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28 augustus 2017 
 
In deze nieuwsbrief informatie over: 

• De ledendag op 23 september. 
 

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 gezellig 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  

• Op hole 13 Gehaktbal 
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. 
Al + 80 leden hebben ingeschreven. 
 
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 bankrekeningnummer 
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. 
(ook per bank te voldoen). 
 
Handicarts: 
Reservering van Handicarts is beperkt mogelijk. 
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. 

 


