NIEUWSBRIEF d.d. 20-10-2016
Uit de bestuursvergadering
Het bestuur kijkt met een goed gevoel terug op de festiviteiten rond het 25-jarig
jubileum. Alle activiteiten zijn goed verlopen, mede met dank aan het goede
weer; De opkomst van externen tijdens de receptie was gering, maar dat deed
niet af aan de goede sfeer. Veel leden namen deel aan de jubileumwedstrijd op
24 september, die met werd afgesloten met muziek en een buffet. Het bestuur
wil hierbij nogmaals de jubileumcommissie hartelijk danken voor hun inzet en
enthousiasme om van dit jubileum zo’n succes te maken. Foto’s zijn te bekijken
op http://www.gcdekurenpolder.nl/jubileumweek-2016/
Het bestuur feliciteert Gijs Wilmink met het behalen van de mastertitel 2017!
Baanzaken
De steltonplaten voor de winterteeboxen liggen klaar. Deze worden na de
herfstvakantie gelegd. De afslagmatten zijn nog niet geregeld, maar hierop is wel
actie uitgezet. Ondanks herhaaldelijke verzoeken moeten we helaas nog steeds
constateren dat pitchmarks niet gerepareerd worden. Ook plaggen worden niet
teruggelegd. Bij niet teruggelegde plaggen duurt het 3 maanden voor de
uitgeslagen plaggen weer hersteld zijn.
Graag uw aandacht hiervoor!
Alliantiebanen
Op 19 oktober zijn afgevaardigden van
de alliantiebanen op Landgoed Thorn
met elkaar in gesprek gegaan, om de
stand van zaken met elkaar te
bespreken. De beleidsvisie is
vastgesteld. Dit document was al
meerdere keren ter discussie gesteld en bijgesteld naar aanleiding van de
opmerkingen van de diverse alliantiebanen. In dit document staat mede
verwoord dat elke vereniging zelf verantwoordelijk en autonoom is hoe om te
gaan met bezoekende alliantieleden.
Het aantal bezoekers op de alliantiebanen is van 4600 uitgaande leden naar
5800 gestegen, wat mede te verklaren is door de uitbreiding van de alliantie met
2 banen. Het gemiddeld aantal bezoekers per baan ligt redelijk dicht bij elkaar,
met een enkele uitschieter. De grote verschillen die er vorig jaar waren, zijn
enigszins genivelleerd. Uniformiteit m.b.t. reserveringsmogelijkheden en het
aantal alliantieleden dat op de afzonderlijke banen wordt toegelaten blijft
onderwerp van gesprek, wordt in een volgende plenaire vergadering
geagendeerd. Voorlopig zijn er geen kandidaat-verenigingen die zich in 2017
willen aansluiten bij de alliantie.
Commissiebijeenkomst d.d. 15-10-2016
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Op 15 oktober zijn een afvaardiging van de commissies en het bestuur bijeen
geweest. Tijdens deze bijeenkomst is de concept wedstrijdkalender 2017
vastgesteld. Deze kalender is afgestemd met de organisatoren van de Gommers
wedstrijden. De belangrijkste wijzigingen: De Mixed Foursome en de
Sinterklaaswedstrijd komen te vervallen. De Herfstdubbel is een nieuwe
wedstrijd die in november wordt gespeeld.
De wedstrijdcommissie neemt vervolgens contact op met Hans Gommers m.b.t.
akkoord baaneigenaar. Daarna zal de wedstrijdkalender op de website geplaatst
worden.
Binnen alle commissies is op verzoek van het bestuur gesproken over sociale
veiligheid. In een kleine groep zal een beleidsnotitie worden opgesteld, die
voorgelegd wordt aan de Algemene Ledenvergadering. De beleidsnotitie zal
eveneens worden voorgelegd aan de Golfschool en de baaneigenaar om hierin
gelijk op te trekken.
In deze bijeenkomst is ook gesproken over de tarieven van de
handicapregistratie van niet-leden. (zie: van de handicap- en regelcommissie)
Van de wedstrijdcommissie
Zoals al vermeld hierboven heeft de wedstrijdcommissie de conceptwedstrijdkalender 2017 in concept vastgesteld. Zodra de kalender definitief is
vastgesteld, zal deze op de website worden geplaatst.
In oktober, november en december staan de volgende wegstrijden
gepland:
Zaterdag 22 oktober

10:30 u

Winter competitie

Zondag 23 oktober

12:00 u

Kikker wedstrijd

Zondag 30 oktober

12:00 u

WMPC 1

Zondag 06 november

10:00 u

Ouder/Kindtoernooi

Zondag 13 november

10:30 u

Winter competitie

Zondag 27 november

12:00 u

WMPC 2

Zaterdag 10 december

10:30 u

Winter competitie

Zondag 11 december

10:00 u

Snert wedstrijd

Zaterdag 17 december

12:00 u

WMPC 3

Dinsdag 27 december

13:00 u

Eindejaar wedstrijd

Van de handicapcommissie
M.i.v. 1 januari 2017 treedt Han van Rooij af als voorzitter van de handicap- en
regelcommissie. Het bestuur dankt Han voor zijn inzet en inbreng en zal nog op
gepaste wijze afscheid nemen van Han. Paul Klijssen neemt het voorzitterschap
van Han over.
De handicap- en regelcommissie heeft zich op verzoek van het bestuur gebogen
over de tarieven van de handicapregistratie van niet-leden. Op dit moment ziet
de HR geen reden om dit tarief te verlagen, de tarieven van de omliggende
verenigingen in acht nemend. In het bedrag van € 60,- is inclusief de
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(her)examengelden en de regelavonden. Dit tarief is een aantal jaren terug al
verlaagd van €80,- naar €60,-.
Van de Jeugdcommissie
De NGF is bijzonder verheugd dat onze club zich sterk maakt voor jeugdgolf.
Onze deelname aan het jeugdprogramma RAAK! is daar een bewijs van. De NGF
wil graag in gesprek met de baaneigenaar, een vertegenwoordiger van het
bestuur, de jeugdcommissie en de pro om gezamenlijk te kijken hoe we in 2017
invulling kunnen geven aan het programma. Op kort termijn zal een afspraak
worden gemaakt.
De Golfkuur
Copy voor de wintereditie kan tot 30 november 2016 aangeleverd worden bij
redactie@gcdekurenpolder.nl of heidi.smits@sclascholen.nl
Namens het bestuur van GC De Kurenpolder
Heidi Smits
Voorzitter
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