
 
Nieuwsbrief Golfclub De Koggen januari 2018 
 
Algemene Ledenvergadering. 
 
Pakt u de agenda er maar even bij. 6 Maart a.s. is er een Algemene Leden Vergadering van onze 
golfclub. Hier kunt u uw stem laten horen en mede het beleid van de club vormgeven! 
Achteraf klagen zonder dat u aanwezig bent geweest is te gemakkelijk. Komt allen! 
De agenda en stukken kunt uw vooraf inzien via onze website. 
 
De  rookie competitie in het leven geroepen !! 
  
Met het organiseren van de jaarlijkse introductie dagen, waar altijd grote belangstelling voor is, is het 
idee van een rookie competitie ontstaan. 
Het is gebleken dat de drempel hoog is voor de beginnende golfer om mee te doen aan onze club 
wedstrijden. Om de drempel voor beginnende golfers te verlagen, heeft de club een rookie 
competitie in het leven geroepen. 
Deze competitie wordt altijd begeleid door een aantal wedstrijdleiders zodat de golfer ook tijdens 
het spelen allerlei vragen kan afvuren op hen. 
De golfers die al een aantal keren mee hebben gedaan zijn zeer enthousiast! Er zijn golfers bij die nu 
al aan de overige club wedstrijden mee doen, en dat is precies wat we graag zien. 
In de winter is deze competitie 1 keer per maand op de zondag en wordt er vanaf 14.00 uur gestart.  
In het zomerseizoen, vanaf 6 april, zal deze competitie 1 keer per maand op vrijdagmiddag vanaf 
16.00 uur gespeeld worden.  
Deze rookie wedstrijden zijn met name bedoeld voor de golfer met handicap 36 tot 54. 
Uiteraard mag je ook meedoen als je in het bezit bent van een lagere handicap, je dingt dan alleen 
niet mee naar de titel in het overall klassement nl: “THE ROOKIE OF THE YEAR”. 
Heb je belangstelling gekregen na lezen van dit bovenstaande, of heb je behoefte aan meer 
informatie; bel gerust met Marion Vlaar 06-13137539 
Wij rekenen op een grote opkomst de aankomende periode:  
Namens de nieuwe ledencommissie een hartelijke groet! 
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) 
 
Mei  2018 wordt deze nieuwe wet van toepassing in de gehele Europese Unie met als doel de privacy 
van burgers te beschermen. Ook wij dienen aan deze richtlijnen te voldoen. De voorbereidingen zijn 
gestart en wij houden u op de hoogte. 
 
De sponsorcommissie.  
 
Bijna alle sponsorpakketten zijn verkocht! Het bestuur kan hierdoor voor alle clubwedstrijden prijzen 
beschikbaar stellen. Hulde aan de Sponsorcommissie!  De sponsoren kunt u vinden op de website. 
 Vergeet ook de Club van 100 niet. U kunt zich aanmelden via het formulier wat u via de mail heeft 
ontvangen. Binnenkort kunt u onder de knop, club van 100, op onze site de ontwikkelingen volgen. 
 
We slaan ons samen naar de lente toe. Een goed golfjaar! 
 
Bestuur Golfclub De Koggen. 
 
 


