
 

 

Nieuwsbrief Golfclub “De Koggen”.  
 
 
Het bestuur heeft besloten minimaal 4 keer per jaar een nieuwsbrief te plaatsen op de website en 
deze ook aan alle leden te versturen. 
Hiermee beogen wij dat de leden van de golfclub goed geïnformeerd worden over wat er speelt 
binnen onze vereniging en desgewenst kunnen reageren richting bestuur op voornemens en 
ontwikkelingen. 
Vervolgens is besloten weer een jaarboekje uit te brengen waarin o.a. clubwetenswaardigheden en 
alle wedstrijd in worden vermeld. Om dit kostenneutraal te laten verlopen zal d.m.v. van 
advertenties dekking van deze kosten worden gezocht. We horen graag wie hier mogelijkheden ziet. 
 
Penningmeester. 
 
Jelle van Solkema heeft aangegeven zijn werkzaamheden als penningmeester te beëindigen. 
Graag willen we Jelle dank zeggen voor zijn deskundige inzet voor de vereniging. 
Het gevolg is dat het bestuur zo spoedig mogelijk in de ontstane vacature wil voorzien. 
Wij zoeken een nieuw bestuurslid in de rol als PENNINGMEESTER! 
Naast financieel inzicht zoeken wij naar een persoon die hart heeft voor de club en een teamspeler 
wil zijn binnen het bestuur. 
Wanneer u uzelf of een medelid geschikt acht voor deze functie horen wij dit graag, neem contact op 
met het bestuur en wij gaan met u in gesprek. 
 
Ondersteuning. 
 
Het bestuur heeft dringend behoefte aan een persoon die bereid is zich in te zetten ter 
ondersteuning van het bestuur. Het aantal taken(uren) legt een(te) grote claim op bestuursleden. 
Met name zijn wij op zoek naar iemand die bereid is om bestuursvergaderingen te notuleren en 
taken op het gebied van de ledenadministratie te vervullen. Het bestuur komt iedere twee maanden 
bij elkaar en natuurlijk zijn er de algemene ledenvergaderingen. Een boeiende taak binnen de 
vereniging waar ook plezier aan te beleven is. Heeft u interesse, neem contact met ons op. 
 
Sponsorcommissie. 
 
Begin mei heeft de eerste bijeenkomst van de sponsorcommissie plaatsgevonden. Verschillende 
ideeën zijn aan de orde geweest en de leden van de commissie zijn zeer gemotiveerd om inhoud te 
geven aan het sponsorbeleid. Vanzelfsprekend zijn tips vanuit de leden van harte welkom. De 
commissie bestaat uit de volgende leden. Dirk Loos, Joyce Bakker, Maurice Jong, Karel Visser, Stefan 
Nuberg en Ko Burger. Helpt u mee er een succes van te maken?  
 
Algemene ledenvergadering. 
 
Het bestuur heeft het voornemen om begin van het najaar een algemene ledenvergadering te 
beleggen. Aan de orde zal o.a. komen de begroting van 2018, de contributie en bijdrage van de leden 
aan weekwedstrijden. De definitieve datum zullen wij zo spoedig mogelijk bekend maken. 
 
 
 
Hopend op een mooie zomer met goede golfresultaten groeten wij alle leden. 
 
 


