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2 april 2017 
 
In deze nieuwsbrief editie de uitslag van het 
referendum over uitbreiding van de golfbaan. 

 
Met vriendelijke groet, 
Communicatiecommissie VGLB 
 

Keuze lus / overname 
ATIEMIDDELEN  
De keuzemogelijkheden waren: 
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). 

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. 

 

Keuze financiering 
 
De keuzemogelijkheden waren: 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

De uitslag 
 

 
 

 
 
De VGLB leden hebben gesproken. Op 1 april 
kregen we zoals gevraagd vele mailtjes binnen 
en zelfs daarvoor al. Het is een duidelijke 
uitslag. Dank voor uw stem en bedenk dat u 
zeker niet de enige was die zijn of haar stem 
heeft uitgebracht. Het besluit treft u aan op de 
volgende pagina. 
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Wij hebben heel veel reacties gekregen waar-
onder ruim 30 van leden die serieus een keuze 
hebben gemaakt. Die hebben we allemaal 
verwerkt in een excel. De grafieken op de eerste 
pagina geven nauwkeurig aan welke keuzen die 
leden hebben gemaakt. Van menigeen kregen 
we ook een tweede mailtje toen men wat later 
ontdekte dat het een 1 april grap moest zijn. 
Meestal een heel sportief, leuk en grappig 
mailtje, soms een mailtje met een boze 
ondertoon. Daarnaast hebben we een enkel 
mailtje ontvangen van een lid die de grap in het 
geheel niet kon waarderen en een aantal 
mailtjes van mensen die het meteen 
doorhadden en dat graag even wilden laten 
weten.  
 
 
 

 
Als we een grafiek moeten maken van mensen 
die het een leuke grap vonden en daarnaast 
mensen die het maar niks vonden, dan komen 
we op het volgende taartdiagram. 

 
Dat bevestigt de gezellige sfeer vol humor  in 
onze vereniging. 
Communicatiecommissie VGLB 

leuke grap misplaatste grap


