
Beste Golfers van de Heineken Golfvereniging, 

Allereerst de beste wensen voor 2017. Ik hoop dat het weer een mooi golfjaar mag worden en dat 

we weer leuke wedstrijden met elkaar mogen spelen.  Normaal gesproken duurt het nog ruim drie 

maanden voor we met de Heineken Golfvereniging in aktie komen echter nu hebben we een 

Nieuwjaars-wedstrijd gepland staan op 7 januari op de Golfbaan van Bentwoud. Inmiddels heeft Piet 

de hele wedstrijdkalender 2017 weer gereed en zijn nagenoeg alle banen vastgelegd. De kalender 

kunnen jullie vinden op onze eigen website die inmiddels door René en Aad kant en klaar is gemaakt 

voor het nieuwe golfjaar. Hier treffen jullie ook wat extra vernieuwingen aan waaronder een 

“smoelenboek”. Van de spelers waar een foto van beschikbaar is staan deze al op de site. Mocht de 

foto nog van je ontbreken of je wilt graag een betere foto geplaatst hebben, stuur dan svp een 

update naar Rene en Aad via het mailadres info@vrumonaheinekenroyalgolfclub.nl. 

Eind november heeft het bestuur bij elkaar gezeten en het afgelopen jaar geëvalueerd en vooruit 

gekeken naar 2017. Onderstaand de punten die we graag met jullie willen delen: 

Financiën: 

We hebben een gezonde vereniging en ook weer goed op de centjes gepast in het speeljaar 2016. 

Uiteraard willen we dit ook zo houden en daarom hebben we inhoudelijk enkele zaken besproken. 

 De penningmeester geeft aan dat betaling van de eigen bijdragen verbeterd kan worden. Er 

moet nog te vaak gerappeleerd worden terwijl de regel is dat de eigen bijdrage betaald moet 

zijn voordat de wedstrijd gespeeld wordt! Dus graag beterschap voor hen die zich hierin 

herkennen! 

 De contributie voor 2017 blijft gelijk aan vorig jaar, dat wil zeggen 20 euro voor actieve 

werknemers en pensionada en 45 euro voor alle andere leden. 

 De eigen bijdrage voor de 18 holes wedstrijden die door de weeks (niet weekend) worden 

gespeeld wordt gelijk getrokken aan die van de zaterdag wedstrijden. Dus voor alle 18 holes 

wedstrijden wordt EB nu 50 euro. 

 Het tarief voor introducees bij wedstrijden is 60 euro. 

 Partners die niet spelen maar komen kijken en ook gezellig koffie en of een drankje mee 

drinken betalen € 7,50. 

 

Wedstrijden: 

We hebben weer een gevarieerd programma aan banen op de wedstrijd kalender, met dank aan Piet. 

Om de wedstrijden ook weer goed te laten verlopen enkelen aandachtpunten: 

 Schrijf je tijdig in voor wedstrijden, de regel is tot 1 week voor aanvang wedstrijd met 

uitzondering van de 2 daagse trip 

 Meld je op de wedstrijddag tijdig aan bij de wedstrijdtafel, zodat de wedstrijdleiding ook nog 

even tijd heeft om een balletje in te slaan 

 Zorg voor goede aansluiting in de baan en voorkom dat jouw flight de boel ophoudt. Durf 

elkaar aan te spreken als het te langszaam gaat. 
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 Indien een medespeler niet goed wordt in de baan bel dan direct de receptie en geef door 

waar je je bevindt. Bel indien nodig ook direct 112! 

 Het birdie- en neary klassement vervalt voor 2017 

 Het algemeen klassement blijft kwa puntentelling hetzelfde echter vanaf nu tellen de beste 8 

wedstrijden mee. Speel je dus meer wedstrijden dan vervalt de slechtste(n). De 

buitenlandtrip telt voor één wedstrijd mee. 

Onderstaand het schema voor 2017, de wedstrijd tegen Siemens stond aanvankelijk gepland op 10 

mei maar is nu verplaatst naar donderdag 11 mei. De baan waarop gespeeld wordt is de 

Scherpenbergh in Lieren. Per bedrijf kunnen er 20 spelers mee doen dus wees er tijdig bij. De 

slotwedstrijd is 28 oktober, het kan zijn dat deze baan nog gaat wijzigen. 

 

Rest ons jullie weer een fijn golfjaar toe te wensen met veel speelplezier en wellicht tot 7 januari op 

de Nieuwjaars-wedstrijd op Bentwoud. 

Met vriendelijke groet, 

René, Aad, Ruud, Piet en Hans 

2 januari 2017 

 


