
Vrijdag 1 mei 2020

Uitstel voorjaars ALV en vlog van de voorzitters

Beste leden,

 

De algemene ledenvergadering van Golfclub Heelsum was gepland voor dinsdag 19 mei

2020.

 

De overheid heeft een spoedwet aangenomen die een digitale ledenvergadering mogelijk

maakt. Ondanks dit alternatief heeft het bestuur er voor gekozen om de vergadering voorlopig

tot nader orde uit te stellen. De noodwet biedt de mogelijkheid tot een uitstel tot 1 september

2020 waarbij die periode nog eens verlengd zou mogen worden.

 

Het rooster van aftreden ziet voor de komende vergadering geen wijzigingen in het bestuur

voor en ook de jaarrekening kan op een later moment besproken cq. goedgekeurd worden.

De kascommissie heeft onder de huidige omstandigheden haar werk ook nog niet kunnen

uitvoeren. Wij zijn wel voornemens om een conceptjaarrekeningen per 19 mei 2020 op het

beschermde gedeelte van de website te publiceren. Hierover ontvangt u nog bericht,

mogelijke vragen worden niet beantwoord. Dat kan wachten tot de ledenvergadering.

Bekijk hier de vlog
Wij vertrouwen op uw begrip.

 

Met vriendelijke groet 

Namens het bestuur 

Gerd-Jan Toonen
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LEDEN

INLOG VOOR
LEDEN

BAAN
INFORMATIE

GC Heelsum update 21 april 2020

Zoals u wellicht al heeft vernomen, maakt de NGF zich

samen met de NVG, PGA en NGA achter de schermen sterk

voor een verantwoorde opening van golfbanen en het

beoefenen van de golfsport. 

Lees meer >

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=uclh1xFScCI&feature=youtu.be
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/golfclub-heelsum-update-21-april-2020


Initiatieven van onze partners
Onze partners hebben, zoals u waarschijnlijk al weet, een aantal initiatieven op touw gezet

voor u als lid van Golfclub Heelsum. Bij de Brasserie Heelsum kunnen maaltijden voor thuis

worden besteld. Bij Foregolfers kunt u aan personal shopping doen en bij de Golfschool kunt

u uw swing laten beoordelen d.m.v. digitale technieken. Uiteraard worden de voorschriften bij

al deze initiatieven in acht genomen. Ik kan u al deze initiatieven van harte aanbevelen.

Het baanmanagement

Een nieuwe lente en een nieuw
geluid

Hoewel nog geen mei trok ik op de ochtend van 15 april

samen met plaatselijk vogelaar Rinus van der Molen de baan

in voor de eerste vogeltelling van 2020.

Lees meer >

Klusgroep pakt prunus en
oprukkende braam aan

Na hun inspanningen voor het heideherstelplan is de

klusgroep ook aan de slag gegaan met het bestrijden van

prunus en oprukkende braam.

Lees meer >

Bedankt namens het team Brasserie Heelsum
Vele van jullie heb ik de afgelopen periode al langs zien komen en al even gesproken, maar

via deze weg zou toch nog kort iedereen heel erg willen bedanken voor de vele

hartverwarmende berichten en steunbetuigingen op welke wijze dan ook! Het is erg mooi om

te zien hoeveel betrokkenheid en samenhorigheid er binnen deze vereniging heerst. Zeker in

deze periode, wordt dit heel erg gewaardeerd.

 

Doormiddel van de verschillende lopende acties, is er door veel van jullie al een bijdrage

geleverd om ons deze periode door te helpen. Hetzij via het bijstorten van het horecasaldo,

via onze afhaalmaaltijden, maar ook via de vele gulle donaties. Voorlopig blijven wij in ieder

geval nog doorgaan met de afhaalmaaltijden, waarbij ook onze nieuwe kok Roy Saleming die

per 1 april begonnen is, zijn kwaliteiten kan laten zien.

http://https//gcheelsum.nl/nl
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/actie-brasserie
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/acties-van-de-golfshop-foregolfers
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/staystrong-aanbieding-golfschool-heelsum
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/een-nieuwe-lente-en-een-nieuw-geluid
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/klusgroep-pakt-prunus-en-oprukkende-braam-aan
http://https//gcheelsum.nl/nl


 

Hopelijk tot snel! 

Jaimy & het gehele team van de Brasserie

Aanbieding golfschool voor de jeugd

Na een aantal weken corona stilte is afgelopen woensdag de

jeugd t/m 18 jaar van Golfclub Heelsum weer begonnen met

golf lessen en trainingen.

Lees meer >

Etiquette en veiligheid op
de golfbaan
Het corona virus heeft ons allemaal in de

klem. Ook binnen de Regel &

Handicapcommissie.

We kunnen in het clubhuis geen

theorielessen geven.

Maar in de afgelopen maand is er een test

geweest met het geven van de theorieles

on-line.

Lees meer >

ELKE DAG GOLFPLEZIER
- 
We zijn weer open!
Vanaf 6 mei elke dag van 11:00 – 16:00

uur staat het team van FOREGOLFERS

klaar om  jullie de nieuwste en leukste

golfplezier producten te laten zien.

We verheugen ons op jullie komst.

Lees meer >

Afhaalmaaltijden van uw brasserie

Wij bieden vers bereide maaltijden aan die u kunt komen

afhalen. Op deze manier blijven wij toch nog een beetje bezig

en kunt u toch uw vertrouwde ritje naar de club maken.

Lees meer >

Tips & Tricks april 2020 Golfschool
Heelsum

Drie tips & tricks:

Technische tip, Mentale tip en een Fysieke tip

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/aanbieding-golfschool-voor-jeugd-tm-18-jaar
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/etiquette-en-veiligheid-op-de-golfbaan
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/elke-dag-golfplezier-we-zijn-weer-open
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/afhaalmaaltijden-uit-de-keuken-van-uw-eigen-brasserie
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/tips-tricks-mei-golfschool-heelsum


Afmelden voor de nieuwsbrief

Wat mis ik jullie!  – het
mooiste golfverhaal
Het is zo stil hier. Wat mis ik jullie toch

allemaal. De blije gezichten vanwege de

perfecte drive, de teleurstellingen van de

net gemiste put, de gezelligheid (of ook

niet) van jullie flight partners.

Gewoon alles wat het golfspel zo gezellig

en bijzonder maakt.

Lees meer >

Update van de wedstrijd
commissie
Het laatste wedstrijdverslag (Witte Winter

Hagedis) dateert al weer van 8 maart. In dit

verslag werd vermeld “Maar niet getreurd,

de Groene Hagedis start op 17 mei,

inschrijven via de wedstrijdkalender”.

 

Maar daarna werd het anders in de

wereld.

Lees meer >

Boeken De baan De club Open Dagen Contact

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/wat-mis-ik-jullie-het-mooiste-golfverhaal
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/update-van-de-wedstrijd-commissie
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.instagram.com
http://www.facebook.com
http://www.twitter.com

