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

 

14 augustus 2019 
In deze nieuwsbrief informatie over: 

• De Open Golfdag 2019 op 7 september. 

• RAAK!-golfpark naar Bergvliet. 
 

De Open Golfdagen 2019 

Dit jaar organiseren we de Open Golfdag op 
zaterdag 7 september (in het kader van de Open 
Golfdagen van de NGF). 
 
Nodig mensen uit! 
Als Golfclub Bergvliet willen we ons beste beentje 
voorzetten. We vinden ons zelf de leukste 
golfclub in de regio Breda. Op 7 september 
proberen we dat over te brengen op een zo groot 
mogelijk publiek. Het lijkt nog ver weg, maar het 
is kort dag als je nog veel werk moet verzetten op 
publicitair gebied. Wij hopen dan ook dat ieder lid 
zijn best gaat doen om de open dagen onder de 
belangstelling te brengen van familie, vrienden, 
bekenden, collega’s, buren, klasgenoten en leden 
van andere sportverenigingen. Zodra de flyers 
zijn gedrukt vertellen we hoe u er een aantal kunt 
krijgen voor verspreiding. 
 
Drie generaties. 
We hebben het voor elkaar gekregen om op die 
dagen het RAAK!-golfpark naar de Bergvliet te 
krijgen. Daarover verderop meer. Mede daardoor 
worden onze Open Golfdagen dit jaar extra 
aantrekkelijk voor kinderen.  

Als het leuk is voor kinderen komen de ouders 
ook graag mee. Wij hopen zelfs op drie generaties 
want ook voor opa en oma is de golfsport 
aantrekkelijk. 
 
Programma en vrijwilligers. 
Dat vereist een gevarieerd programma met veel 
informatie. Het bestuur heeft er voor gekozen om 
alle commissies en subcommissies een aandeel te 
laten leveren. Hopelijk doen veel leden mee. Ook 
als je geen lid van een commissie bent hopen we 
dat je even contact opneemt met een van de 
bestuursleden om je aan te melden als een van 
de vrijwilliger die 7 september in goede banen 
gaan leiden. 
 

RAAK!-golfpark naar Bergvliet 
De NGF beschikt over een prachtig golfpark dat 
de fantasie van kinderen prikkelt op het gebied 
van de golfsport. Van 12 tot en met 15 september 
is het prominent aanwezig op The International 
in Amsterdam, waar dan het KLM Open wordt 
gespeeld.  
 
Maar een week eerder kunnen de kinderen uit de 
regio Breda hier op zaterdag 7 september al van 
genieten tijdens de Open Golfdag. Golfclub 
Bergvliet is trots dat het is gelukt om deze unieke 
voorziening met financiële steun van de golfbaan 
ter beschikking te krijgen.  
 


