
 
      Golfclub Velden is onderdeel van: 

12e Nieuwsbrief maart 2015 
 

 
Beste leden en geïnteresseerden, 
 
Voorbeeld doet volgen 
Ons concept, golfen op een sport accommodatie, is overgenomen door de beide voetbalverenigingen  
Venlose Boys en Vos op het  sportpark aan de Merelweg. Samen leggen ze een  lange 9 hole par3/4 aan op 
hun sportaccommodatie. De golfclub Velden heeft opgetreden als adviseur. 
 
Ledenvergadering 2014 
Op 10 december heeft de ledenvergadering van onze golfclub plaats gevonden, waarbij  bijna de helft van 
de leden aanwezig was. De regiocommissaris van de NGF, mevrouw Trix van der Mast, heeft een 
interessante lezing gehouden over diverse aspecten van het EGA handicap systeem. 
Het voorstel van het bestuur is aangenomen betreffende de betaling van de contributie, te weten;  

ieder lid dient voor 1 juli de contributie te betalen voor het nieuwe seizoen. 
De reden is n.l. het feit, dat enkele oud leden wel gedurende de zomermaanden juli en augustus heeft 
gegolfd, maar zich in september heeft afgemeld. 
 
Aanpassingen aan de baan 

 Bij de driving range is een schuilhuisje geplaats. 

 De afslagplaats voor hole 3 is derhalve verplaatst naar het westen, de afstand naar de hole is 
overigens wel gelijk gebleven. 

 De gemeentelijk sportbedrijf heeft alle struiken in de groenstrook langs het Vilgertpad verwijderd en 
gras gezaaid. De golfclub heeft alle stenen en stronken in deze strook verwijderd, zodat het gras 
goed onderhouden kan worden. 

 De afslag van hole 5 is enkele meters verplaatst om veiligere situatie te creëren voor de mede 
golfers. 

 Alle afslagmatten zijn schoon gespoten met een hoge druk reiniger en er is een start gemaakt met 
het verticuteren van de greens (op dit moment moeten nog drie greens behandeld worden) 

 Op dit moment  wordt de driving range enkele meters verlegd naar het zuiden en evenwijdig aan de 
as van de voetbalvelden. De gehele driving range wordt belegd met een laag kunstgras. 

 Bij de afslagplaatsen van hole 4 en 9 zijn banken geplaatst. 

 Alle greens krijgen nieuwe hole cups en vlaggen. 
 
Samen golfen 
Op woensdag 15 april gaan we samen golfen op de qualifying par ¾ van Bleijenbeek. Meer info volgt.  
 
Leden geslaagd 
Afgelopen jaar zijn diverse leden geslaagd voor het regelexamen en is Francien van Arkel geslaagd voor het 
referee examen. Allen proficiat. 
 
Klusmorgen 
Elke maandagmorgen van 9-12 uur wordt er door een aantal leden samen gewerkt om onze golfbaan te 
verbeteren en op peil te houden. Halverwege drinken we samen een kop koffie in het nieuwe clublokaal van 
de BMV Velden, dat trouwens elke dag geopend is van 9-23 uur. 
 
Ledenwerving 
De golfclub Velden kan nog wat leden gebruiken en daarom heeft het bestuur besloten, dat de contributie 
voor 2015 van 1 april tot 1 juli slecht 20 Euro bedraagt. Voor dit laag bedrag hoeven eventuele twijfelaars 
niet meer te twijfelen. Daarnaast sporen we leden aan om actief reclame te maken voor onze golfbaan. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Het bestuur van Gc Velden, 
Jos Logister, Peter Bouten, Jacques Valkenaars, Theo Ewalts en Henk Clabbers. 
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