
 

 

Nieuwsbrief van de golfclub Velden    1 februari 2021 

 

 

 

 

 

Beste leden, 

 

Door corona hebben we elkaar minder gezien, zijn er weinig vrijdagwedstrijden geweest,  geen 

lente/herfst wedstrijd, geen regelcursus en geen jaarvergadering in januari 2021. 

We zullen van het corona virus nog maanden hinder ondervinden voordat het weer een beetje 

normaal wordt. 

 

Middels deze brief houden we jullie op de hoogte van gang van zaken. 

 De financiële situatie van SV Velden is regelmatig aan de orde geweest en gelukkig heeft de 

golfclub daarvan weinig last van gehad, omdat een aantal jaren is afgesproken, dat wij financieel ‘los 

staan’ van SV Velden. De golfclub Velden ontvangt niets van de inkomsten van SV Velden en betaalt 

ook niet mee aan eventuele tekorten van SV Velden. 

 GcV heeft het boekjaar 2019/2020 met een positief saldo van  1.386,47 Euro afgesloten. 

Met het reeds gespaarde geld is in het nieuwe boekjaar 20/21 een nieuwe greenmaaier gekocht van 

2450 Euro, waardoor er nog 79 Euro op de balans staat als reserve. Ieder jaar moeten we de reserve 

weer opbouwen voor een nieuwe greenmaaier over 5 tot 7 jaar. 

 

 Op 1 juli 2020 hebben  zes leden zich afgemeld, waardoor het aantal leden zonk naar 36. 

Inmiddels hebben zich weer nieuwe leden aangemeld, waardoor het ledental 42 is per 1 januari 

2021.  

 

 Het baanonderhoud wordt op maandag morgen uitgevoerd door Piet Arts, Martin van den 

Hombergh, Henk Clabbers en Jos Logister. Bij toerbeurt maaien Ger Litjens, Wim Hendrikx, Jacques 

Valkenaars, Jan Bergman, Leo Jacobs, Martin van den Hombergh en Twan in ’t Zandt de greens in de 

groeiperiodes van maart tot november op de donderdag of de vrijdag. 

Naast deze personen zullen we nog andere personen nodig hebben als we de greens in maart april 

weer een opknapbeurt geven. De greens van hole 8 en 9 moeten doorgezaaid worden om een betere 

grasmat te krijgen. 

 

Zoals de meesten van jullie gemerkt hebben is de EGA handicap per 1 maart niet meer van 

toepassing. Daarvoor in de plaats is de Wereld Handicap Systeem (WHS) gekomen. Voor bijna 

iedereen van ons is de WHS hoger dan de EGA handicap, uitgezonder de leden die de laatste 3 jaar 

geen Q-kaarten hebben ingeleverd. 

Over WHS zal, zodra het weer mogelijk is, een bijeenkomst worden gehouden in het clublokaal. 

 

De  dinsdagmorgen is de inloopmorgen van de dames, start om 9.00 uur.  



 

 

Vanaf 13.30 uur is  op dinsdag en donderdag een inloop voor iederereen. De drivingrange wordt 

gebruikt van 13.30 tot 14 uur, daarna spelen de aanwezigen meestal 9 holes. 

 

De vrijdagwedstrijd om de 14 dagen wordt  elke even week gespeeld, aanvang 10.30 uur. Aanwezig 

zijn om 10 uur aub. Geen aanmelding noodzakelijk. Van 10 tot 13 uur is vrij spelen niet toegestaan. 

Iedereen met een redelijke techniek en kennis van de golfregels kan meedoen.  De organisatie 

bestaat uit Leo Jacobs en Martin van den Hombergh. 

 

De golfclub heeft een groot aantal 2e hands golfballen in huis die voor 25 Eurocent gekocht kunnen 

worden. Is een golfclub defect, dan kunnen we die mogelijk repareren, geen uurloon, wel 

materiaalkosten. 

Mocht iemand nog een technische golfles nodig hebben, dan aanvragen bij het bestuur. 

We zijn van plan om golfregellessen voor twee  of meer personen te geven in het voorjaar. 

Aanmelden bij het bestuur. 

 

 

Op dit moment mag een flight maar bestaan uit TWEE personen. Hou je daaraan aub. 
 

 

Namens het bestuur en blijf gezond, 

 

Het bestuur van de golfclub Velden 

Theo Ewalts, Jacques Valkenaars, Peter Bouten, Jos Logister 


