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9 april 2019 
In deze nieuwsbrief informatie over: 

• De maandmedals 2019 

• De ledeninvitatiedag op zaterdag 8 juni. 

• Informatie van de commissies. 
 

Even voorstellen. 
Een nieuw jaar, en een nieuw team voor het 
organiseren van de maandmedals. Zij regelen de 
inschrijvingen, indelingen, de prijzen, 
wedstrijdpenningen en overleggen met de 
betrokkenen over de wedstrijddagen, de tijden 
en andere relevante zaken.  
 
De kern wordt gevormd door 3 vrijwilligers die 
afwisselend op zaterdagen of zondagen klaar 
staan om uw wedstrijd mede tot een succes te 
maken. 

• Jos van der Heijden – 06 300 429 45 – 
jos.van.der.heijden@kpnmail.nl  

• Yvonne de Wit (captain) – 06 133 170 85 
– dewitbeckers@ziggo.nl 

• Vincent van Witteloostuyn (sponsoring 
maandbeker) – 06 83 33 51 56 – 
vincent@vanwitteloostuyn.nl 

 
Mocht je zin hebben om een keer te helpen 
starten of kaarten in ontvangst te nemen, laat 
het hen dan weten! 
 
 

 
 
 
 
 
 

Wedstrijdkalender. 
Voor 2019 staan de volgende maandmedals op 
de kalender: 

• Maandmedal 1 - Zaterdag 20 april   

• Maandmedal 2 - Zaterdag 18 mei   

• Maandmedal 3 - Zaterdag 22 juni   

• Maandmedal 4 - Zondag 21 juli   

• Maandmedal 5 - Zondag 25 augustus   

• Maandmedal 6 - Zaterdag 14 september   

• Maandmedal Finale - Zondag –  13 oktober   
 

Inschrijven. 
Ca. 6 weken van te voren is de maandmedal 

open op de site om in te schrijven.  

Totaal 81 deelnemers (27 flights van 3 

personen). Splitsing tussen Strokeplay (< 18.4) 

en Stableford.  
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Wedstrijddag. 

• 30 minuten van te voren ophalen 
wedstrijdkaart, melden bij de 
wedstrijdleiding. Inschrijfgeld 2 euro. 

• Bekijk het local rules bord /check pinpositie. 

• 15 minuten vooraf melden bij de starter. 

• Telefoon uit, fijne wedstrijd. Stableford en 
geen punten meer?  Bal oppakken en 
verder. 

• Na afloop kaart controleren, ondertekenen 
en invoeren in computer. 

• Birdies of beter? Goed aangeven op de 
kaart en bij wedstrijdleiding. 

• Kans op prijs? Blijf tot de prijsuitreiking! 
Mocht je echt niet kunnen wachten tot het 
einde, meldt dit dan voor aanvang van de 
wedstrijd bij de wedstrijdleiding, anders 
gaat de prijs terug in de pot voor de 
volgende wedstrijd. We hebben de 
volgende prijzen per maandmedal:   

• Stableford plek 1,2,3 

• Strokeplay: plek 1,2,3 Netto, 1e plek Bruto 

• En uiteraard zorgen we ook voor prijzen 
voor winnaars van de eindklassementen 
van zowel Stableford als Strokeplay. En 
natuurlijk: de eeuwige roem! 

• Prijsuitreiking, willen we zo snel mogelijk na 
binnenkomst van de laatste groep per 
Stableford of Strokeplay doen. Dus er zijn 2 
uitreikingen per Maandmedal dag. 

 
Inschrijfgeld & sponsoring prijzen. 

De wedstrijdprijzen komen uit de bijdrage van 
het deelnemers inschrijfgeld en sponsoring van 
prijzen. (We zoeken nog sponsoren!) 
We vragen dit jaar een vergoeding van 2 euro 
per wedstrijd deelnemer.  
 
Wedstrijdbegeleiders zitten soms 6 uur achter 
de wedstrijdtafel, het kan zijn dat er dan een 
kop koffie wordt aangeschaft. Mocht er rond de 
finale geld over zijn, dan gaat het op aan 
bloemen en bitterballen. 
 
Sponsoring prijzen? Dit jaar hebben we ook de 
mogelijkheid om gesponsorde prijzen uit te 
reiken. Mocht u of uw bedrijf een aardigheid 
weten of andere sponsormogelijkheid hebben, 

dan kan dat voor 20 april worden besproken, 
we willen elke maand vergelijkbare (extra) 
prijzen. Sponsor vragen maandmedal 
gerelateerd: neem contact op met Vincent. 
 

No-Shows. 
Het inplannen, rekening houden met carpoolen, 
vroeg en laat, echtparen stableford en 
strokeplay is voor ons nu eenmaal een taak. En 
ziek worden we soms allemaal. Meldt je tijdig 
af, zodat we de flights zo goed mogelijk weer 
compleet kunnen maken. Vervelender is een 
no-show, niet op komen dagen op een 
wedstrijddag. Elke no-show wordt doorgegeven 
aan de wedstrijdcommissie. Protocol voor eerst 
volgende wedstrijd wordt strikt nageleefd.  
 

Leuke verhalen en foto’s. 
Altijd leuk een ooievaar of een kar in het water 
tijdens een maandmedal: stuur je foto’s door 
naar vincent@vanwitteloostuyn.nl die zorgt dat 
ze via de communicatiecommissie samen met 
de uitslag op de website komen. 
 

Ready golf. 
Gelukkig gaat een ronde tegenwoordig veel 
sneller: vlag op de green mag je in de hole 
laten, eenvoudiger droppen gaat sneller, en 
vooral: je kan slaan als er iemand klaar is om te 
slaan.  
Alles te danken aan de nieuwe regels 2019 !! 
 

LEDENINVITATIEDAG 
De ledeninvitatiedag zal dit jaar plaatsvinden op 
zaterdag 8 juni aanstaande. Dat lijkt nog 
mijlenver weg. Maar de ervaring leert dat het 
uitnodigen van introducees vaak net wat meer 
tijd in beslag neemt dan gedacht. Daarom het 
advies om dit tijdig te regelen en zo spoedig 
mogelijk in te schrijven via het inschrijfformulier 
op de website. Daarmee lever je ook een 
gewaardeerde bijdrage aan de gemoedsrust van 
de organisatoren van deze leuk omlijste dag.  
 
Meer informatie en inschrijven op de website: 
https://www.landgoedbergvliet.nl/golfclub/nie
uws/ledeninvitatiedag  
  

https://www.landgoedbergvliet.nl/golfclub/nieuws/ledeninvitatiedag
https://www.landgoedbergvliet.nl/golfclub/nieuws/ledeninvitatiedag
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van de commissies 
Tijdens de ALV van 26 maart heeft de 
behandeling van de statuten wijziging meer tijd 
gekost dan het bestuur had gepland. Daardoor 
zijn we niet meer toegekomen aan de commissie-
plannen door de voorzitters van de commissies. 
Daarom heeft het bestuur beloofd de inhoud van 
de powerpoint presentaties te publiceren in de 
nieuwsbrief. 
 
Hierna treft u deze aan. Wij beseffen dat het 
lastig is om te doorgronden wat de spreker 
bedoelde met de steekwoorden op een power-
point plaatje, zonder de bijbehorende mondeling 
toelichting.  Daarom kunt u altijd bij hen terecht 
als u behoefte heeft aan nadere tekst en uitleg. 
 

Jeugd (Walther van Gool). 
Toetsing van het beleidsplan 
1. Doelstelling t.a.v. binding, thuisgevoel, en 

geborgenheid 

• Jeugdleden krijgen les in groepsverband, en 
gezamenlijk een training onder begeleiding 
van de jeugdcoach. 

• Verder zijn onderlinge jeugdactiviteiten zoals 
een Ouder-Kind wedstrijd onlangs gehouden 
op 10 maart, een op de planning staande 
dagenraad hier goede voorbeelden van. 

 
2. Samenwerking 

• De samenwerking met het bestuur is 
uitstekend. 

• De lijnen met andere commissies zijn kort. 

• Daarnaast is er regelmatig overleg over de 
jeugdopleiding en een vertegenwoordiger 
van de Stichting, en het Pro-team.  De 
samenwerking is hecht. 

 
SWOT 
Kijken we naar de sterkte zwakte analyse in het 
beleidsplan van de vereniging en reflecteren we 
dit op de jeugd, voldoen we aan de meeste 
punten hierin. 
 
Zorg is er ook, in het beleidsplan samengevat 
onder het kopje Zwaktes. Er zijn nog steeds te 
weinig commissieleden.  

 
 
In het streven om te komen tot 100 jeugdleden, 
is er direct behoefte aan twee commissieleden en 
in de nabije toekomst aan vier commissieleden, 
voor o.a. wedstrijdleiding, top en interactie met 
de communicatiecommissie. 
 

H&R (Kees Huijgens). 

• Groei van het aantal leden 

• Nog betere samenwerking met Stichting 
gericht op elkaar versterken 

• Betere beleving van de golfsport door 
toepassing regelgeving en spelvaardigheden 

 
Communicatie (Ben Geuvers). 

• Optimaal gebruiken van de bestaande 
communicatievoorzieningen (website 
gedeelte golfclub, nieuwsbrief, posters en e-
mail berichten. 

• Beter zichtbaar maken van de toegevoegde 
waarde van onze golfclub (voor bestaande en 
potentiële leden). 

• Andere mogelijke vormen van communicatie 
over Golfclub Bergvliet ontwikkelen (zoals 
informatiestand, brochures, gastcolleges en 
filmpjes). 

• Het in samenspraak met de golfbaan 
(stichting)  

• communiceren met de buitenwereld (o.a. 
pers, openbaar  bestuur, scholen). 

 
Wedstrijdcommissie. 

 
Vanwege de wisseling van de wacht m.b.t. het 
voorzitterschap van de wedstrijdcommissie had 
deze commissie geen presentatie voorbereid.  
 

 
 
 
 
 


