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Indien je deze Nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen kun je dat aangeven bij je profiel in MijnBergvliet. 

 

24 oktober 2022 

 

12 en 13 november 2022 

Clubkampioenschappen Strokeplay 50+ 
 

1 Wedstrijd en 3 kampioenen! 

De clubkampioenschappen Strokeplay senioren zijn 

de laatste paar jaar matig bezocht. Vorig jaar 24 

deelnemers waarvan 6 dames en 18 heren. 

Mogelijk heeft dit ook te maken met het feit dat er 

een sterke bovenlaag spelers is, waar per jaar de 

winnaar uit voortkomt. Dit kan andere spelers met 

een minder sterke handicap weerhouden om deel 

te nemen:  “ik voel mij kansloos tegen zulke goede 

spelers”. Een bruto/netto Strokeplay wedstrijd kan 

voor deze clubleden een oplossing zijn en een 

overweging om zich ook in te schrijven. 

Een Strokeplay wedstrijd met handicap verrekening 

is echter tegen het zere been van de lagere 

handicap spelers: ”de beste club speler moet 

immers winnen” 

Om beide categorieën spelers tegemoet te komen, 

zal er in het weekend van 12 en 13 november een 

wedstrijd over 36 holes worden gehouden, waarbij 

alle deelnemers aan hun trekken kunnen komen. 

Ieder lid van Golfclub Bergvliet (boven de 50 jaar!) 

met een handicap van minimaal 36  kan zich 

inschrijven voor het Strokeplay Club 

Kampioenschap. Dit jaar zijn er echter geen 2  maar 

3 winnaars te weten: 

 1e prijs CK Strokeplay Senioren Dames 2022  
 1e prijs CK Strokeplay Senioren Heren  2022  
 1e prijs CK Strokeplay Senioren Mix 2022  

 

Je speelt mee met het Strokeplay individueel en het 

Strokeplay met handicap verrekening. De beste 

dame of heer individueel is die speelster en speler 

met het minste aantal slagen zonder 

handicapverrekening:  

De Clubkampioen Strokeplay 2022. 

 

 

 

De speelster of speler die de minste slagen heeft na 

verrekening van haar of zijn handicap is de 

Clubkampioen Strokeplay Senioren Mix bruto/netto 

2022. 

Het is mogelijk dat een heer of een dame beide 

kampioenschappen wint!  

Dit kan een interessant worden, waarbij de 

kampioen Strokeplay individueel moet laten zien 

dat hij of zij ook in staat is om kampioen te worden 

na verrekening van de handicap. 

Schrijf je in voor dit bijzondere Strokeplay 

Clubkampioenschap! 

22 november 2022 

Algemene Ledenvergadering  
 

Reserveer alvast deze datum in je agenda. De 

voorlopige agenda is als volgt: 

 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Notulen van de ALV van 22 maart 2022 

4. Ingekomen stukken. 

5. Beleidsplan 2022-2025 

6. Begroting 2023  

7. Contributievoorstel 2023. 

8. Aftreden en benoemen/herkiezen 

bestuursleden. 

9. Status samenwerkingsovereenkomst met de 

Stichting. 

10. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 

(WBTR) 

11. Update vanuit de Stichting. 

12. Rondvraag. 

13. Sluiting. 

 

Graag tot dinsdag 22 november. 

 

 


