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Algemene Ledenvergadering. 
6 maart j.l. heeft de Algemene Leden Vergadering(ALV) plaats gevonden. Ruim 40 aanwezigen 
hebben kennis genomen van het gevoerde en te voeren beleid. Het bestuur is druk met het maken 
van een beleidsplan voor de komende jaren. Mocht u hiervoor inhoudelijke suggesties hebben 
vernemen dit graag. Een mail aan het bestuur en we zullen uw reactie meenemen in onze 
gedachtevorming. De datum voor de volgende ALV  is 25 september  2018. Noteer de datum alvast in 
uw agenda. Informatie over de agenda en bij behorende stukken krijgt u via de website. 
 
Het zomerseizoen gestart! 
De kop is eraf, de openingswedstrijd heeft plaatsgevonden, de competitieteams doen hun best en de 
reguliere wedstrijden zijn onder nieuwe namen gestart. Even wennen, maar hier zijn ze: 

- De Bakkerij Pater dinsdag dames  
- De Comfortable woensdagavond 
- De Zichtbouw donderdagmiddag 
- De Loos-betonvloeren zaterdag 18 holes en maandbeker 
- De BLUB media matchplay-koppel 
- De BURO19 Spierdijkcup 
- Sam Sneek birdie’s 
- Golf Only wedstrijden 

En later, De Koeman Berkhout wintercompetitie op de zaterdag. 
Voor de heren donderdag wintercompetitie zoeken we nog een sponsor. Ideeën , laat het ons weten! 
Namen om niet te vergeten. Dank aan onze sponsoren. 
 
Sponsordag. 
De sponsorcommissie zal voor onze sponsoren en leden van de club van 100 op 2 juli een sponsordag 
organiseren. Leden van de club van 100 die zich voor 15 mei hebben aangemeld, en betaald 
natuurlijk, worden voor deze dag uitgenodigd. Naast golf wordt er een vorstelijk buffet aangeboden. 
Nieuwe club 100 leden kunnen zich aanmelden. Goed voor de club en jezelf. De 
aanmeldingsformulieren liggen op de balie in ons clubhuis. Een vermelding op het bord club van 100 
is hiermee gegarandeerd! 
 
Jeugd. 
In samenwerking met de pro, jeugdcommissie en coaches is er een aantrekkelijk programma voor de 
jeugd gemaakt. Landelijk is de trend over de aantallen jeugd binnen golfclubs niet rooskleurig. 
Wij willen jeugd, maar de jeugd lijkt ons niet te willen. Laten we de hand in eigen boezem steken, 
wat doe wij allen er aan om voor de jeugd aantrekkelijk te zijn. Wie neemt zijn of haar kinderen of 
kleinkinderen mee naar de driving-range, investeert er in een les. Wie probeert een coach te zijn 
voor een jeugdlid in de baan. We hebben nog veel te winnen als club om voor de jeugd aantrekkelijk 
te zijn, helpt u mee? 
 
Open dag. 
Rond de 300 belangstellenden bezochten de open dag. De nieuwe leden commissie heeft een fun- en 
putwedstrijd georganiseerd waar veel bezoekers aan deel hebben genomen. Naast informatie 
verschaffen aan bezoekers heeft de commissie laten zien wat we allemaal organiseren als club. 
 
Aan de slag. 
Het bestuur  wil graag u allen een prachtig golfseizoen toewensen met sportieve successen en veel  
plezier binnen onze vereniging. 
 
 


