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27 maart 2017 
 
In deze nieuwsbrief editie nieuws over 
uitbreiding van de golfbaan. 

 
Met vriendelijke groet, 
Communicatiecommissie 
Vereniging Golfclub Landgoed Bergvliet 
 
 

Keuze lus 
COMMUNICATIEMIDDELEN  
Naast de plannen voor een wellness center en 
vakantiewoningen wil landgoed Bergvliet ook 
haar golfbaan uitbreiden met een derde lus van 
9 holes waardoor het totaal op 27 holes komt. 
Onze VGLB vereniging is gevraagd daarin te 
participeren. Enerzijds bij de keuze voor de 
derde lus, anderzijds bij de financiering. Het 
bestuur heeft daarom besloten om aanstaande 
zaterdag een referendum via internet te 
organiseren en aan de communicatiecommissie 
gevraagd dat uit te voeren op 01.04.2017 
tussen 00:00 en 24:00 uur. 
 
Wij vragen u v.w.b. de uitbreiding de volgende 
keuzes te maken (zie kaartje op volgende 
pagina): 
C. Uitbreiding in noordelijke richting over het 

kanaal. Bereikbaar via hoge loopbrug over 
het kanaal tussen hole 1 van lus A en hole 9 
van de PAR3 baan. De loopbrug is sterk 
genoeg voor trolley’s maar buggy’s zijn te 
zwaar en kunnen dus niet worden gebruikt 
op lus C. 

D. Uitbreiding in zuidelijke richting. De 
landerijen achter restaurant Groen. 
Bereikbaar via een tunnel onder de 
Salesdreef. 

E. Uitbreiding eveneens in zuidelijke richting, 
maar dan via smalle strook voor hole 19 en 
hole 27 (beiden par5). Ook bereikbaar via 
tunneltje (tenzij het hard heeft geregend). 

 
 
 

Keuze overname 
 
In plaats van uitbreiding mag u kiezen voor 
overnameplannen: 
F. Overname van golfbaan Albatros boven 

Prinsenbeek. Deze baan gaat dan als derde 
lus van Bergvliet functioneren. Vervoer via 
bus shuttle die vertrekt op het hele uur 
vanaf de parkeerplaats. 

G. Overname van de eerste 9 holes van de 
Haenen. Ook vervoer per shuttle bus. 
Verboden consumpties te nuttigen in het 
clubhuis van de Haenen. 

 

Financiering 
 
Verder kunt u uw keuze kenbaar maken v.w.b. 
de financiering van de uitbreidingsplannen: 
1. Extra speelrecht € 500 per jaar en extra 

lidmaatschap vereniging € 50 per jaar. 
2. Greenfee voor gebruik uitbreiding € 30 voor 

niet leden, € 15 voor leden. 
3. Ik wil graag op de uitbreiding spelen maar 

daarvoor niets extra betalen. 
 

Referendum per e--mail 
 
U kunt deelnemen aan het referendum door 
vóór 24:00 a.s. zaterdag een e-mail te sturen 
naar communicatiecommissie@vglb.nl met 
subject “VGLB referendum” en daarin: 
• Uw lidcode (bijv JANS17). 
• Uw uitbreidingskeuze: C, D, E, F of G. 
• Uw financieringskeuze: 1, 2 of 3. 
 
Daarnaast mag u een toepasselijke naam 
voorstellen voor de uitbreiding. De 
communicatiecommissie beloont de meest 
originele inzending met drie Mulligans die u 
mag inzetten tijdens geselecteerde VGLB 
wedstrijden in 2017. 
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