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11 oktober 2017 
 
In deze nieuwsbrief informatie over: 

• De Lustrum Surprise dag voor leden op 
zondag 19 november 2017 met het 
thema Vossenjacht 

• De (digitale) ideeënbus. 
 

Met vriendelijke groet, 
Communicatiecommissie VGLB 
 

Vossenjacht 19 november 
ATIEMIDDELEN  
Op zondag 19 november vindt de surprise dag  
plaats. Geen gewone ledendag maar de laatste 
feestelijke dag in ons lustrumjaar 2017. Daarom 
ook een mooi gezellig najaar thema, waarbij we 
hebben gekozen voor de vossenjacht. We 
verklappen nog niet alles maar de belangrijkste 
informatie treffen jullie aan in deze 
Nieuwsbrief. De vorm van de wedstrijd is 
“vossenjacht speciaal”. 
 
Programma: 
Het programma ziet er als volgt uit. 
10.30 uur Ontvangst met Koffie/Thee en 

iets lekkers. 
11.15 uur Vertrek naar de holes. 
 
11.30 uur  Start wedstrijd (shot gun). 
tot 17.30 uur  Baancatering door de Baan 
 
17:30 uur  Binnenkomst spelers. 

Ontvangst met een drankje. 
 
18:30 uur  Diner met Muziek 
 
We hopen deze lustrumdag af te sluiten rond de 
klok van 21.00 u. 
 
 
 
 
 
 

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: 
Vanaf 13 oktober tot de sluitingsdatum op 15 
November 2017.  
 
Inschrijven voor de wedstrijd via Mijn Bergvliet 
op de website. U logt in via Mijn Bergvliet 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 of uw partner 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 
tijdens deze slotdag van ons lustrumjaar. 
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Ideeënbus 
 
Bent u lid van VGLB? Loopt u ook wel eens rond 
met een goed idee voor onze vereniging of 
denkt u dat iets beter of slimmer kan?  
 
Laat het ons weten via de digitale ideeënbus op 
onze website. Boven in de menubalk op 
VERENIGING klikken en vervolgens in het 
uitklapmenu IDEEËNBUS selecteren, of direct 
naar deze URL gaan: 
https://www.landgoedbergvliet.nl/golf/verenig
ing/ideeenbus 
 
Hierna verschijnt een zogenaamd e-formulier 
zoals hieronder. 
 
Daar vult u in: 

• Uw naam (Voornaam, tussenvoegsels, 
achternaam).  

• Uw e-mailadres. 

• Telefoonnummer. 

• Een korte titel van 
het idee. 

• De uitgebreide 
omschrijving / 
toelichting van uw 
idee. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zodra u alles heeft ingevuld klikt u op het grijze 
knopje “verzenden”. 
 
Daarna verstuurt de computer waarop de 
website draait automatisch twee e-mailtjes. 
Eentje naar u zelf zodat u zeker weet dat u alles 
keurig heeft ingevoerd en dat ook kunt 
teruglezen. Het andere mailtje wordt verstuurd 
naar de communicatiecommissie, die het 
mailtje vervolgens zelf behandelt of doorstuurt 
naar de functionaris of commissie die binnen 
VGLB verantwoordelijk is voor dat thema. Wij 
houden in de gaten of er tijdig op uw idee wordt 
gereageerd.  
 

https://www.landgoedbergvliet.nl/golf/vereniging/ideeenbus
https://www.landgoedbergvliet.nl/golf/vereniging/ideeenbus


VOSSEN
JACHT

ZONDAG 19 NOVEMBER

ontvangst 10:30 u / aanvang wedstrijd 11:30 u / diner 18:30 u
inschrijven via Mijn Bergvliet

deelnamekosten € 20 p.p.
(ook voor alleen avondprogramma of partner)

meer info op website en VGLB News




