NIEUWSBRIEF d.d. 30-05-2016

Uit de bestuursvergadering
Zaterdag 30 april 2016 hebben Marian v. Goch (penningmeester) en Heidi Smits
(voorzitter) GC De Kurenpolder vertegenwoordigd tijdens de ALV van de NGF.
Tijdens de ze bijeenkomst zijn de jaarplannen van de diverse commissies
gepresenteerd. De jeugdcommissie introduceerde het programma RAAK!, een
programma om de jeugd te stimuleren om te gaan golfen. Hierover leest u
verderop in deze Nieuwsbrief. Ook werd er uitgebreid gesproken over Green
Deal. Wim Hornman gaat met Hans Gommers in gesprek hoe de stand van zaken
is op onze baan. Hans Schaap, (uitvoerend bedrijf greenkeepers), heeft
inmiddels een functionaris aangesteld om Green Deal op De Kurenpolder te
bevorderen.
De NGF-contributie is vastgesteld op €17,50.
Baanzaken
De NGF heeft de junior course ingemeten. Dit heeft geresulteerd in een Course
en Slope rating certificaat, dat is afgegeven op 2 mei jl. De handicap verrekening
tabel is hierop gebaseerd.
De hindernispalen zullen voorlopig nog niet, zoals eerder vermeld, als vast
obstakel beschouwd kunnen worden. Dit is mede afhankelijk van het drukken
van nieuwe scorekaarten. De hindernispalen kunnen er nog steeds uitgehaald
worden, met dringend verzoek ze terug te plaatsen. Verder neemt Wim Hornman
contact op met de greenkeeper over de hoogte van het gras in de rough.
De jubileumcommissie
Zij zijn druk bezig met alle voorbereidingen. Leuk om te vermelden dat er
speciale polo’s met jubileum opdruk komen, die t.z.t. besteld kunnen worden.
Het programma ziet er in het kort als volgt uit:



Vrijdag 23 september - receptie voor genodigden
Zaterdag 24 september - wedstrijd + feestavond
Zondag 25 september - jeugddag

KLM-open: hierover zijn op dit moment nog mededelingen te doen!
Tot slot: Er bereiken ons diverse vragen over verschillende lidmaatschappen.
Hierover hebben we gesproken met Hans Gommers.

1. VIP-leden: deze leden sluiten een contract af met de Golfschool voor
gebruik van de par-3 baan en de ballenautomaat. Zij mogen enkel
deelnemen aan wedstrijden die door de baaneigenaar worden
georganiseerd (BGK—en Gommerstrofee)
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2. GLDK-leden: deze leden sluiten een contract af met de Golfschool voor
een bepaalde periode (inclusief een bijdrage voor lidmaatschap van de
vereniging); deze leden mogen deelnemen aan alle activiteiten van de
vereniging.

Heeft u vragen, wend u dan rechtstreeks tot het
secretariaat: secretariaat@gcdekurenpolder.nl
Van de wedstrijdcommissie
De komende maand staan de volgende wegstrijden gepland:
4 juni

9.00 u

Maandmedal

4 juni

14.00 u

20 / 30+ wedstrijd

10 juni

10.00 u

C.K. Stroke Play sr.

12 juni

11.00 u

Echtparen wedstrijd

18 juni

10.00 u

Matchplay teamwedstrijden

24 juni

19.00 u

Zomer wedstrijd

25 juni

9.00 u

Maandmedal

25 juni

14.00 u

20 / 30+ wedstrijd

2 juli en 3 juli

9.00 u

Strokeplay kampioenschappen

9 juli

10.00 u

Handicart wedstrijd

Van de handicapcommissie
De golfclub heeft onlangs 2 leden van de H&R commissie gevraagd de training en
examen te volgen voor regelcommissaris bij de NGF. Beide leden hebben het
examen positief kunnen afronden. Onze golfclub beschikt daarmee nu over totaal
3 regelcommissarissen.
Het golfspel kan niet zonder de golfregels en de etiquette en daarom is het
belangrijk dat clubs hun leden goed opleiden. De golfregels kunnen golfers
helpen in lastige situaties en de etiquette zorgt voor snelheid en zorg in de baan.
Dit leidt tot veel plezier voor de spelers, de leden, de gasten en de werknemers
op de banen. Tot de taken van de regelcommissarissen behoren o.a.
Het bevorderen en aanmoedigen van de regelkennis van clubleden.
Het geven van regelcursussen voor beginnende golfers.
Het afnemen van de regelexamens.
Het beantwoorden van (moeilijke)regelvragen van clubleden.
Het nemen van beslissingen bij wedstrijden aangaande de Rulings.
Het opstellen van plaatselijke regels en markeringen in de baan.
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In dat kader hebben we ook het voornemen om in de komende nieuwsbrieven
een tweetal regelvragen op te nemen die specifiek betrekking hebben op
situaties op de golfbaan van golfclub De Kurenpolder. Op die manier wordt het
voor eenieder heel herkenbaar.
Het kan ook zijn dat u zelf soms twijfelt over een bepaalde handeling of situatie
waar u vaker tegenaan loopt. Hoe zit het nu eigenlijk precies?
Dit soort situaties zouden we graag van u vernemen om die dan in een
nieuwsbrief als regelvraag te behandelen.
We willen u dan ook graag oproepen om vragen over specifieke of lastige
situaties in de baan bij de H&R commissie te melden zodat die situaties in de
eerstvolgende nieuwsbrief voor ieder duidelijk kunnen worden. Uiteraard kunt u
de leden van de H&R commissie hierover ook afzonderlijk vragen blijven stellen.
De H&R commissie hoopt op die manier haar steentje bij te kunnen dragen aan
het golfplezier van alle clubleden en gasten van golfclub De Kurenpolder.
Mailadres: hrcommissie@gcdekurenpolder.nl
Van de Jeugdcommissie
Begin mei heeft onze vereniging zich aangemeld bij RAAK! RAAK! is er voor alle
kinderen tot en met 21 jaar. Met de RAAK!-clubpas kunnen jeugdleden, indien ze
in het bezit zijn van golfbaanpermissie of handicap, op een groot aantal
aangesloten golfbanen spelen voor maar 10 euro. Nieuwe RAAK!-leden (nog niet
aangesloten bij de NGF) betalen 25 euro per jaar voor het lidmaatschap van
RAAK! Kinderen die al zijn aangesloten bij een NGF-Lid kunnen zich gratis
aanmelden bij RAAK!
RAAK! heeft als doel meer kinderen in contact te brengen met golf. Op banen en
clubs die aangesloten zijn bij RAAK! kunnen RAAK!-leden voor 10 euro op de 18holes, 9-holes of par-3 baan spelen. Daarnaast stellen de clubs en banen hun
driving range gratis open voor leden van RAAK! Banen en clubs die aangesloten
zijn bij RAAK! worden vermeld op www.golfraak.nl en krijgen vanaf 2017 vanuit
de NGF ondersteuning om zelf jeugdactiviteiten op de club te organiseren.
Van de Golfschool
Golfschool De Kurenpolder organiseert weer een aantal themalessen.
Zaterdag 11 juni 13.00-14.30 uur: Swing-analyse: Deze themales bestaat uit
een grondige analyse van uw swing met behulp van videobeelden. In overleg
worden de belangrijkste verbeterpunten eruit gehaald & krijgt U oefeningen mee
om deze te verbeteren. Per mail ontvangt u na afloop een filmpje met de
besproken analyse.
Zaterdag 25 juni 13.00-14.30 uur: begint met een korte uitleg van het
concept, waarna we zowel op de putting green als op de driving range op zoek
zullen gaan naar uw ideale tempo.
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De kosten voor deze themalessen bedragen € 15,- (incl. eventueel te gebruiken
driving range ballen). Het minimum aantal deelnemers is 4 en het maximale
aantal is 8. Verzoeken voor bepaalde onderwerpen zijn dan ook altijd welkom.
U kunt inschrijven via een mail naar info@gsdk.nl
De Golfkuur
In september verschijnt er een speciale jubileumeditie van De Golfkuur. De
jubileumcommissie is samen met de redactiecommissie al drukdoende met de
samenstelling van deze speciale uitgave.
Heeft u wedstrijdverslagen of andere leuke golfverhalen, lever ze aan! Uw
bijdrage wordt gepubliceerd in de wintereditie. Copy voor deze uitgave dient
uiterlijk 30 november aangeleverd te zijn bij heidi.smits@scalascholen.nl.

Namens het bestuur van GC De Kurenpolder
Heidi Smits
Voorzitter
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