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Indien u deze Nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen kunt u dat aangeven bij uw profiel in MijnBergvliet. 

 

21 december 2020 

 

Beste Leden, 

 

Het jaar 2021 nadert zijn einde en gaat de boeken 

in als een jaar van extreme gebeurtenissen op 

privé, zakelijk en sociaal-maatschappelijk gebied. 

Onder invloed van dit alles is de populariteit van 

de golfsport enorm gestegen. Ook onze golfclub 

heeft een toename van het ledental mogen 

noteren van ruim 10% tot meer dan 560 leden. In 

het afgelopen jaar is kristalhelder geworden dat 

vooral de sociale en verbindende functie van de 

vereniging van enorm belang is voor onze leden.  

 

Ondanks, of misschien wel dankzij alle 

beperkingen was de belangstelling voor de 

verenigingsactiviteiten groot. Er is een aantal 

mooie resultaten geboekt dit jaar die we niet 

onvermeld willen laten: 

• Ongetwijfeld de meest in het oog springende 

prestatie is van Stacey van der Vliet die na een 

playoff net tweede is geworden bij de 

Nederlandse Kampioenschappen voor de jeugd 

onder 12 jaar. 

• In de NGF najaars-mixed competitie zijn 

Bergvliet 1 en Bergvliet 5 op de eerste plaats 

geëindigd in hun respectievelijke poules. 

• Bij de Strokeplay Kampioenschappen zijn 

Celine van Veen en Lex Buur op de eerste plaats 

geëindigd. 

• Adriënne van Veen en Vincent van 

Witteloostuyn hebben bij de Matchplay 

Kampioenschappen de eerste prijs in de wacht 

kunnen slepen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En tenslotte zijn Jacqueline van Dongen en 

Cock van As kampioenen geworden bij de 

Strokeplay Senioren 

 

Alle activiteiten zijn en blijven alleen maar 

mogelijk door de inzet van de vele vrijwilligers 

binnen onze golfclub. Grote dank daarvoor is op 

zijn plaats. 

 

Bij onze thuisbasis Bergvliet is veel veranderd dit 

jaar. Het team heeft ongelooflijk veel werk verzet 

om golfers in de komende jaren een goede service 

te kunnen blijven bieden. De samenwerking 

tussen Vereniging en Stichting is intensief en met 

een goede verstandhouding. Het is bekend dat er 

behoorlijke uitdagingen liggen die we gezamenlijk 

op zullen moeten lossen. In de komende maanden 

zullen daar hopelijk de eerste resultaten van 

duidelijk worden. 

 

Het met elkaar beleven van de golfsport is een 

fantastische manier om lichamelijk en geestelijk 

gezond te blijven. Juist in de huidige tijd is dat van 

enorm belang. 

 

Omdat het door de geldende maatregelen niet 

mogelijk zal zijn een Nieuwjaarsreceptie te 

houden, maken we van deze gelegenheid graag 

gebruik om iedereen fijne Kerstdagen en vooral 

een gelukkig en gezond Nieuwjaar te wensen. 

 

Bestuur Golfclub Bergvliet. 

 

 

 

Wij wensen iedereen een fijne Kersdagen 

en een gelukkig en gezond Nieuwjaar 


