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Indien je deze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen kun je dat aangeven bij je profiel in MijnBergvliet. 

 

26 januari 2021 

 

Lockdown 

De lockdown is verlengd tot tenminste 9 

februari. Gelukkig mogen wij nog steeds 

golfen, maar wel in flights van maximaal twee 

personen. De ingestelde avondklok geldt ook 

voor commissieleden, die actief willen zijn 

voor de golfclub. 

 

Jeugdopleidingsplan 

De jeugdcommissie heeft in samenwerking 

met de pro’s de planning gemaakt voor het 

Jeugdopleidingsplan 2021, kortweg het JOP. 

Het JOP bevat de door de pro’s gegeven 

trainingen. Jeugdleden kunnen samen met 

een coach spelen.  Ze kunnen deelnemen aan 

de inloopmiddagen op vrijdag en aan jeugd- 

wedstrijden. Aan het JOP nemen 45 jeugd-

leden deel. 

 

Wedstrijden 

Helaas is het momenteel niet mogelijk om 

wedstrijden te spelen. Voor velen is dit een 

groot gemis, ook vanwege het ontbreken van 

de gezelligheid op hole 19. Het zal nog een 

hele tijd duren voor we elkaar daar weer 

treffen. 

De wedstrijdcommissie bekijkt of er toch een 

wedstrijd georganiseerd kan worden, waarbij 

iedereen zijn eigen flight reserveert, zijn kaart 

nadien inlevert en er een klassement wordt 

opgemaakt. Binnenkort hopen we meer 

informatie te geven.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De championstrofee wordt in 2021 niet 

gespeeld. Afgelopen jaar zijn hiervoor te 

weinig wedstrijden gespeeld en zijn niet alle 

clubkampioenschappen doorgegaan.  

 

NGF Voorjaarscompetitie 2021 

De NGF heeft besloten de voorjaarscompetitie 

niet naar een later tijdstip te verschuiven. De 

wijze waarop de NGF invulling gaat geven aan 

de competitie hangt nauw samen met de 

opening van de horeca. Uiterlijk woensdag 17 

maart 2021 neemt de NGF hierover een 

besluit. 

 

Instroom nieuwe leden 

Het aantal vaste leden bij de stichting is 

afgelopen tijd toegenomen, daaronder zijn 

ook veel jongeren. Tot nu toe hebben we 25 

nieuwe leden bij kunnen schrijven en we gaan 

verdere acties ondernemen om de golfclub bij 

niet-leden onder de aandacht te brengen. 

Daarnaast overlegt de golfclub met de 

stichting of op termijn ook niet-jaarkaart-

houders lid kunnen worden van de golfclub.  

 

Fysieke NGF passen 

Per 1 maart gaat het Wereld Handicap 

Systeem in. Op de NGF-passen komt de WHS-

handicap te staan. Degenen die expliciet om 

een fysieke pas hebben gevraagd, ontvangen 

deze in de loop van maart. De oude passen 

blijven geldig tot 1 april 2021. 

 

 

 


