17 augustus 2019
In deze nieuwsbrief informatie over:
• De NGF najaarscompetitie.
• De Open Golfdag 2019 op 7 september.

De Open Golf dagen.
Uit reacties is gebleken dat nog niet ieder lid van
onze Golfclub weet wat de Open Golfdagen zijn.
Kort samengevat is het een initiatief van de NGF
om de aangesloten verenigingen en golfbanen
aan te zetten tot een leuke voorlichtingsdag voor
iedereen die iets meer wil weten over golf. Ook
Bergvliet doet hier jaarlijks aan mee, maar dit jaar
willen we een keer flink uitpakken. O.a. vanwege
de vernieuwde driving range en vanwege de
nieuwe hole 18. Goede redenen om het RAAK!
Golfpark en Joost Luiten naar Bergvliet te halen.
Vijf dagen later zijn beiden op de KLM Open te
bewonderen.

De NGF najaarscompetitie 2019
Op 16 juli hebben we een nieuwsbrief gestuurd
die was gewijd aan de NGF najaarscompetitie. Nu
kunnen wij mededelen dat de inschrijftermijn is
verlengd tot zondag 15 september. Voor meer
informatie zie:
https://www.landgoedbergvliet.nl/files/upload/7
70/2019-07-16-nieuwsbrief.pdf

De Open Golfdag op 7 september
In de vorige editie van de nieuwsbrief maakten
we bekend dat Golfclub Bergvliet en Golfbaan
Bergvliet de jaarlijkse Open Golfdag op zaterdag
7 september groots gaan aanpakken, o.a. met het
prachtige RAAK!-golfpark van de NGF.

Joost Luiten komt ook!

Het programma

Maar er is meer unieks te melden, want die dag
is Joost Luiten te gast. Vijf dagen voordat hij gaat
proberen om de KLM Open voor de derde keer in
zijn carrière te winnen, komt Joost naar Bergvliet
om bij te dragen aan de Open Golfdag en dat is
heel bijzonder. Joost geeft samen met
burgermeester Mark Buijs van Oosterhout het
startsein voor de Open Golfdag 2019 op
Bergvliet. Daarnaast neemt hij deel aan de “beat
the pro” competitie en is hij van de partij in tal
van andere programma onderdelen.

O.a. de volgende thema’s komen die dag aan bod:
• Diverse spelvormen voor kinderen in het
RAAK!-golfpark met leuke begeleiding.
• Beat the pro (Joost Luiten) voor jeugdspelers
en voor volwassenen.
• Marktkraampjes waar verschillende aspecten
van de golfsport worden belicht.
• De Golfclub Bergvliet golftest voor: kinderen
tot 8 jaar, jeugd tot 18 jaar en volwassenen.
• Tal van mooie prijzen zijn te winnen.
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Vrijwilligers gezocht
Wij hopen dat die allemaal op 7 september naar
Bergvliet komen. Dat gaat niet vanzelf. Maar als
ieder lid vijf bezoekers gaat mobiliseren, moeten
we de drukst bezochte Open Golfdag van de hele
NGF historie in de boeken kunnen schrijven.

Dit programma wordt in goede banen geleid door
bestuursleden en commissieleden van onze
golfclub en medewerkers van de golfbaan.
Omdat we groots uitpakken verwachten we veel
bezoekers en daarom kunnen we wel wat extra
vrijwilligers gebruiken.

Flyers en Posters
Zet jij voor onze golfclub graag je beste beentje
voor? Graag per e-mail aanmelden bij de
communicatiecommissie
comcom@golfclubbergvliet.nl

Daarom hebben we flyers en poster laten
drukken.
• Flyers om als uitnodiging persoonlijk aan
relaties te overhandigen.
• Posters om op te hangen op scholen en in
kantines.

Nodig mensen uit!
Naast een rol als vrijwilliger kan ieder lid van
Golfclub Bergvliet een actieve rol spelen op het
gebied van de marketing. In iedere buurtgenoot,
collega, vriend, klasgenoot, broer, zus, zoon,
dochter, neef, nicht, opa, oma, clubgenoot, klant,
en leverancier schuilt een potentiële golfspeler.

Die kun je binnenkort ophalen bij de receptie en
vervolgens verspreiden onder jouw doelgroep.
Zodra ze gereed zijn ontvang je bericht. Je kunt
nu al beginnen met de mondelinge reclame.
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