
 
 
 
 
 
Een terugblik op 2018 
Met mijn blik op de achtertuin, vanwaar ik normaal gesproken naar de vlag van hole 3 kijk, maar 
waar nu de eerste sneeuw van het seizoen ligt te smelten, wil ik in deze laatste nieuwsbrief van 2018  
kort terugblikken op de gebeurtenissen in het 2e halfjaar. Na de zinderende zomer en de heerlijke 
herfst is het goed even stil te staan bij wat er is gebeurd binnen onze mooie golfclub en het 
uitspreken van een aantal bedankjes. 
 
Sponsoren 
De sponsorcommissie heeft voor onze sponsoren en leden van de club van 100 op 2 juli een 
sponsortoernooi georganiseerd. Het was een geslaagde dag en het verslag heeft u kunnen lezen op 
de website. Ik wil vanaf deze plaats de sponsoren van het afgelopen seizoen nogmaals hartelijk 
danken voor hun bijdragen. Het maakt het vrijwilligerswerk er een stuk leuker op. 
 
Vrijwilligers 
Zo ben ik meteen bij de groep van mensen beland, die de club de geweldige club maken die het is. 
Fantastisch om mee te maken hoe jullie het met zijn allen mogelijk maken voor de leden van GC De 
Koggen datgene te bieden wat zij het liefste doen, namelijk golfen met en tegen gezellige 
clubgenoten. Wat was het ook een prachtige slotdag. Met het gezellige vrijwilligersuitje zijn jullie, 
hoewel het regende, terecht in het zonnetje gezet.  
 
Een bijzondere groep vrijwilligers is de marshallgroep. Formeel gezien worden zij aangestuurd door 
Golfbaan Spierdijk, maar ze hebben toch wel het clubbelang in het oog. Het is fijn wanneer deze 
mensen voor een stukje rust en regelmaat in de baan zorgen.  
 
Denk je er over ook op deze manier iets te betekenen voor de club, meld je dan aan bij één van de 
bestuursleden. We kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Vanuit de club kunnen we je op 
verschillende manieren ondersteunen. Denk hierbij dan eens aan het volgen van een cursus bij de 
NGF. Ze hebben een mooi aanbod. 
 
Algemene ledenvergadering 
Op 25 september was er een extra Algemene Ledenvergadering. Deze was nodig om de statuten en 
het huishoudelijk reglement te kunnen wijzigen. Met belangrijke aanvullingen vanuit de zaal werden 
de gewijzigde stukken vastgesteld door de vergadering. In deze extra ALV kwamen verder nog de 
begroting 2019, het beleidsplan 2018-2022, het reglement seksuele intimidatie en een inkijkje in de 
nieuwe golfregels vanaf 1 januari 2019 aan de orde. De belangrijkste documenten kunt u terugvinden 
op de website. 
 
Een ingekomen stuk betrof een voorstel vanuit enkele dames van de dinsdagochtend om het 
wedstrijdreglement aan te passen. De wedstrijdcommissie is er mee aan de slag gegaan en voor de 
opening van het nieuwe seizoen ligt er een duidelijk wedstrijdreglement, waar, als het goed is, geen 
discussie meer over mogelijk zal zijn. Ik vind het mooi dat er leden zijn die proactief meedenken met 
de verschillende commissies en het bestuur. Dat is beter dan mopperen bij de borreltafel na afloop 
van een wedstrijd. 
 
De datum voor de volgende ALV, beter bekend onder de naam Jaarvergadering, is 14 maart 2019. 



NGF-competitie 
Ik ben ontzettend blij dat bij de dames het NGF-competitievirus ook heeft toegeslagen. We hebben 
voor het komende seizoen zelfs 2 damesteams die mee gaan doen. Ik wens de teams alvast heel veel 
plezier en succes. 
 
Jeugdcommissie 
In onze statuten staat dat de jeugd binnen GC De Koggen een bijzondere plek inneemt. Onder de 
inspirerende leiding van Mirjam en Johan is enkele jaren geleden het Commited to jeugd schildje van 
de NGF bemachtigd. We willen als bestuur graag dat de jeugdkar blijft rollen. We kunnen dan ook 
nog wel vrijwilligers in de vorm van jeugdcoaches, begeleiders bij jeugdwedstrijden en trainingen 
gebruiken. Denk je dat het iets voor je is, meld je dan bij Mirjam of Johan. Een cursus behoort tot de 
mogelijkheden. Je kunt ook gewoon eens bij de trainingen gaan kijken om sfeer te proeven.  
 
Wedstrijdprijzen uit 2017 
Voor diegene die nog een prijsje uit 2017 in de vorm van een horecategoed bij de baan in zijn golftas 
heeft zitten, lever hem nog even in als je er plezier van wilt hebben. Volgend jaar worden ze niet 
meer geaccepteerd.  
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