
Woensdag 1 mei 2019

(Laatste) Woord van de voorzitter

Mijn laatste voorwoord in bijna 6 jaar in de nieuwsbrief. De eerste jaren was die nog op papier

maar vanwege de kosten en tegenvallende reclameopbrengsten is deze indertijd gestopt. Nu

is er weer maandelijks een nieuwsbrief.

Het was mijn bedoeling om de hoogte- en dieptepunten van de afgelopen 6 jaar te

memoreren. Ik begon daarom lijstjes te maken maar zag – deels tot mijn verbazing – op die

twee heel verschillende lijstjes regelmatig dezelfde punten staan.

Neem bijvoorbeeld de horeca. Een bloeiperiode met de allereerste pachters. Een financiële

strop toen die weg gingen en we dachten het zelf te kunnen. Dan maar weer verpachten met

in het begin tevredenheid maar na verloop van tijd weer veel klachten. En nu een nieuwe

pachter waar bij alom tevredenheid heerst.

Wat dat betreft lijkt de organisatie een beetje op het golfspel zelf. De ene week scoor je 36

stableford punten en de week erna 24.

Waar we wel redelijk constant mee scoorden was de ontwikkeling van de baan met als kroon

een hoge waardering in de top van Nederland van een NGF-expertpanel. Ik weet nog uit de

tijd dat ik competitie speelde onze tegenstanders het vaak hadden over die zandvlakte in

Heelsum en de kaalheid op de baan. Wel nu, die waardering is totaal veranderd. Binnenkort

wordt op onze baan weer het landelijk NGF senioren kampioenschap gespeeld en dat

vanwege de kwaliteit van de baan.

Ook vrij constant scoorden we met de ledenontwikkeling. In de afgelopen crisisjaren hebben

golfclubs het moeilijk gehad. Er opende wel eens een nieuwe baan, maar ze sloten ook of

hadden met een forse terugloop van leden te maken. Een voorzitter van een naburige

golfbaan vertelde mij eens dat hij zeer tevreden was met de stand op 1 januari. Ik dacht dat

ze meer leden hadden gekregen maar ze bleken gelijk gebleven te zijn terwijl wij toch een

flink aantal jaren achter elkaar ledenwinst gemaakt hebben. Dat heeft al die jaren ook een

behoorlijke invloed gehad op onze financiële positie. Die is mooi stabiel geworden.

In de landelijke literatuur over golf lees je regelmatig stukken over groepjes / groepen die de

baan bezet houden. Dat wordt in z’n algemeenheid negatief geduid. Ik wil daar graag iets

positiefs tegenover zetten. En sportclub heeft twee belangrijke hoofddoelen: sport en de

sociale functie. Die sociale functie heb ik veel bij die groepjes gezien. Meeleven met zieken,

huisbezoeken, naar de crematie gaan, de achtergebleven partner weer aansporen om te

komen en met liefde op nemen in de groep. In dat licht is ons 80+ abonnement ook een

succes gebleken. Niet alleen marketing voor nieuwe leden maar ook proberen om de oude

vast te houden. Uiteindelijk hebben we ook niet voor niets bijna de meeste handicarts van alle

clubs.

Ondanks dat we geen commerciële baan zijn (soms werken we wel commercieel) doen we

het dus goed als verenigingsbaan. Daar is een hoofdreden voor: vrijwilligers. Wij prijzen ons

met ruim over de 100 vrijwilligers op zeer verschillende terreinen binnen de club. Al die

vrijwilligers zijn uiteraard ook gewone leden en dat vergroot de betrokkenheid van leden bij de

club.

En helaas, er was een tijd dat het gerucht rondging dat wij onderdeel waren geworden van

een andere grote golforganisatie (Blue Green).

Ik herinner me – nu zo’n, 5 jaar geleden – dat groepjes leden gewoon niet te overtuigen

waren dat dat absoluut niet het geval was. Ze hebben hoop ik nu ingezien dat ze onjuist

geïnformeerd waren en dat onze baan altijd onze baan zal blijven.

Daaraan mee te mogen werken als voorzitter is voor mij een uiterst zinvolle tijdsbesteding

geweest.

Een dieptepunt in mijn periode was wel de bestuurlijke crisis van vorig jaar waarbij er tussen

de leden van het verenigingsbestuur en het stichtingsbestuur onvoldoende vertrouwen was

om verder te gaan. In een extra ALV is er een gedeeltelijk nieuw bestuur gevormd. In dit

bestuur is het onderscheid tussen stichting en vereniging weggevallen. Ja, er zijn nog aparte



financiële jaarverslagen, accountantsverslagen, e.d. maar er wordt gewerkt als één bestuur

waarbij ook de taakverdelingen en referent schappen uitgaan van één bestuur.

Tot slot, bedankt voor uw vertrouwen en binnenkort tot ziens als gewoon lid op de baan.

Henk Kamphuis
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Old Grand Dad trofee op 6 mei

Zoals gebruikelijk wordt ieder jaar de clubwedstrijd, om de

Old Grand Dad trofee, op maandagochtend tijdens de Heeren

inloopwedstrijd gespeeld.

Lees meer >

Koningswedstrijd 2019
Ook dit jaar waren de weergoden ons

gunstig gestemd, maar één buitje en dat

terwijl de voorspellingen niet al te best

waren.

Lees meer >

Shotgun-wedstrijden met
gezamenlijke maaltijd na
afloop
Het komend seizoen wil Brasserie Heelsum

bij alle shotgun wedstrijden de deelnemers

de mogelijkheid bieden om na afloop van

de wedstrijd van een lekkere maaltijd te

kunnen genieten.

Lees meer >

Word jij onze nieuwe receptie
medewerker?
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Wil jij werken op de meest avontuurlijke baan en in een team

met gezellige collega's? Dan maken wij graag kennis met jou!

Lees meer >

Impressie Open Golfdag
20 april 2019
Bekijk een videoimpressie van de laatste

Open Golfdag.

Kijk hier >

Gouden paasei 2019
Het paasweekend was, zoals voorspelt ook

in Heelsum warm, droog en zonovergoten,

kortom uitstekend golf- en terrasweer.

Lees meer >

Martin Watt stopt per 3 juni bij
Golfschool Heelsum

Martin heeft besloten zijn werkzaamheden als golfprofes-

sional op onze golfclub te beëindigen per 3 juni a.s.

Lees meer >

Nieuwe bewoner in de baan gespot
Twee weken geleden werd deze nieuwe bewoner in de baan gespot op Airborne 4.

Het spreekwoord 'zo bang als een wezel ' was niet van toepassing op dit jonge aaibare

exemplaar.

Tijdelijke vervanging

https://gcheelsum.nl/nl/contact/vacatures
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/fotoalbum/videos/open-golfdag-20-april-2019
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/wedstrijdverslagen/gouden-paasei-2019
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/martin-watt-stopt-per-3-juni-bij-golfschool-heelsum


Afmelden voor de nieuwsbrief

vakantieperiode baanmanager

In dit bericht willen we jullie informeren dat Maaike Schouten

(bestuurslid) de vakantieperiode van Henk de Vries

(bestuurslid) als interim baanmanager zal waarnemen van 20

mei t/m 28 juni. Het nieuwe mailadres van de baanmanager

is: baanmanager@gheelsum.nl

Kledingactie Forgolfers
Nog nooit was ons aanbod in golfkleding

zo groot als in dit seizoen zowel voor de

dames als ook voor de heren. Maar liefst

25 merken telt ons aanbod van zowel

modieuze als ook functionele golfkleding.

Wij zijn ervan overtuigd dat voor ieder

wens iets te vinden is. Kom snel langs en

overtuig je van de keuze en profiteer van

de stapel korting.

Lees ook >

Schoenenactie
Foregolfers
In de maand mei ontvang je op de gehele

collectie van golfschoenen uit

voorraad maar liefst 20% korting. Er is een

brede keuze van meer dan 40 modellen

met of zonder spikes.

Onze merken die we in huis hebben: Ecco,

Footjoy, Adidas, Callaway, Sketchers,

Duca de Cosma …. Hiermee kunnen we

voor elk golf(st)er een passende schoen

vinden.

Lees ook >

Introductie nieuwe leden za 13 april 2019: Geslaagd
23 nieuwe leden waren aanwezig. Korte presentaties door afgevaardigden van het bestuur,

baancommissaris, marshal organisatie, wedstrijd-cie en regel- en hcpcie, Shop Forgolfers en

golf pro’s.

Lees & zie meer  >

Boeken De baan De club Open Dagen Contact
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