
 

 

Nieuwsbrief Golfclub “De Koggen”.  
 

Algemene ledenvergadering. 
 
Op 26 september worden de leden van harte uitgenodigd om de ALV bij te wonen. 
De definitieve agenda en vergaderstukken worden binnenkort aan u voorgelegd. 
Wat  in ieder geval aan de orde komt is de begroting en contributie voor het jaar 2018. 
Vanzelfsprekend hebben wij goed geluisterd naar de opmerkingen van de leden in de vorige ALV. Wij 
gaan er vanuit dat de voorstellen op een brede ondersteuning kunnen rekenen. Niet te vergeten, we 
zijn blij u een nieuwe penningmeester voor te kunnen dragen! 
Komt allen en, laten na het serieuze er een gezellige avond van maken. 
 
 
Nieuwe leden 
 
De septemberactie van de golfbaan heeft meer dan vijftig reacties opgeleverd. Alle reden voor onze 
club om ons te profileren. De nieuwe ledencommissie( jawel heren, 6 dames) heeft een aantrekkelijk 
programma gemaakt om nieuwe leden wegwijs te maken binnen de club. Samen met de baan wordt 
er op 15 september een introductie middag/avond verzorgt voor de nieuwe leden.Daarnaast wordt 
er een “rookiecompetitie”georganiseerd  waar in 12 zondagmiddag-wedstrijden onze nieuwe leden 
verder kennis kunnen maken met het golfen en onze club. Laten we ze allen met veel elan 
verwelkomen. 
 
Sponsorcommissie. 
 
Het bestuur heeft een sponsorovereenkomst vastgesteld waarmee de sponsorcommissie op pad kan 
om sponsoren te werven. Mocht u zelf of in uw omgeving potentie zien voor een mooie sponsor, laat 
dit dan weten aan een van de leden van de sponsorcommissie. De commissie heeft een aantal 
aantrekkelijk sponsorpakketten ontwikkeld. Voor iedere weekwedstrijd en éémalige wedstrijden 
worden sponsoren gezocht. Mocht u uw naam aan een wedstrijd willen verbinden, het kan, wordt of 
zoek een sponsor voor onze club in het belang van ons allemaal! 
 
Gedrag in en om de baan. 
 
Met een zekere regelmaat wordt het bestuur geconfronteerd met opmerkingen over het gedrag van 
spelers en leden in en om de baan. Daar worden wij niet gelukkig van, maar wanneer het ernstige 
zaken zijn wil het bestuur dit graag horen. Als algemene regel zouden wij willen stellen dat ieder lid 
zich verantwoordelijk moet voelen om mensen aan te spreken wanneer zij niet te tolereren gedrag 
vertonen, zowel  in als buiten de baan. Eerlijk spel en goed gedrag moet hoog in ons vaandel staan. 
 
Website. 
 
De golfclub krijgt binnenkort een prominentere plaats op de website van de golfbaan. Hopelijk maakt 
dit het vinden van onze clubsite gemakkelijker. Onze website wordt ook aangepast waarbij de 
toegankelijkheid van onze sponsoren verbetert en de beveiliging nog beter wordt. 
 
 
Hopend op een mooie herfst met goede golfresultaten groeten wij alle leden. 
 
p.s. een hole in one tijdens de uitwisseling met Westwoud op 5 september, wie?, onze voorzitter! 
 


