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Nieuwe Baanmanager per 1 januari 2020

Het bestuur is blij te kunnen melden dat Gerd-Jan Toonen per 01 januari 2020 is benoemd tot

Baanmanager van Golfclub Heelsum. Gerd-Jan start per 02 januari en zal tijdens zijn

inwerktraject verder kennismaken binnen de vereniging. Hieronder volgt een persoonlijke

noot, waarin Gerd-Jan zich verder voorstelt. Wij wensen Gerd-Jan veel succes!

 
‘Vanaf aankomende januari start ik als Baanmanager van Golfclub Heelsum, een nieuwe job waar ik

naar uit zie. Ik ben altijd in de Golfbranche werkzaam geweest in de meest uiteenlopende functies.

Begonnen als ballenraper, daarnaast vakantiekracht bij de greenkeeping en waar nodig heb ik

werkzaamheden in de horeca gedaan. Na een mooie periode als amateur golfer heb ik uiteindelijk de

stap genomen om teaching professional te worden. In het begin heb ik nog veel toernooien als

professional gespeeld, echter werd dat niveau snel te hoog voor iemand, die het leeuwendeel van zijn

tijd aan het lesgeven besteedde. Tijdens mijn periode als teaching professional kwam ik er ook

achter, dat mijn interesses en talenten meer lagen bij het managen en organiseren op de golfbaan.

Daarom heb ik destijds besloten naast het lesgeven een HBO-studie te volgen om uiteindelijk de

volgende stap te kunnen maken. De laatste jaren ben ik werkzaam geweest als Clubmanager van de

Lochemse Golfclub, een mooie club in de Achterhoek. Na een aantal gesprekken met bestuursleden

en met de pachters: golfschool, shop en horeca van Heelsum, heb ik besloten om deze mooie nieuwe

uitdaging aan te gaan.

Maar wie ben ik? Ik ben Gerd-Jan Toonen, inmiddels 45 jaar, getrouwd met Maaike en vader van

twee kinderen: Lotte (13 jaar) en Floris (10 jaar). Sinds 2008 wonen wij, na een verblijf in het westen

van het land, in Beuningen. Ik zie er naar uit om op Golfclub Heelsum aan de slag te gaan en hoop u

snel te ontmoeten.'

Gert-Jan Toonen

Bestuur Golfclub Heelsum
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Kijk hier naar de voorzittersvlog december 2019
met Joop Verhagen en Stefan Rebergen.

Gezocht: marketing talenten!

Voor een nieuw op te zetten marketingcommissie zoeken wij

leden met een marketing achtergrond.

Lees meer >

Competitie team lessen
2020
Willen jullie als team goed voorbereid aan

de competitie beginnen? Een

trainingsprogramma vormt de basis voor

succes!!

Lees meer >

Graag aanmelden bij de
zuil!
Aanmelden aan de zuil, hoe werkt dat?

In slechts 4 stappen ben je al aangemeld

en kan je gaan spelen.

Lees meer >

De baan is weer winterklaar

In de winterperiode mogen we, wanneer de

weersomstandigheden redelijk zijn, blijven golfen op Golfclub

Heelsum.

Lees meer >

http://youtu.be/J8G1Mwas4tY
http://gcheelsum.nl/nl/nieuws/gezocht-marketing-talenten
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/kerstdiner-op-20-december-2019
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/competitie-team-lessen
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/aanmelden-aan-de-zuil
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/de-baan-is-weer-winterklaar


Nieuwjaarswedstrijd en
receptie op 5 januari 2020
Onze Nieuwjaarswedstrijd en receptie

houden we dit jaar een week eerder dan

gebruikelijk, nl. op zondag 5 januari a.s.

Lees meer >

Wintercollectie Sale
Wintercollectie nu afgeprijsd tot wel

- 50 %
Kom snel kijken voor je favoriete outfit.

Zie ook >

Feestdagen bij GC Heelsum
openingstijden

Golfbaan Heelsum is het gehele jaar voor u geopend behalve

op 3 dagen in het jaar.

Lees meer >

Mooie feestaanbiedingen

De feestdagen komen eraan en we hebben

ons winkel gevuld met de allerleukste

cadeaus.

Zie ook >

Golf Actief groepslessen
Doe mee aan de golfactief Najaar-winter

editie!

Voor € 150,- doet u 10 lesuren mee aan dit

gezellige Heelsum Programma!

Lees meer >

Mededelingen van de
Wedstrijdcommissie

De winter is weer in aantocht en vaak gaat dit ook gepaard

met nachtvorst.

Lees meer >

http://gcheelsum.nl/nl/nieuws/nieuwjaarswedstrijd-en-receptie-op-5-januari-2020
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/acties-voor-feestdagen-bij-golfstore-foregolfers
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/feestdagen-bij-gc-heelsum-openingstijden
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/acties-voor-feestdagen-bij-golfstore-foregolfers
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/golf-actief-groepslessen
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/mededelingen-van-de-wedstrijdcommissie


Winter training
baanlessen
Na de vele positieve reacties van het

afgelopen jaar willen we het succes van de

baanlessen gaan herhalen. Met de royale

financiële ondersteuning van de vereniging

willen we zoveel mogelijk mensen  laten

deelnemen aan deze leuke en leerzame

baanlessen.

Lees meer >

Damesinloop Kerstlunch

De decembermaand staat weer voor de

deur en daarmee ook op dinsdag 17

december de traditionele damesinloop-

kerstlunch.

Lees ook >

Gelders dreven zijn de mooiste, van ons dierbaar
Nederland
Dit is de openingszin van het Gelders volkslied geschreven door Jan van Riemsdijk in 1938.

 Wij als leden van Golfclub Heelsum hebben het genoegen om op een klein deel van

Gelderland onze favoriete sport uit te mogen oefenen. Want is het niet tijd om de club en haar

staf te complimenteren met onze fantastische baan, restaurant, balie en bijbehorende

diensten?

Lees meer >

Kerstdiner op 20
december 2019
Het clubgevoel is wat deze vereniging zo

mooi maakt. Wij vinden dat dit tijdens de

kerstperiode, nog eens extra benadrukt

mag worden. Daarom organiseren wij

tijdens deze feestelijke periode een

gezellig gezamenlijk kerst diner met maar

liefst 4 gangen.

De Voedselbank Neder
Veluwe
In december wordt door de Voedselbank

Neder Veluwe de jaarlijkse puntenactie van

Douwe Egberts gehouden. In ruil voor de

punten krijgen de Voedselbanken van DE

15% extra koffie.

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/winter-training-baanles
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/damesinloop-kerstlunch-op-dinsdag-17-december
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/gelders-dreven-zijn-de-mooiste-van-ons-dierbaar-nederland
http://gcheelsum.nl/nl/nieuws/de-voedselbank-neder-veluwe


Afmelden voor de nieuwsbrief

Zie ook >

Golfstore Foregolfers pakt in
Tijd om je dierbaarste en jezelf te verwennen.

Zie ook >

Boeken De baan De club Open Dagen Contact

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/kerstdiner-op-20-december-2019
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/acties-voor-feestdagen-bij-golfstore-foregolfers
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
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