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Indien u deze Nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen kunt u dat aangeven bij uw profiel in MijnBergvliet. 

 

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

• De dringende behoefte aan vrijwilligers voor 
het organiseren van wedstrijden en andere 
activiteiten. 

 

Oproep vrijwilligers voor het 
organiseren / leiden van 

wedstrijden.    
 
Beste leden,  
   
Onze vereniging heeft zich tot nu toe mogen 
verheugen op de bijdrage van veel vrijwilligers 
om alle wedstrijden en/of activiteiten te kunnen 
organiseren.  
 
Velen van jullie hebben dat als vrijwilligers over 
een lange periode van jaren gedaan. Begrijpelijk 
dan ook dat daar eens een einde aan komt. En 
gelukkig dat het dit jaar is opgevangen door het 
adopteren van wedstrijden door andere leden. 
Maar ook voor de komend jaren is er dringende 
behoefte aan vrijwilligers, U dus, die zich hiervoor 
(weer) willen inzetten.  
   
Binnenkort gaat de Wedstrijdcommissie aan de 
slag om de jaarkalender 2019 in overleg met 
Stichting Landgoed Bergvliet samen te stellen. 
Om al onze wedstrijden en activiteiten voort te 
kunnen zetten, hebben we JULLIE hulp als 
vrijwilliger en ondersteuning zeer dringend 
nodig. Zonder vrijwilligers gaat dat niet lukken.  
 
Namens de Wedstrijdcommissie doen wij dan 
ook een dringend beroep op U om ons te helpen, 
zodat wij onze jaarkalender ook voor 2019 weer 
goed gevuld kunnen organiseren.  Ben Teunissen 
rekent op uw telefoontje (06-24595850) of e-mail 
(weco@golfclubbergvliet.nl). 
   
Met sportieve golfgroet,  
Bestuur Golfclub Bergvliet 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Waarom vrijwilliger worden?   
 

9 goede redenen  
 
1. Golfclub Bergvliet is een bloeiende 

vereniging dankzij de vele wedstrijden en 
activiteiten die georganiseerd worden. 
Daarom hebben we veel leden nodig die als 
vrijwilliger een steentje willen bijdragen aan 
de organisatie van al die wedstrijden en 
activiteiten. 

2. Zonder voldoende vrijwilligers moeten er 
wedstrijden worden geschrapt uit de 
jaarkalender. Misschien zelfs wedstrijden die 
heel populair zijn bij de leden.  

3. Er is altijd wel een vrijwilligersfunctie die past 
bij uw beschikbare tijd en voorkeuren qua 
werkzaamheden. Zelfs als u niet zoveel tijd 
heeft. 

4. Als vrijwilliger werkt u samen met andere 
leden die Golfclub Bergvliet ook een warm 
hart toedragen. Dat levert vaak mooie 
nieuwe vriendschappen op. 

5. Het organiseren van wedstrijden is 
doorgaans heel dankbaar werk omdat de 
deelnemers veel lol beleven aan uw bijdrage. 

6. U staat er niet alleen voor. De wedstrijd-
commissie zorgt ervoor dat u beslagen ten ijs 
komt en kunt terugvallen op kennis en 
ervaring bij andere leden die al langer 
dergelijke werkzaamheden verrichten. 

7. U profiteert zelf toch ook van het vele vrijwil-
-ligerswerk binnen Golfclub Bergvliet? Als 
ieder lid zich gedurende enkele jaren wil 
inzetten als vrijwilliger, dan blijven er vol-
doende jaren over om alleen maar deel te 
nemen. 

8. Er is veel respect en waardering voor onze 
vrijwilligers. Niet alleen vanuit het bestuur 
maar zeker ook van alle leden. 

9. En wellicht het belangrijkst: Vele handen 
maken het werk lichter. 


