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Beste leden, 

Een “nieuw interim bestuur”, een nieuw imago, een nieuwe nieuwsbrief en 

een nieuw logo, als ook de 1e aankondiging van een nieuwe ALV. Kortom er is 

nogal wat aan het veranderen. 

De Corona maatregelen zijn aan het versoepelen en zo langzamerhand kan er 

weer het een en ander georganiseerd worden. 

Bij de aankondiging van ons als nieuw interim-bestuur hebben wij verteld dat 

wij ons gaan bezig houden met de ledenadministratie incl. facturatie, de 

gemeente, het beheren van de email, info@golfclubsloten.nl, de website en 

nieuwsbrieven. 

Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren waar we staan en wat er gepland 

staat. 

Golf Activiteiten 
Naast de damesochtend op dinsdag, die georganiseerd wordt door Ans 

Roelvink, Tineke Oorthuis en Monique Schotel, en de seniorenochtend onder 

coördinatie van Rob Vredendaal zijn er gedurende de zomerperiode 

zaterdagtoernooitjes met het slottoernooi op zaterdag 24 juli. 

Carla en Ron van Wier en Eduard Iske hebben het initiatief genomen om de 

zaterdagtoernooitjes, start 12.00 uur, van 9 holes incl. lunch te organiseren. 

Gemiddeld doen hier zo’n 20 mensen aan mee en het is elke zaterdag heel 

gezellig. Iedere week hangt er een intekenlijst op de toiletdeur, dus schroom 

niet en doe gewoon mee. 
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Als club willen we ook graag gebruik maken om een “groot” toernooi te 

organiseren, het “1ste Open Golfclub Sloten Toernooi”, en wel op zaterdag 31 

juli, het laatste weekend van de zomerperiode dat de baan nog open is. We 

hebben Kees van Schoorl en Carla van Wier samen met Tom van Otterlo bereid 

gevonden om de organisatie hiervan op zich te nemen. Er wordt in de 

vertrouwde vorm van “Best Ball” gespeeld. Aan de inwendige mens wordt 

gedacht. Ook deze lijst hangt op de deur en de inschrijvingskosten bedragen     

€ 15,00. De muziek was geregeld, maar helaas hebben we dit door de 

“nieuwe” coronamaatregelen van vrijdag 9 juli moeten afzeggen. 

We hopen voor alle initiatieven op een grote deelname, dat is goed voor het 

clubgevoel en het kan eindelijk weer. 

Algemene Ledenvergadering (ALV) 
In overleg met Xenios kunnen we gebruik maken van hun clubhuis voor de 

Algemene Ledenvergadering. We proberen deze z.s.m. te organiseren. De 

definitieve datum, uitnodiging en agenda volgen spoedig. In ieder geval zullen 

de bestuursverkiezing, de organisatie van activiteiten en de toekomst van de 

Golfclub belangrijke onderdelen van de vergadering zijn. 

Baancommissie 
We hebben Ian van Otterlo, Hans ter Haak en Flip Brühl bereid gevonden om in 

de baancommissie plaats te nemen. De baancommissie heeft als taak om 

regelmatig met de gemeente te overleggen over het onderhoudsplan, de 

opvolging ervan en de prioriteitsstelling. De gemeente staat zeer positief 

tegenover dit initiatief en we hopen hiermee de relatie met de gemeente en 

de kwaliteit van de baan te optimaliseren. 

Golfschool GC Sloten en GVB examen 
Het enthousiasme van Ian van Otterlo als GolfPro heeft een goede uitstraling 

op het imago van de Golfclub en is een eerste stap in het werven van nieuwe 

leden. Er is besloten om in onze uitingen op de website de naam Golfschool GC 

Sloten te gebruiken om hier extra nadruk op te leggen. 

Ook zullen we weer de GVB examens gaan afnemen. Dit heeft nog even tijd 

nodig om dit te organiseren, maar zal zeker op korte termijn ingevuld worden. 
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Bestuurszaken 
Er is sinds ons aantreden 2 maal overleg geweest met de Gemeente en we 

hebben er vertrouwen in dat hierdoor Golfclub Sloten weer onder de aandacht 

wordt gebracht bij de diverse instanties. 

De financiën zijn op orde, we hebben enkele nieuwe leden mogen 

verwelkomen en de ledenadministratie is up-to-date. 

Wij wensen iedereen veel golfplezier toe en hopen u snel te zien op één van de 

golf activiteiten en op de ALV 

Het interim-bestuur:   

• Robert Chenevert, secretaris 

• Ruud Schets, penningmeester 

• Erik Holtz, voorzitter 
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