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28 Februari 2018 
In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht 
voor: 

• De Algemene Leden Vergadering op 
woensdag 28 maart aanstaande. 

• Uitbreiding aantal vrijwilligers voor de 
competitiecommissie. 

 

ALV woensdag 28 maart 
 
Het bestuur van Golfclub Bergvliet nodigt al 
haar leden van harte uit voor de Algemene 
Ledenvergadering (voorjaarseditie) op 
woensdag 28 maart aanstaande. 

• Locatie: Paviljoen Landgoed Bergvliet. 

• Aanvang: 19:30 u 

• Ontvangst vanaf: 19:00 u 
 
Collectieve Contributie Verzekering. 
Naast de gebruikelijke agendapunten, waarover 
u nog aanvullende informatie ontvangt, staat in 
ieder geval de collectieve contributie verze-
kering op de agenda. Daarvoor vragen wij in 
deze nieuwsbrief nogmaals uw speciale 
aandacht. In de nieuwsbrief van 29 januari 
hebben wij de mogelijkheid van die collectieve 
verzekering aangekondigd.  
 
Deze willen we tijdens de ALV verder toelichten 
aan de hand van daartoe ingezonden vragen 
(via een e-mail gericht aan secretaris@vglb.nl ). 
Die vragen leggen we vooraf voor aan de 
verzekeraar, de golfbaan en het bestuur. 
Daarom worden alleen vragen die op die wijze 
voor 20 maart zijn binnengekomen tijdens de 
ALV in behandeling genomen.  
 
Bindend besluit. 
Tijdens de vergadering wordt vervolgens een 
besluit over deze verzekering genomen en 
aangezien het een collectieve verzekering is 
neemt ieder lid automatisch deel als de 
vergadering besluit dat het doorgaat. Mocht de 
meerderheid van de vergadering tegen-
stemmen dan gaat deze verzekering in het 
geheel niet door (dus voor niemand). Stuur 
daarom vooraf uw vragen in en als u zelf niet 
aanwezig kunt zijn, maar wel wilt meestemmen, 
dan dient u vooraf een ander wel aanwezig lid 
daartoe te machtigen.  

 

 
 
 

 
 
 

Vrijwilligers Competitiecommissie 
 
We zijn een actieve vereniging en daarom is er 
veel werk te doen. Kunt een beetje vrije tijd 
beschikbaar maken als vrijwilliger bij de 
competitiecommissie en spreekt “vele handen 
maken licht werk” u aan? Neem dan contact op 
met Franka Martens (telefoon 06 51830122 of 
e-mail naar franka.martens@ziggo.nl ) 
 
Bezoek ook even de pagina’s op onze website 
over het competitie spelen bij Golfclub 
Bergvlliet. Tekst en uitleg onder het kopje 
Algemene informatie. 
 
 

 

 
 

 
 

https://landgoedbergvliet.us14.list-manage.com/track/click?u=5788228eef91717fa353120db&id=8b9d6e76a1&e=acaba73532
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