Wacht niet tot de
ALV met ideeën

Onze volgende jaarvergadering is weer in mei. Nog zo’n eind weg
van nu. Vast en zeker lopen er momenteel al leden rond met
suggesties voor het bestuur en management van onze geweldige
golfvereniging. Wij zijn, denk ik, met zijn allen beter bediend als die
direct worden geuit. Niet in de laatste plaats daarom zou ik onze
leden de volgende oproep willen doen: Wacht niet tot de ALV met
ideeën. Misschien kunnen we niet alles waarderen, maar in de
praktijk is vaak meer mogelijk dan mensen denken. Wij kunnen dan
de jaarvergadering zo bekorten dat we na afloop gezellig kunnen
napraten bij een drankje. En ik durf één garantie af te geven: wie
met iets komt, opbouwend of kritisch, krijgt altijd antwoord! Zo
niet, dan doen wij het fout. Bovendien, het is niet goed om te blijven rondlopen met iets dat je niet zint of wat je graag gerealiseerd
wilt zien.
Committed to Jeugd
Binnen twee jaar wil GC Zeegersloot het NGF certificaat ‘Committed
to Jeugd’ verwerven. Het doel van ‘Committed to Jeugd’ is om golf
als breedtesport te stimuleren en kinderen op te roepen om de
golfsport te beoefenen. Clubs als onze Zeegersloot dienen daarvoor een goed jeugdprogramma te bieden. Onze professionals
hebben zich al gecommitteerd en de jeugdcommissie werkte
eraan. Zie andere artikelen in deze Afslag. Er zijn al jeugdcoaches
voor Committed to Jeugd maar nog niet genoeg. Wij zijn gelukkig
dat onze oud-voorzitter Wim Scholtes bereid is om in samenwerking met de jeugdcommissie dit project te leiden.
IJsvogels
Het jaar is nog niet voorbij, en we krijgen nog het naseizoen in de
prachtige herfstkleuren, maar wat hebben we al een fijn golfseizoen gehad. De baan lag er prachtig bij en na de renovaties is de
Griend van eminente schoonheid. De bunkers zijn verbeterd en
door de versterking van de paden kunnen de handicarts langer in
gebruik blijven. Ik zie nog de foto’s in De Afslag van het vorige
najaar. Indian Summer in Alphen aan den Rijn. En het wordt in de
Griend nog mooier met de oeverzwaluwwand. De aanleg bij hole 4
is inmiddels gestart. Op onze website (GCZ Natuur onder de bovenknop diversen) staat hoe zich die zal ontwikkelen. Een geweldig
initiatief die zelfs ijsvogels op onze golfbaan zal brengen. Dit kan
allemaal slagen door de medewerking van onze eigen leden!
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Voor wie het nog niet wist: ik ben een tegenstander van al te
lange vergaderingen. In het verleden besloegen onze algemene ledenvergaderingen soms drie uur. Niet dat ze onzinnig
waren. In tegendeel, want wat de leden te berde brachten
bleken doorgaans goede ideeën te zijn. Om onduidelijke reden
was ermee gewacht tot de ALV.
Parkeren
Vervelende gebeurtenissen doen zich voor in het verkeer. Zelfs op
parkeerplaatsen, zoals de onze. Helaas hebben we moeten vaststellen dat er met enige regelmaat parkeerschade ontstaat. Grote kans
is dat zo’n schade wordt aangebracht aan de vervoermiddelen van
een medelid. Het zal wellicht ook in de toekomst nog wel voorkomen. Wij gaan er vanuit dat zo’n parkeerschadegeval op een
correcte manier wordt afgehandeld.
Tempo
Punt van ergernis bij golfers op de baan is de doorloopsnelheid in
het spel. Ook hier wil ik, net als onze manager, een oproep doen aan
de leden het golfspel van anderen mede te veraangenamen door
zich te houden aan het tempo dat voor een ronde van 18 holes
staat; ongeveer 2 uur voor 9 holes met een vierbal. Dus niet onnodig lang vissen naar een te water gelaten bal...
Andere banen
Golfclub Zeegersloot doet mee aan ontwikkelingen, is bereid in te
spelen op ontwikkelingen en dienaangaande veranderingen toe te
passen. Een mooie ontwikkeling is het spelen op elkanders banen
in de omgeving. Wij doen mee aan samenwerking met zeven
andere golfbanen in de buurt, waar tegen introductietarief kan
worden gespeeld. Dit zijn: Capelle aan den IJssel, Haarlemmermeersche, Hooge Bergsche, Kagerzoom, Kleiburg, Nieuwegeinse
en IJsselweide (op onze website, eerst inloggen, dan knop clubinformatie, rubriek overig). Op zeven andere banen kan binnen één
uur tijden voor € 30 of minder worden gespeeld. In de weekeinden
zou het bedrag iets hoger kunnen zijn. Dit is een leuke meerwaarde
van het lidmaatschap. Wanneer je je aanmeldt als lid van GCZ speel
je daar voor de gereduceerde prijs. Wie het van plan is, moet wel
even op de site van de betreffende vereniging de bezoekersregeling bekijken. De zeven banen in onze omgeving staan op de ledenpagina van onze website onder de knop: informatie/clubinformatie
Complimenten
Tot slot complimenten aan onze leden. De illegale ballenverkoop
bij de parkeerplaats is aanzienlijk minder geworden. Wij denken dat
veel leden hun ballen voor dezelfde prijs hebben gekocht in de
shop bij ons clubhuis. Wij hopen dat deze trend zich doorzet.
Cees van Beurten, voorzitter
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