
 

1 / 1  

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

 

19 april 2019 
In deze nieuwsbrief informatie over: 

• De competitieverslagen 

• Het prijzenschema senioren mix 

• De vlaggetjes/handicart wedstrijd 

• Problemen met nieuwsbrief 
 

Competitieverslagen 
De aanhouder wint want Désirée Akkermans 
heeft de meeste NGF competitieteams kunnen 
motiveren tot het inleveren van verslagen over 
gespeelde wedstrijden. 
 
Die actualiteit houdt onze website levendig en 
zorgt dat op deze wijze iedereen kan meepraten 
over de door Golfclub Bergvliet behaalde 
successen.  
 
Bovendien zijn het leuke verslagen waar de 
schrijvers vaak de nodige humor in verwerken. 
Kortom de moeite waard om die tijdens de 
Paasdagen een keer door te bladeren.  
 
Je treft ze aan als je op de website naar Golfclub 
gaat (balk bovenin) en dan op de tegel “Nieuw op 
de website” klikt. Daarna zie je een indruk-
wekkend aantal nieuwe publicaties op de website 
voorafgegaan door de datum waarop ze zijn 
gepubliceerd. In de tweede kolom zie je of het 
een nieuwsbrief of zo’n verslag betreft. Als je op 
een verslag klikt volgt een lijst met alle verslagen 
waaruit je kunt kiezen. Je kunt daar ook komen 
door op deze link te klikken: 
https://www.landgoedbergvliet.nl/golfclub/ngf-
voorjaar-2019-verslagen  
 
Veel leesplezier met aanleiding voor gespreksstof 
op hole 19. 
 

Prijzenschema senioren mix 
Informatie bestemd voor de leden die deelnemen 
aan de senioren mix wedstijden op dinsdag: 
 
De subcommissie seniorenmix van de wedstrijd 
commissie heeft na ampel beraad besloten om 
vanaf 30 april aanstaande geen cadeaubonnen 
meer uit te reiken als dagprijs na de wekelijkse 
wedstrijd (op dinsdag).  

 
Als prijs is gekozen voor ballen: drie ballen voor 
de 1e prijs,  twee voor de 2e prijs en één voor de 
3e prijs.   
 
Het bedrag dat hiermee wekelijks wordt 
uitgespaard zal gebruikt worden voor: grotere 
prijzen bij de finalewedstrijden van de 
competities, het verstrekken van een bitterbal, of 
drankje na de funwedstrijden. Hoe dat precies zit 
vertelt Rien van der Poel u graag. 
 
Voor de funwedstrijd, die eens per maand wordt 
gehouden, verandert er niets. Heeft iemand nog 
vragen, stel die dan gerust aan één van de leden  
van de subcommissie. 
 

Vlaggetjes/handicart wedstrijd 
Op Koningsdag (zaterdag 27 april) vindt wederom 
onze jaarlijkse vlaggetjes/handicart wedstrijd 
plaats. Een leuke wedstrijd waarbij je moet 
proberen het plaatsen van jouw vlaggetjes zo 
lang mogelijk uit te stellen.  
 
De opbrengsten van deze wedstrijd + loterij met 
heel veel bijbehorende fraaie prijzen, gaan naar 
de stichting Handicart die het mogelijk maakt dat 
minder valide leden voor een schappelijk tarief 
een buggy kunnen huren. Zorg dus dat je op 27 
april voldoende contanten bij je hebt. 
 
Er is nog ruimte om in te schrijven tot Tweede 
Paasdag 22:00 uur. Ga naar Mijn Bergvliet, klik op 
wedstrijden en ga naar 27 april. 
 

Problemen nieuwsbrief 
We hebben de afgelopen tijd te maken met 
technische problemen, waardoor het uploaden 
van de nieuwsbrief niet altijd goed gaat. 
Daardoor kan het gebeuren dat je op de link in 
het mailtje klikt en er iets anders verschijnt dan je 
had verwacht. Mogelijk heeft het te maken met 
een nieuwe versie van de software bij de 
provider. De communicatiecommissie blijft 
zoeken en hoopt dat het probleem spoedig kan 
worden opgelost. Overigens kunt u de 
nieuwsbrieven ook vinden via de tegel “Nieuw op 
de website”. U hoeft dus niets te missen. 
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