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antwoord is dit jaar voor een groot deel duidelijk
geworden. Wanneer na een lockdown-periode
de mogelijkheid weer ontstond om verenigingswedstrijden te organiseren, weliswaar in een
wat aangepaste vorm, was de belangstelling
daarvoor overweldigend. Meer dan eens kregen
wij de terugkoppeling dat mensen weer blij
waren met elkaar een ronde golf te kunnen
spelen en bij te kunnen praten. De gezellige nazit
na afloop wordt door iedereen gemist.

In deze nieuwsbrief een terugblik van het
bestuur.

Alleen of samen
Ontstaan van nieuwe woorden hangt meestal
samen met meer of minder ingrijpende
gebeurtenissen in de maatschappij. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat in de loop van 2020
een grote verzameling nieuwe woorden en
begrippen het daglicht heeft gezien.
Anderhalvemetersamenleving,
huidhonger,
coronakapsel, quarantinderen om er maar eens
enkele te noemen.

Het is meer dan duidelijk: de vereniging verbindt
mensen met elkaar en faciliteert het onderlinge
sociale contact. Die sociale functie is meer dan
ooit van groot belang. De openingsvraag is dan
ook niet heel moeilijk te beantwoorden. We
willen graag dingen samen doen.

Het afgelopen jaar zijn we in een situatie
gekomen waarbij we noodgedwongen meer
afstand van elkaar moeten houden en sociale
contacten beperkt moeten worden. Dat gaat
rechtstreeks in tegen de menselijke natuur.
Mensen hebben behoefte aan onderling contact,
gezelligheid en steun in goede en slechte dagen.

Kerstmis en de jaarwisseling komen snel
dichterbij. Traditioneel zijn er dan gezellige
wedstrijden, bijeenkomsten en een nieuwjaarsreceptie. Voor het eerst in ons bestaan zullen
deze evenementen nu niet plaats vinden. Zo
gauw als de mogelijkheden er zijn zullen we de
verenigingsactiviteiten weer hervatten, hopelijk
inclusief een gezellige nazit.

Helaas zijn in de afgelopen maanden meerdere
van onze leden heengegaan. Vanuit de
vereniging is daar intens in meegeleefd en wij
wensen de familie en nabestaanden veel kracht
en sterkte bij het verwerken van deze verliezen.

Wij wensen iedereen een geweldige Kerst en een
goed en vooral gezond Nieuwjaar en spreken de
hoop uit dat we SAMEN nog vaak onze mooie
golfsport kunnen beoefenen.

Bij de discussies over de lange termijnplanning
hebben we vaak de vraag gesteld wat het
bestaansrecht is van Golfclub Bergvliet. Het
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