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11-03-2020 
In deze nieuwsbrief informatie over: 

• Vooraankondiging ALV. 

• De vernieuwde website. 
 
 

 Algemene Ledenvergadering   
Datum:   dinsdag 24 maart 
Ontvangst:  vanaf 19:00 uur 
Aanvang:  19:30 uur 
Stukken:  worden 7 dagen voor ALV 

beschikbaar gesteld. 
 

Vernieuwde website 
Vanwege de veranderingen bij Landgoed 
Bergvliet was de website toe aan vernieuwing, 
zodat de verschillende onderdelen beter tot hun 
recht komen. Dat hebben wij aangegrepen om de 
gemeenschappelijke website van de golfbaan en 
de golfclub ieder een eigen karakter te geven. In 
2016 waren ze nog als één geheel ontworpen, 
met een gemeenschappelijke menustructuur. 
Dat bleek vaak verwarrend te werken voor de 
leden van onze golfclub. Bovendien was het voor 
de communicatiecommissie niet eenvoudig te 
beheren.  
 
 

Daarom nu twee websites op golfgebied; een 
voor de golfbaan en een voor de golfclub. Die 
voor de golfbaan wordt volledig beheerd door de 
medewerkers van Landgoed Bergvliet, daar 
speelt onze golfclub geen rol in.  
De communicatiecommissie richt zich uitsluitend 
op de eigen website; het verenigingsgedeelte.  
 
Gezamenlijk fundament, gescheiden beheer 
We hebben even overwogen om de website van 
de golfclub volledig nieuw te ontwerpen. Maar 
dan moesten we letterlijk alles opnieuw 
invoeren. Daarom hebben we gekozen om door 
te gaan met de software van studio Ibizz. 
Technisch maken we dus gebruik van hetzelfde 
fundament als de golfbaan. Het beheer is echter 
volledig van elkaar gescheiden. 
 
Navigeren 
Op onze homepage kun je verder navigeren via 
de optie menu rechtsboven in het scherm. Als je 
daarop klikt verschijnt er een menuscherm waar 
links een aantal hoofdopties staan zoals Golfclub, 
Wedstrijden en Competitie. Als je op zo’n 
hoofdoptie klikt verschijnt er een tweede kolom 
met subopties en sommige van die opties gaan 
nog een verdieping verder.  
Dat is herkenbaar aan het drop down tekentje 
(pijltje naar beneden) rechts van de suboptie.  
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Hoofdopties 

• Golfclub; alle relevante informatie over onze 
golfclub. Een soort vademecum over de 
vereniging. 

• Wedstrijden; wat voor soort wedstrijden 
organiseren we zoal, welke worden 
binnenkort gespeeld, hoe kun je deelnemen, 
verslagen van gespeelde wedstrijden en onze 
reglementen. 

• Competitie; uitleg over competitie spelen 
met nadere informatie over voorjaars- 
najaars- en de iGolf MIX! Competitie. 

• Jeugd; jeugdopleidingsplan, jeugdwedstrij-
den en jeugd competitie. 

• H&R (handicap en regels); uitleg over EGA, de 
handicap tabellen van de golfbaan, de 
scorekaarten, en de jaarlijkse herziening. En 
uitleg over de regels waaronder het 
golfregelexamen en de plaatselijke regels. 

• Kalender; de kalender met alles wat er door 
en voor de leden van Golfclub Bergvliet per 
maand wordt georganiseerd. 

• En verder; hier tref je enkele onderwerpen 
aan die niet bij de andere hoofdopties horen 
zoals foto albums. 

 
 
 
 
 
 

De hoofdopties Wedstrijden, Competitie en 
Jeugd tref je als “extra service” ook nog aan onder 
op de homepage 
https://www.landgoedbergvliet.nl/golfclub zodat 
je nog sneller naar die informatie kunt. 
 
Golfbaan, Baanstatus, Nieuws en Binnenkort. 
Op dezelfde regel bovenin waar je rechts op 
MENU kun klikken, kun je iets meer naar links 
klikken op: 
 

• GOLFBAAN; dan opent in een nieuw scherm 
de website van de golfbaan van de Stichting 
Landgoed Bergvliet. 

• BAANSTATUS; dan opent de pagina over de 
actuele baanstatus (onderdeel van de 
website van de golfbaan). 

• NIEUW; dan opent een pagina waarop je kunt 
zien wat er allemaal nieuw is op de website, 
dus recent geplaatst. Dat voorkomt dat je 
alles door moet bladeren als je alleen naar 
nieuwe feiten op zoek bent. 

• BINNENKORT; een pagina met informatie 
over hetgeen je binnenkort mag verwachten 
bij Golfclub Bergvliet, Soort voorinformatie 
waar later meestal nog details over volgen. 

 
Dit  bovenste menu balkje tref je ook aan onder 
in het grote menu scherm (afbeelding pagina 1). 
 
Uiterst rechts onder de dame nog steeds de 
tegeltjes voor mijn Bergvliet en voor contact. 
 

https://www.landgoedbergvliet.nl/golfclub

