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Nieuwsbrief Golfclub Sloten, 
2e Jaargang, nummer 5 

November 2021 
 

Beste leden, 
 
In juli dit jaar heeft het toenmalig interim-bestuur u de juli 2021 nieuwsbrief toegezonden, waarin u 
over een aantal activiteiten van de golfclub bent geïnformeerd. Op 23 augustus jl. vond de ALV 
plaats van de golfclub Sloten. Hiervan is een verslag gemaakt en ook ter informatie aan u 
toegestuurd via de mail of de post. 
 
Extra ALV 
Inmiddels is er tijdens de extra ALV op 11 oktober jl. door u een nieuw bestuur benoemd. Dit 
bestuur bestaat nu uit: Erik Holtz (voorzitter), Jerina Helmerhorst (secretaris) en Ruud Schets 
(penningmeester). Helaas heeft Karin Bogards kort na haar benoeming haar bestuurslidmaatschap 
om haar moverende redenen beëindigd. Voor de contacten met de gemeente over met name de 
verlenging van het huurcontract bent u in deze extra ALV akkoord gegaan om Robert Chênevert 
namens het bestuur te machtigen dit overleg te voeren. Voor de overige zaken die op deze extra ALV 
zijn besproken, verwijzen u graag naar het verslag dat aan u kortgeleden is toegestuurd. 
 
NGF pas van Fysiek naar Digitaal 
Golfclub Sloten had het afgelopen jaar nog 38 leden met de fysieke NGF-pas. Alle leden die in 2021 
een fysieke pas hebben gekregen (op aanvraag of niet op aanvraag) staan nu automatisch weer 
geselecteerd voor een fysieke pas. 
 
De NGF spreekt haar voorkeur uit dat Golfclub Sloten volledig digitaal gaat! We hebben als 
gezamenlijke doelstelling om zo min mogelijk plastic passen te produceren. 
 
Wilt u het zo houden zoals het is, dan hoeft u niets te doen, Als u wilt veranderen dan wel van fysiek 
naar digitaal dan wel terug van digitaal naar fysiek dan vragen wij u om dit voor 1 december aan het 
bestuur te melden via info@golfclubsloten.nl. 
 
Overleg golfclub en golfbaan 
Er is inmiddels een aantal bijeenkomsten geweest tussen het bestuur van de golfclub en de 
vertegenwoordigers van de golfbaan. Dit overleg verloopt in een plezierige sfeer, waarbij de 
belangen van beide partijen worden gerespecteerd, waarbij het gemeenschappelijke belang, 
namelijk het beste voor de leden, steeds voorop staat. In dit overleg wordt gesproken over een 
kostenverdeling tussen golfclub en golfbaan (nog vast te stellen bijdrage per lid), de financiën 
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(afstemming stand van zaken), samenwerking bij evenementen (toernooikalender), de golfpro 
(volgen van een NGF-cursus) en taken baancommissie (contact met de gemeente). Het 
eerstvolgende overleg staat gepland op 25 november as. 
 
Baancommissie 
De baancommissie bestaat thans uit Ian van Otterlo (aanspreekpunt), Hans ter Haak en Flip Brühl. 
Onlangs heeft deze baancommissie met 2 vertegenwoordigers van de gemeente (onder wie Ritchie) 
een ronde door de baan gedaan. De baancommissie heeft de gemeente gecomplimenteerd met de 
verbetering van de greens in de afgelopen maanden. Maar er valt nog het nodige te doen om alle 
holes en de driving range verder te optimaliseren.  
 
Toernooien 
Op de website wordt de nodige aandacht besteed over de komende toernooien. Het bestuur 
verzoekt u daarom om regelmatig de website hiervoor te raadplegen. Vrijdag 19 november heeft het 
Herfsttoernooi plaats gevonden. Er waren 35 deelnemers en het was heel gezellig met een 
vernoemingswaardige Hole-in-1 van Wim Vallentin op Hole 4. Onze dank gaat hiervoor weer uit aan 
de wedstrijdcommissie (Carla van Wier en Kees van Schoorl) en de goede samenwerking met Tom en 
de zijnen. 
 
Op 29 december staat het Oudjaarstoernooi gepland en het zou gezellig zijn om het oude jaar met 
veel leden gezamenlijk uit te zwaaien.  
 
Ook wil het bestuur graag de Amsterdam Cup nieuw leven inblazen. Het gaat hierbij om een 
toernooi dat gc Ookmeer, gc AMVJ en gc Sloten gezamenlijk voor hun leden organiseren. Zodra het 
voorzittersoverleg van deze golfclubs hierover heeft plaatsgevonden, hoort u meer hierover op onze 
website en/of eerstvolgende nieuwsbrief. 
 
Seniorenochtend 
Op 30 september vond het eindtoernooi van de seniorenochtend plaats. Het was een gezellig 
evenement met een goede opkomst. De lunch was weer keurig verzorgd door Tom, Marie, Henk en 
Ian. 
 
De hoofdprijs van het afgelopen jaar was voor Ed Logger op de voet gevolgd door Karin Bogards, als 
2e en Rob Vrenendaal, als 3e. 7 Oktober is het nieuwe jaar van start gegaan en iedereen die mee wil 
doen is van harte welkom. 
 
Hierbij willen wij Rob Vrenendaal hartelijk danken en complimenteren voor de enorme inzet en goed 
organisatie van de seniorenochtend. 
 
Damesochtend 
Helaas kon de jaardag, die gepland stond op 17 augustus, vanwege Corona niet doorgaan. Wel 
spelen de dames nog elke dinsdagochtend onder de coördinatie van Tineke, Ans en Monique. Onze 
dank daarvoor. 
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Website 
Het bestuur wil graag de website in goed overleg met Patrick Jansen en Ian van Otterlo de huidige 
website verbeteren, met name de toegankelijkheid ervan. Mocht u hiervoor suggesties hebben of 
kunt u hieraan een bijdrage leveren dan verneemt het bestuur dat graag op info@golfclubsloten.nl . 
 
Vomar clubactie 
Graag maakt het bestuur u nog attent op de Vomar clubactie. Renso Bakker heeft het bestuur 
gewezen op het profijtelijk karakter van deze actie voor de golfclub. De golfclub heeft zich inmiddels 
hiervoor aangemeld. Dat betekent dat van uw boodschappenlijstje van de Vomar telkens een klein 
bedrag wordt gestort op de bankrekening van de golfclub. Bij het aanbieden bij de betaling aan de 
kassa van uw Vomar kaart kunt u desgevraagd de clubcode kenbaar maken, namelijk SLAM2021. 
 
Veel gezondheid en golfplezier, 
 
Het Bestuur: 
Jerina Helmerhorst - secretaris 
Ruud Schets  - penningmeester 
Erik Holtz  - voorzitter 
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