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Nieuwsbrief Golfclub Sloten, 
2e Jaargang, nummer 6 

December 2021 
 
Beste leden, 
 
Hierbij op de valreep van 2021 nog een nieuwsbrief, nummer 6. Wij worden nog steeds geplaagd 
door het Corona virus, gelukkig mogen wij wel golfen, maar de 19e hole zit er even niet in. Dat was 
dan ook de reden om het Oliebollen toernooi af te gelasten. Ondanks de beperkingen hopen wij dat 
u allen een Goede Kerst hebt gehad met familie en vrienden en wensen wij u namens het Bestuur 
een heel mooi en gezond 2022 toe met hopelijk veel golfplezier.  
 
Er zijn een aantal puntjes, die we u toch nog willen meedelen. Er gebeurt gelukkig een hoop en we 
zijn voortdurend bezig de club nieuw elan in te blazen, wat naar ons idee ook aardig lukt. Leuk is 
hierbij te vermelden dat wij z.g. Caddyboekjes (Baanboekjes) krijgen. Deze zullen ongeveer vanaf 
half januari beschikbaar komen. 
 
Contributienota’s 
Zoals in de ALV al aangekondigd hebben wij het moment van het versturen van de 
contributiefacturen gewijzigd van de maand van aanmelding naar januari. Dit betekent dat uw 
contributieperiode vanaf nu loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributiefacturen moeten 
voor iedereen op maat gemaakt worden met de verrekening van de al betaalde maanden, de 
contributieverhoging, vanaf 1 september 2021, en de NGF-bijdrage. Wij gaan hier uiteraard uiterst 
zorgvuldig mee om, maar het is mogelijk dat er hier en daar een foutje insluipt. Wij vragen u dan ook 
om uw factuur goed te controleren. Op voorhand vragen wij hiervoor, als dat bij u gebeurt, uw 
begrip en bieden daarvoor ook onze excuses aan. Gelukkig is dit een eenmalige actie. 
 
GVB-examen 
Vanaf januari 2022 kunnen er op onze eigen baan weer GVB-examens afgenomen worden. 
 
Het GVB-examen bestaat uit 2 dagdelen: 

1. Training/Video, Proefexamen en Evaluatie. 
2. Theorie- en praktijkexamen en certificaat uitreiking. 

a. Het praktijkexamen kan alleen afgenomen worden nadat u voor de theorie geslaagd 
bent. 

 
Kosten voor leden ad € 80 per persoon. Inschrijving en planning, om groepen van minimaal 4 
personen te vormen, lopen via Tom en Ian. Deze informatie komt binnenkort ook op de website te 
staan. 
Alles uiteraard onder voorbehoud van de Coronamaatregelen. 
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NGF pas van Fysiek naar Digitaal 
In de vorige nieuwsbrief hebben we hier al aandacht aan besteed, hierbij een herinnering. Bij alle 
leden, die in 2021 een fysieke pas hadden, staat dit zo in ons ledenbestand aangegeven, tenzij er dit 
jaar een wijziging voor is geweest. 
 
Op 7 januari 2022 leest de NGF ons bestand uit en gaat de NGF de fysieke passen op basis van die 
informatie aanmaken. Wilt u dit nog gewijzigd hebben, doet u dat dan aub uiterlijk 6 januari, 2022 
via info@gofclubsloten.nl, dan gaat dat nog mee. 
 
Nieuwsbrieven in de Spam 
Het is heel vervelend dat de nieuwsbrieven nog steeds bij velen van ons in de spam box terecht 
komen. Wij hebben een aanpassing aan de website laten doen, maar dat heeft het probleem helaas 
niet verholpen. 
 
Wij hebben nu 2 suggesties aan uw kant om dit euvel te verhelpen: 

1. Afzender aangeven als “Geen spam” of “nooit blokkeren” 
2. Golfclub Sloten toevoegen aan uw contacten 

 
Ad. 1 
U opent uw spam box en ziet een aantal e-mails (of eentje). U hoeft de e-mail  
niet te openen, maar als u een rechtermuisklik doet op de afzender van de e-mail  
(Golfclub Sloten) dan krijgt u een keuzemenu (zie afbeelding), als u dan aangeeft  
“geen spam”, dan zal de uw provider de volgende keer de e-mails van Golfclub  
Sloten in uw Inbox plaatsen. 
 
Ad. 2 
U opent de e-mail van Golfclub Sloten, plaats uw muis  
op de afzender en er opent een nieuw venster met een  
icoontje van een contact met een plusje (Zie afbeelding).  
Klikt u hierop dan wordt Golfclub Sloten aan uw contacten  
toegevoegd. 
 
We hopen dat deze summiere uitleg u verder helpt en dat deze actie(s) wel het gewenste reultaat 
zullen opleveren. 
 
Een feestelijke jaarwisseling, veel gezondheid en golfplezier, 
 
Het Bestuur: 
Jerina Helmerhorst - secretaris 
Ruud Schets  - penningmeester 
Erik Holtz  - voorzitter 
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