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23 juli 2018 
In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor: 

• Leden Invitatiedag op zaterdag 18 augustus. 

• Samenstelling bestuur. 
 
 

Samenstelling Bestuur 
 
Beste leden, 
 
In de afgelopen periode zijn er diverse ontwik-
kelingen geweest die het nodig maken enkele 
functiewisselingen binnen het bestuur door te 
voeren. 
 
Met onmiddellijke ingang zal Ben Teunissen de 
positie innemen van voorzitter van de Wedstrijd 
Commissie. Verder hebben wij Kees Huijgens 
bereid gevonden om ad interim op te treden als 
voorzitter van de Handicap- en Regelcommissie. 
Het ligt in de bedoeling om Kees in de komende 
ALV voor te dragen als permanent bestuurslid. 
 
Voor zowel de Wedstrijd- als de H&R-Commissie 
zijn we nog op zoek naar verdere versterking. 
Belangstellenden kunnen zich melden bij de 
respectievelijke commissies. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur 
 
Wil Huijben 
Voorzitter 
 
 

(Op de volgende pagina informatie over de 
leden invitatiedag.)  
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Leden Invitatiedag 
zaterdag 18 augustus 

 
Op zaterdag 18 augustus organiseren we 
wederom de “Leden Invitatiedag”. Dit betekent 
dat alle leden van Golfclub Bergvliet vrienden/ 
vriendinnen mogen uitnodigen, die geen lid 
is/zijn van onze vereniging, om samen een 
heerlijk dagje te genieten op Landgoed Bergvliet. 
 

Programma: 
 
11:00 u ontvangst met koffie/thee en 

wat lekkers 
12:00 u  start (shotgun)  
Catering 2 x in de baan 
Binnenkomst drankje + hapje 
19:00 u BBQ van de OFYR  en……..………. 

……  muziek !! 
 
 
 
 

 

 

 
Kosten: 
leden :   € 27,50 
Introducees :   € 35,00 
Uw inschrijving is definitief zodra het inschrijf-
geld is bijgeschreven op rekeningnummer  
NL29 RABO 0152 7447 54 tnv Golfclub Bergvliet 
 
Consumpties worden per persoon afgerekend  
door middel van consumptiebonnen die zijn  
te verkrijgen bij de receptie.  
€ 1,00 per bon of 11 bonnen voor € 10,00. 
   

Inschrijven: 
 
Via de website (digitaal formulier onderaan in 
het nieuwsbericht). Indien u meer dan 2 gasten 
wilt uitnodigen graag vooraf overleggen met de 
wedstrijdcommissie bestaande uit: 

• Sjef deWit 

• Rien van der Poel 

• Marja Gelens 

• Lisette Veenstra 
 
Sluitingsdatum: 15 augustus 2018 
 


