6 juni 2019
In deze nieuwsbrief informatie over:
• Dame vraagt heer.
• Actualiteit op de website.
De feiten op een rijtje:
Datum:
Zondag 28 juli
Aanwezig zijn: 08:30 u in de morgen
Kosten:
€15 (inclusief lunch)
Inschrijven:
voor 20 juli 09:00 uur
via Mijn Bergvliet
Etiquette:
Dame vraagt Heer, niet de eigen
partner, beiden inschrijven.
Wedstrijdvorm: 3 x 8 holes matchplay.

Dame vraagt heer
Zondag 28 juli
Op zondag 28 juli wederom ons gezellige
zomertoernooi, waarbij in het ene jaar de dames
een heer vragen en in het andere jaar de heren
een dame. Dit jaar zijn de dames aan de beurt om
een heer te vragen, maar dit mag niet de eigen
partner zijn.

De organisatie van deze wedstrijd is geadopteerd
door Rian en Harrie Gooskens. Met vragen kun je
bij hen terecht. (Rian.Gooskens@gmail.com)

De kosten voor deelname bedragen € 15 per
persoon, bij binnenkomst te voldoen. De kosten
zijn inclusief lunch; vanwege het succes van vorig
jaar is dit geen optie maar een vast onderdeel van
ieders deelname.

Actualiteit op de website
Regelmatig krijgen we van leden de vraag waar
actualiteiten te vinden zijn op de website. Zoals
de tussenstanden van de maandmedals.

Net als andere jaren spelen we allemaal drie keer
een matchplaywedstrijd. Dit jaar over 8 holes,
omdat er nog steeds (tijdelijk) een hole van de
Par3 baan voor de grote baan gebruikt wordt.

Op de website van de golfbaan klik je eerst op
golfclub, zodat je op de pagina’s van onze
golfclub terecht komt, waar je verder kunt
navigeren.

Aanwezig zijn om 08:30 uur ’s ochtends want we
hebben een lang programma.
Inschrijven kan via Mijn Bergvliet, waarbij de
dame bij opmerkingen de naam van de heer
vermeldt en de heer de naam van de dame die
hem heeft gevraagd. Je moet dus allebei
inschrijven en de naam van de ander vermelden.

Voor actualiteiten kun je op de pagina van de
golfclub rechts op de tegel “Nieuw op de
website” klikken (tegel met golfclub). Dan
verschijnt er een inhoudsopgave met alle recent
geplaatste actualiteiten m.b.t. onze golfclub.
Daaronder bijvoorbeeld ook de maandmedal
tussenstand. Even doorklikken en je hebt wat je
zoekt.

Daar er maar 8 holes gespeeld kunnen worden
betekent ook dat er minder mensen mee kunnen
doen, dus schrijf je snel in.
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Indien u deze Nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen kunt u dat aangeven bij uw profiel in MijnBergvliet.

