdoor is een en ander makkelijker te onderhouden. Ook zal er een aantal bomen worden
verwijderd omdat deze te zwak worden of te groot zijn.
De grote parkeerplaats bij de drivingrange wordt opnieuw
uitgevlakt en op voldoende afschot gelegd, waardoor het
water beter kan wegstromen. Daarna zal er nieuwe laag
schelpen worden aangebracht. Ook zullen de betonnen
stootblokken op de kleine parkeerplaats opnieuw worden
geplaatst.
Toilet op de baan:
Ons technisch vernuft, Bart Oegema, heeft een voorziening gemaakt waardoor er schoon water wordt gebruikt
in het toilet op hole 5. Hij heeft een energie zuinige hydrofoorpomp met een zonnepaneel aangelegd. Het water
komt uit een schoonwatertank van 1000 liter. Als het echt
gaat vriezen, dan zal het toilet worden gesloten. Ondanks
dat het schoonwater is, raden wij het gebruik als drinkwater af.
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Nieuwbouw:
Tijdens de ALV van 28 november worden de definitieve
plannen voor de bouw van een schuurruimte aan de leden
gepresenteerd. De ALV heeft weliswaar in november 2018
al groen licht gegeven voor de bouw, maar het bestuur wil
de definitieve plannen presenteren tijdens de ALV van 28
november.
De nieuwe ruimte wordt ingericht voor een groot aantal
lockers, stalling voor de buggy’s en de opslag van materiaal en machines.
Planning bouwtijd mei -juni 2020.

OP KOUSEVOETEN IN
HET CLUBHUIS...

Veel plezier met onze mooie golfsport.
Én tot ziens tijdens onze Algemene Ledenvergadering op
28 november aanvang 19.30 uur

Dat zou het mooiste zijn! Of het de geur ten goede komt is
natuurlijk nog de vraag.
Voor iedereen pantoffels? Beschermende schoenhoesjes?
Nee, het moet wel leuk blijven; even serieus.
Maar er zijn dan geen vuile voetstappen, geen kluiten grond
onder de tafels, geen smerige stoelpoten, loopsporen door de
kleedkamers...
We sjouwen heel wat troep onder onze schoenen mee naar
binnen het clubhuis in. Troep die daarna weer moet worden
verwijderd door onze schoonmaakdames of tussendoor door
de bardienstvrijwilligers. Het clubhuis is voor de leden ook een
thuis. Een thuis houd je netjes.
Daarom dit vriendelijke verzoek: graag de schoenen zoveel
mogelijk schoonspuiten met de luchtslang en/of de bezemstandaard bij de voordeur/het terras gebruiken. En als laatste
de deurmat. Zo wordt extra werk voorkomen!
Doet u dit altijd al? Dan is dit bericht niet voor u.
Onze dank.

Willy Schutte

De Clubhuiscommissie

Kerstborrel 20 december:
Wij organiseren onze jaarlijkse Kerstborrel op vrijdag 20
december.
Aanvang vanaf 16.30 uur
Partners die geen lid zijn, zijn ook welkom.
Niet vergeten direct in de agenda zetten !!!!

Mooie najaarsfoto van de baan, met dank aan Greet Geerts

Allemaal winnaars

Het team “Bij Ons” winnaar Bussinescompetitie 2019

Jaap Tol kampioen Bussinescompetitie 2019

De Zomeravond competitie
2019 werd gewonnen door
Sjaak Bangma. Helaas geen
foto beschikbaar.
Kees Koster eerste bij de Herendag
zomercompetitie 9-holes

Handicartwedstrijd 2019

Op zaterdag 31 augustus werd de Handicartwedstrijd voor onze leden en gasten
voor 2019 gehouden.
Onder fantastische weersomstandigheden werd er dit jaar een Duowedstrijd
georganiseerd. De wedstrijdvorm was
een Scottisch Greensome over 9 holes,
met een deelname van 60 enthousiaste
spelers.
De winnaars waren Nienke en Wiebe van
der Wijk met 23 stablefordpunten.
Een goede tweede prijs was voor het duo
Koos Obbema en Feiko Stevens met 21
punten.
De Neary werd gewonnen door Berndt
Weckesser en de Leary was voor Marcel
Westerhof met een Eagle op hole 1!!

Gert de Back winnaar 18-holes
Herendag zomercompetitie

Winnaars Vriendendag 2019
Fred Stuurman en Jan Paesens

Winnaar Sponsordag 2019
Ronald Lamsma

Commissiecup
2019 gaat naar de
baancommissie
Op de foto:
Greet Geerts,
Hans Smakman,
Chris van der Riet,
Hein Waalkens en
Bart Oegema

Kopij voor volgende nieuwsbrief mailen
naar Koos Obbema. vanelkob@planet.nl

Sponsor layout van deze nieuwsbrief: Drukkerij Feiko Stevens

