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Het jaar 2020 
Een periode die weinigen van ons hebben kunnen voorspellen. De wereld 
stond en staat nog steeds op zijn kop. Iedereen heeft er wel mee te maken, 
direct of indirect. Laten we hopen dat 2021 een ommekeer brengt. Dat de 
nadruk ook weer komt te liggen op de mooie dingen van het leven. Want 
die les hebben we wel geleerd: geniet van alles wat je hebt en na aan het 
hart staat. 

De club 
Ook voor de Golfbaan Sloten en de Golfclub Sloten was het een ongeloof-
lijk roerig jaar. Maar dat heeft u al meegekregen, al was het maar uit eer-
dere nieuwsbrieven. De rust is voor een groot gedeelte teruggekeerd. Aan 
het tweejarig baanhuurcontract met de gemeente wordt de laatste hand ge-
legd, de puntjes op de i gezet, en ook de andere punten, zoals eerder ver-
meld, worden uitgewerkt. En dan is er natuurlijk ook nog het ingrijpen-
de feit dat de horeca in het clubhuis, door de overheidsmaatregelen, tot een 
bijna volledige lock down gedoemd is. 

De leden 
Wij zijn de leden erg dankbaar voor al hun positieve reacties, soms kri-
tisch, maar altijd opbouwend. Dat geeft een goed gevoel voor de toekomst. 
We werken inmiddels aan een plan de leden verder te betrekken bij de 
noodzakelijke veranderingen in de nabije periode. We zijn achter de 
schermen actief bezig met een aantal scenario’s. We houden u op de hoog-



te. En zodra corona ons wat meer ruimte geeft komt er een ledenvergade-
ring en een bestuursverkiezing. 

Het geld 
De Golfclub Sloten incasseert zelf vanaf 1 januari 2021 de contributies 
(jaarkaart). Vanaf de periode maart 2021 is de Golfclub Sloten ook ver-
antwoordelijk voor het afdragen van de huurpenningen aan de Gemeente 
Amsterdam. We beginnen als vereniging financieel “from scratch”. Dus 
we moeten met z’n allen werken aan een steviger financieel fundament. 
En het helpt ook al niet, dat de Gemeente Amsterdam heeft besloten de 
huur voor alle “buiten” sportaccommodaties per 1 januari 2021 met 12,5% 
te verhogen. 

De contributie 
Zoals u ongetwijfeld al op de website heeft gelezen hebben we de jaarlijkse 
contributie zeer licht aangepast. Is ook transparanter geworden. Wel zou 
een extra financiële ondersteuning van de leden zeer welkom zijn. We 
willen graag een drietal mogelijkheden poneren: 

a. Een eenmalige vrijwillige sponsoring van € 50,= op jaarbasis en even-
tueel een voortzetting van de ondersteuning met dat jaarlijkse bedrag 
in de vorm van de groep “Vrienden van Golfclub Sloten”. (Misschien 
met een jaarlijks VvGS toernooitje).


b. Alle contributiebetalingen worden drie maanden naar voren gescho-
ven. Maw u ontvangt jaarlijks de factuur bijvoorbeeld in april en dat 
wordt nu januari. En dat blijft dan ook zo in het volgend contributie-
jaar. U schenkt aan en ondersteunt uw eigen club eenmalig met “drie 
maanden”.


c. U wilt onsterfelijk worden en schenkt de club een leuk bedrag  bijvoor-
beeld vanaf € 500,=.


  
U kunt uw beslissing direct doormailen aan info@golfclubsloten.nl . Dan 
nemen wij het direct op in de begroting voor volgend jaar! 

De conclusie 
Samen met u werken we aan de verdere opbouw van een fameuze golfclub 
op een fantastische baan. En gezien de reacties die we al hebben gehad 
kan alles alleen maar beter worden. Uw reacties worden zeer op prijs ge-
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steld, zeker op de punten a, b en c. Wij wensen u excellente Kerstdagen en 
een mooie jaarwisseling . En natuurlijk boven alles een goede gezond-
heid! 

Jan Barnhoorn      Rob Jonker-voorzitter 
        rob.jonker-ict@outlook.com 
Gevolmachtigde van het bestuur   0683532230   
janbarnhoorn@upcmail.nl    Rob Vredendaal secretaris-  
0620608706      penningmeester 
        r.vredendaal5@upcmail.nl 
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  Een unieke golfbaan aan de groene rand van Amsterdam 

BELANGRIJKE MEDEDELING HERINNERING-GRAAG DIRECT BETALEN! 

Uw nieuwe NGF kaart voor het seizoen 2021 
Gaarne uw betaling van € 18,50 onder vermelding van NGF bijdrage (voor 15 december 
2020) 

LET OP NIEUW BANKNUMMER 
IBAN IS: NL83RABO 0357996461 tnv Golfclub Sloten ovv NGF kaart


