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28 juli 2017 
 
In deze nieuwsbrief informatie over: 

• De ledendag op 23 september. 

• Gebruik website en e-GOLF4U. 

• Ledenlijst op e-GOLF4U. 

• Kopij voor het magazine van augustus. 
 

Met vriendelijke groet, 
Communicatiecommissie VGLB 
 

Ledendag 23 september 
ATIEMIDDELEN  
Op zaterdag 23 september vindt de ledendag 
plaats. Geen gewone ledendag maar een 
ledendag die past bij ons lustrumjaar 2017. 
Daarom ook een mooi thema want we gaan er 
een Brabantse dag van maken.  
 
Programma: 
Het programma ziet er als volgt uit. 
11:30 uur Ontvangst met Koffie/Thee en 

Brabantse worstenbrood. 
12:45 uur Vertrek naar de holes. 
13:00 uur  Start wedstrijd (shotgun). 
tot 17.30 uur  Baancatering op hole 1 en 13. 

• Op hole 1 Haring (halve) op 
roggebrood 

• Op hole 13 Gehaktbal met 
mosterd 

17:30 uur  Binnenkomst spelers. 
Ontvangst met een drankje. 
Hapje bij de borrel: Blokjes 
kaas, leverworst,  
cervelaatworst en               
bitterballen. 

18:30 uur  Barbecue of Buffet. 
Tevens muziek in de vorm van 
een live band. 

 
Kosten: 
Dit alles voor de prijs van € 20,00 per persoon. 
Excl. drank die zoals gewoonlijk te verkrijgen zal 
zijn via consumptiebonnen (10 voor € 10.00). 
De bonnen zijn daarna nog 2 weken geldig. 

inschrijven: 
 
Voor 10 september 2017.  
 
Maximum aantal deelnemers 140. 
 
Inschrijven voor de wedstrijd via 
MijnBergvliet op de website. U logt 
in via MijnBergvliet en gaat naar 
wedstrijden zoals u dat ook 
gewend bent als u voor een andere 
verenigings-wedstrijd inschrijft. 
 
De inschrijving is pas definitief als u 
het inschrijfgeld hebt overgemaakt  
op bankrekening-nummer 
NL29RABO0152744754 t.n.v. 
Golfclub Landgoed Bergvliet. 
 
Geen wedstrijd, wel avondprogramma: 
Mocht u niet meedoen aan de wedstrijd maar 
wel aan het avondprogramma, dan bent u van 
harte welkom vanaf 17.30 uur. Kosten voor het 
avondprogramma zijn dan eveneens € 20,- p.p. 
 
Handicarts: 
Reservering van Handicarts in zeer beperkt. 
Toewijzing hiervan zal geschieden op volgorde 
van betalingsdatum van het inschrijfgeld (Op is 
Op). 
 
Meer informatie: 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de  
leden van de Lustrum Commissie bestaande uit: 

• Sjef de Wit 

• Lisette Veenstra 

• Marja Gelens 

• Rien van der Poel. 
De commissie hoopt op een grote opkomst om 
gezamenlijk deze dag onvergetelijk te maken. 
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website en e-GOLF4U 
 
Menig lid klaagt wel eens over de onduidelijk-
heid van onze automatisering. Voor het gemak 
noemen we dat dan onze website. Dat doen we 
bij de communicatiecommissie ook. Maar dat is 
niet terecht want het betreft twee totaal 
verschillende softwareprogramma’s.  
 
Website: www.landgoedbergvliet/golf 
De website is het digitale uithangbord dat door 
de stichting en de vereniging gezamenlijk wordt 
gevuld met statische en actuele informatie. De 
meeste informatie voor VGLB leden tref je aan 
onder het kopje vereniging in de menubalk. 

 
 
Maar we zijn ook allemaal gebruikers van de 
baan en de informatie over de baan tref je aan 
onder de andere kopjes in die balk. 
 
Het nieuws kun je selecteren vanuit de zwarte 
balk boven de menubalk: 

 
Vervolgens kun je een keuze maken waarbij je  
kunt kiezen voor vereniging of jeugdnieuws. 
 

 
 
 

Als je achtergrond informatie wilt over 
wedstrijden (zoals wedstrijdverslagen) 
kun je de button gebruiken onder de 
dame. Zie groen omrand vakje in het 
plaatje hiernaast.  
 
Daarna verschijnt een scherm met een 
link naar de verschillende soorten 
wedstrijden die op Landgoed Bergvliet 
worden gespeeld. Daaronder ook onze 
verenigingswedstrijden die je aantreft 
als je op de onderste regel klikt.  
 
Daarna verschijnt een scherm met alle 
wedstrijdsoorten van onze vereniging. 
Per soort kun je meer informatie 
krijgen via het linker knopje 
“informatie”. Via het rechter knopje 
“wedstrijdverslagen” verschijnen alle 
wedstrijdverslagen van die soort. 
 
Hier kun je niet inschrijven voor 
wedstrijden omdat we daarvoor via de 
button “MijnBergvliet” naar de 
software van e-GOLF4U moeten. 
 
e-GOLF4U wedstrijdsoftware 
De wedstrijdsoftware komt van een 
andere softwareleverancier die in 
tegenstelling tot de websitebouwer is 
gespecialiseerd in software voor de 
golfsport. Deze leverancier heeft één 
softwarepakket dat e-GOLF4U heet en 
door meer dan 100 verenigingen wordt 
gebruikt.  
 
Met dat softwarepakket worden onze 
leden en de leden van de andere 
verenigingen geregistreerd. Met 
dezelfde software zetten wij er onze 
wedstrijden in zodat u als lid kunt 
inschrijven.  
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Ook het boeken van starttijden en het invoeren 
van scorekaarten verloopt via deze e-GOLF4U 
software.  
 
Digitaal vlak op website (een i-frame). 
Waarschijnlijk denkt u nu dat wij het allemaal 
niet goed hebben begrepen, omdat u op uw PC 
helemaal niet naar andere software wordt 
geleid. Dat komt doordat de software van e-
GOLF4U niet als een afzonderlijk scherm wordt 
opgestart (zoals dat wel gebeurde bij 
voorganger Proware), maar wordt opgestart in 
een digitaal vak van het websitescherm. (Dat 
noemen we een i-frame.)  
 
Daardoor lijkt het alsof de e-GOLF4U software 
die u opstart via de website buttons (rechts) ook 
daadwerkelijk deel uitmaakt van de website. U 
blijft echter op de website, er komt alleen een 
digitaal vak vrij om in te loggen bij e-GOLF4U en 
daarin handelt u al uw e-GOLF4U zaken af 
(starttijden, inschrijven voor wedstrijden en 
invoeren scorekaarten). De rest van de 
websitepagina blijft gewoon zichtbaar en als u 
op een ander item in het website menu klikt 
wordt de gewenste informatie getoond op een 
nieuwe pagina (uw digitaal vlak voor e-GOLF4U 
is dan overigens ook weer verdwenen). Op 
onderstaande schermprint hebben we dat 
digitale vlak groen omlijnd. 

Bij tablet en smartphone weer anders. 
Als u geen gebruik maakt van een PC of laptop 
maar van een tablet of smartphone, ligt het 
weer anders. Daar is meestal geen ruimte voor 
een digitaal e-GOLF4U vlak binnen de website 
en daarom wordt dan automatisch de e-
GOLF4U software in een afzonderlijk scherm 
opgestart. 
 
Kort samengevat: 

• Website (www.landgoedbergvliet.nl) is 
er voor statische informatie zoals de 
baanindeling, uitleg over wedstrijden 
en het nieuws. 

• e-GOLF4U is het softwareprogramma 
voor starttijden, inschrijvingen en 
scorekaarten dat op uw PC draait 
binnen een digitaal vlak van de website. 

• Op Tablet en smartphone draait e-
GOLF4U in een eigen scherm en ziet u 
op dat moment niets van de 
informatieve website. 
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Ledenlijst op e-GOLF4U 
 
De ledenlijst in ‘Mijn Bergvliet’ is nu weer alleen 
in te zien door de leden van VGLB en niet door 
andere e-GOLF4U gebruikers zoals de Bergvliet-
Fore-U leden. Om die reden is besloten de info 
die onder “mijn profiel” staat ook weer 
zichtbaar te maken in de ledenlijst. 
 
Als u dat niet wilt kunt u dat in uw profiel 
aangeven. De aanpassing gaat in op 1 augustus. 
‘ 
In onderstaande schermprint hebben we een 
groen vak geplaatst rond de plaats waar je dat 
in het profiel kunt veranderen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Kopij VGLB Magazine  
 
Als we voldoende kopij hebben verschijnt de 
volgende editie van ons VGLB Magazine in de 
tweede helft van augustus. Heeft u een 
wedstrijdverslag, ander artikel, leuke foto’s, 
moppen en cartoons over golf, schroom dan 
niet en stuur deze dan vóór 14 augustus naar 
magazine@vglb.nl of neem contact op met 
Harrie Gooskens (06 - 83 177 041).  
 
 

VGLB flyer 
 
In de kiosk bij de receptie treft u niet alleen 
scorekaarten aan. Sinds een aantal weken kunt 
u daar ook de flyer over onze vereniging 
meenemen. Misschien kunt u daarmee een 
vriend(in), kennis, familielid of buur overtuigen 
van het golfspel in VGLB verenigingsverband.  
 

 

mailto:magazine@vglb.nl

