NIEUWSBRIEF
Waarde Businessclub leden,
Alweer de langste dag en ook nog bijna de warmste van het jaar, dus een mooi moment om er weer eens
een Nieuwsbrief uit “te doen”.
In de 1st plaats welkom aan Eline:
Hoewel velen van jullie haar al diverse keren ontmoet hebben als de
echtgenote van Maikel (Ouwerkerk), toch even een mooi moment om haar
op deze manier formeel te introduceren. Toen Eline hoorde dat Joke na 5
jaar ondersteuning van het bestuur van de Businessclub om persoonlijke
redenen aangaf haar vrije tijd wat anders te willen invullen, stelde zij
spontaan voor om die rol op zich te willen nemen. Vanzelfsprekend,
sprongen wij een gat in de lucht en grepen dit mooie aanbod met beide handen aan: Eline, welkom!
Afscheid Joke:
Joke had aangegeven dat zij per 1 juni eigenlijk wilde stoppen. Vandaar dat het ook de bedoeling was dat
haar afscheid samen zou vallen met de speciale wedstrijd op 19 mei jl., “The Skirts en Shirts” middag.
Jammer genoeg waren een paar details niet compleet ingevuld, waardoor dit afscheid helaas niet door kon
gaan. Binnenkort willen we daarom een tweede poging eraan wagen waarvan wij een ieder tijdig zullen
informeren.
Welkom nieuw Businessclub lid “Uitzendbureau de Koning”:
Diversen onder u kennen hem al, anderen hebben zelfs al met hem gegolfd, maar
via deze weg toch nog even een formeel welkom aan Jeroen (Mantel) die per 1
april is toegetreden tot onze gelederen. We wensen hem veel golf plezier.
Extra Speeldag in Juni:
Doordat de Kagerzoom golfweek dit jaar later viel dan vorig jaar, was onze organisatie even de kluts kwijt of
kwam dat misschien doordat het hoofd nog bij de zeer geslaagde “Shirts en Skirts” wedstrijd in mei was. In
ieder geval was de reguliere 3e vrijdag van de maand voor juni al gepland, geboekt en georganiseerd toen
het muntje viel: “wat doen we dan op de vrijdag 30 juni in de golfweek?”. Op het allerlaatste moment is het
dan toch gelukt om in overleg met de het Kagerzoom bestuur en de wedstrijdcommissie alsnog een
bijzondere wedstrijd in te plannen. Evenals voorgaande jaren wordt dat een 18 holes par 3 wedstrijd, altijd
weer een uitdaging en met veel plezier gespeeld. Een aparte uitnodiging hierover is naar u al in de mail.
Hierbij zij nog opgemerkt dat, omdat dit toch een extra speeldag gaat worden, er besloten is om de reguliere
jaarlijkse “Buitendag” (golfwedstrijd op een andere baan) in augustus te laten vervallen. Het bijzondere tintje
wordt echter wel behouden, d.w.z. de verdubbelaar voor de puntentelling treedt in werking en een extra
drankje en hapje wordt aan het evenement toegevoegd.
Met Limitless op zoek naar uitbreiding van de Businessclub:
Studenten van de Leidsche Hogeschool moeten voordat zij aan hun stagejaar beginnen in het laatste
semester van hun 2e jaar een project doorlopen waarbij zij in groepjes een bedrijf vormen. Zo zijn wij als
Businessclub met vier enthousiaste jongedames van de afdeling Communicatie & Marketing onder de naam
“Limitless” in zee gegaan om te onderzoeken hoe wij mogelijk een aantal nieuwe leden zouden kunnen
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binnen halen. Als geïntegreerd onderdeel van hun onderzoek hebt u enige tijd geleden al per e-mail een
enquête van hen mogen ontvangen en zijn ook een aantal van u afgelopen vrijdag mondeling geïnterviewd
als vervolgstap in dit proces. Hun project wordt begin juli afgerond met een rapport onderbouwd met een
eind presentatie en wij kijken uit naar hun bevindingen, conclusies en aanbevelingen.
“Incident rapport”:
Recentelijk werden twee van onze Businessclub leden tijdens een rondje golf aangesproken door een Course
Marshall omdat zij met hun gasten een 4-bal vormden. Ook een Kagerzoom lid vond het even later nog nodig
om hier wat over te zeggen. E.e.a. werd gemeld aan de dienstdoende Caddiemaster die er een rapport van
opstelde. Onderzoek naar voorgaande leverde diverse leer - en verbeter punten op die hieronder als volgt
zijn samengevat en worden opgevolgd:
•

Voor Golfclub Kagerzoom:
a. Het boekingssysteem gaat aangepast worden zodanig dat een Businessclub lid duidelijk
herkenbaar wordt voor Caddiemasters en Course Marshalls.
b. Naar alle Caddiemasters, Marshalls en Kagerzoom leden gaat een mededeling uit dat
Businessclub leden een 4-bal kunnen spelen zolang aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan zie punt c t/m g hieronder.

•

Voor de Businessclub leden die een 4-bal willen spelen:
c. Reservering van slechts 1 afslagtijd voor de 2 leden en hun gasten.
d. De spelvorm is “Greensome”.
e. Aansluiting met de voorliggende flight moet worden gehouden.
f. De bal wordt opgepakt zodra er niet meer gescoord kan worden.
g. Mocht aansluiting niet lukken, dan wordt achterop komende flight doorgelaten.

Waarschijnlijk ten overvloede, maar alle partijen moeten zich er terdege van bewust zijn dat wij allemaal
golfers zijn die in goede harmonie en respectvol met elkaar om willen gaan waarbij de conversatie toon naar
elkaar toe altijd beleefd is en blijft, dat de instructies van een Course Marshall altijd opgevolgd dienen te
worden en dat in geval van onvrede, gevoel van onrecht ed. er gewoon melding van gemaakt kan worden bij
de Caddiemaster.
Wens:
Tenslotte wensen wij jullie allen langs deze weg een hele fijne, sportieve en veilige vakantie periode.
Namens het voltallige bestuur,
Ger
Warmond 21-06-17
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