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Beste leden, 
 
Eind 2021 heeft het bestuur u de december nieuwsbrief toegezonden, waarin u over een aantal 
activiteiten van de golfclub bent geïnformeerd.  
 
Nieuw 3-jarig huurcontract met de gemeente 
Na een aantal overlegrondes met de gemeente is er overeenstemming bereikt over een nieuw 3-
jarig huurcontract vanaf 1 september 2022. De maandhuur is gelijk gebleven, exclusief een mogelijke 
jaarlijkse indexering. Ook is afgesproken dat het bestuur regelmatig overleg zal voeren met de 
gemeente over met name het onderhoud van de golfbaan. 
 
Inning jaarcontributie 2022 
In verband met een overgang in 2022 naar een kalenderjaar facturatie van de contributie heeft het 
bestuur flink wat werk moeten verrichten om deze overgang zo goed mogelijk en voor iedereen te 
begrijpen te realiseren. De verhoging van de contributie per 1 september 2021 bedraagt (van 315 
naar 355 euro (= 40) euro per jaar en is in de facturatie van de contributie voor het jaar 2022 als 
zodanig meegenomen. Het bestuur heeft desgevraagd erkend dat dit extra bedrag van 40 euro (sep. 
t/m dec. 2021) in feite gemiddeld had moeten worden over 12 maanden. In de komende ALV zal het 
Bestuur dit nader toelichten. 
 
Overleg golfclub en golfbaan 
Er is inmiddels sprake van een regelmatig terugkerend overleg tussen het bestuur van de golfclub en 
de vertegenwoordigers van de golfbaan. In dit overleg wordt gesproken over de kostenverdeling 
tussen golfclub en golfbaan m.b.t. het clubhuis, de financiën (afstemming stand van zaken), 
samenwerking bij evenementen (toernooikalender), de golfpro (volgen van een NGF-cursus) en 
taken baancommissie (contact met de gemeente).  
 
Baancommissie 
De baancommissie heeft het bestuur geadviseerd over het verder optimaliseren van de holes en de 
driving range. Dit heeft ertoe geleid dat er afbakeningspaaltjes (rode en gele) zijn geplaatst op de 
diverse holes en de bordjes met de bewijzering naar de verschillende holes. De herenafslag teebox 
hole 9 is enkele meters naar links verlegd. Door de gemeente zijn onlangs de nieuwe afslagmatten 
op de teeboxen geplaatst. In het algemeen kunnen we zeggen dat de baan er keurig bij ligt en dat de 
samenwerking tussen de gemeente en de baancommissie zijn vruchten afwerpt. 
 
 



  
   
 

 

 
Golfschool Sloten/GVB 
De 1e GVB-examens zijn inmiddels afgenomen en we kunnen onze twee leden, Jacqueline van den IJssel 
en Patrice Hekkenberg, van harte feliciteren met het behaalde resultaat. Ze zijn beiden geslaagd. 
 

 
 
Inmiddels is er een nieuw klasje gestart, dat het GVB-traject bij ons volledig zal doorlopen van 
praktijk- en theorielessen tot het GRE theorie-examen (Golf Regel Examen) en het GVB, 
praktijkexamen.  
 
Kent u mensen, die geïnteresseerd zijn in het halen van het GVB-examen, meld ze aan bij Ian. 
 
Amsterdam cup 
Inmiddels is het bestuur in casu Erik Holtz erin geslaagd om via een voorzittersoverleg de 
Amsterdam Cup nieuw leven in te blazen voor het jaar 2022. Het gaat hierbij om een toernooi dat gc 
Ookmeer, gc AMVJ en gc Sloten gezamenlijk voor een beperkt aantal leden organiseren. Een team 
bestaat uit 6 dames en 6 heren. Betrokken spelers voor het team van gc Sloten worden uitgenodigd.  
 
I.v.m. de Amsterdam Cup zal er op 11 mei tot 10.30 uur op de baan gespeeld kunnen worden. 
Daarna is de baan gereserveerd voor deze wedstrijd. 
 
Toernooien 
De wedstrijdcommissie heeft een de toernooikalender voor dit jaar opgesteld en deze ziet er als 
volgt uit: 

● Woensdag 27 april: Koningstoernooi 
● Zaterdag 18 Juni: Openingstoernooi 
● Zaterdag 25 Juni t/m zaterdag 13 augustus: elke zaterdag een verrassingstoernooi 
● Zaterdag 20 augustus: Sluitingstoernooi 
● Vrijdag 14 oktober: Snert toernooi 
● Vrijdag 16 december: Oliebollentoernooi 

 
Op de website wordt de nodige aandacht besteed aan de komende toernooien. Het bestuur 
verzoekt u daarom regelmatig de website te raadplegen. 



  
   
 

 

 
Website 
Het bestuur wil graag 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 
helpen met het ontwikkelen van een nieuwe website, dan verneemt het bestuur dat graag op 
info@golfclubsloten.nl. 
 
ALV 2022 
Het bestuur is voornemens om ook dit jaar een ALV te houden. Hopelijk kan dit nog in de eerste helft 
van dit jaar georganiseerd worden. Belangrijke zaken zijn onder meer: begroting 2022, de 
jaarrekening 2021, overleg met de gemeente, onderhoud clubhuis, sponsoring en dergelijke. 
 
Veranderende verkeerssituatie 
De verkeerssituatie op de Sloterweg gaat veranderen. Door een aantal leden is gevraagd of wij als 
leden van de golfclub hiervoor een ontheffing kunnen krijgen. Het Bestuur pakt deze vraag serieus 
op en gaat dit bij de gemeente navragen. 
 
 
Het Bestuur: 
Jerina Helmerhorst - secretaris 
Ruud Schets  - penningmeester 
Erik Holtz  - voorzitter 
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