
	
Zeist, 3 februari 2017  
 
 
Beste NVG Leden,  
 
De agenda voor 2017 is vastgelegd. Ik denk dat we er ook dit jaar in geslaagd zijn om 
uitstekende en uitdagende golfbanen vast te leggen. Wij willen het uiteraard aantrekkelijk 
houden om aan de NVG golfdagen deel te nemen en om je relaties uit te nodigen en te 
fêteren.  
 
We houden de mogelijkheid open voor nieuwe leden. We kunnen wel alvast melden dat er 
een aantal nieuwe leden zijn. Wij zullen hen op gepaste wijze introduceren, ofwel op een van 
onze toekomstige golfdagen, of per communiqué. 
 
 
DATA NVG Golftoernooien 2017 
	

DAG DATUM STARTTIJD CLUB 
Maandag    3 april 2017 13-14 uur shotgun GC De Haar ‘memorial’ 
Woensdag  17 mei 2017 13.30 uur 1-tee Hilversumsche Golfclub 
Maandag  19 juni 2017 12.30 uur 1-tee UGC ‘De Pan’ 
Maandag  11 september 2017 12.30 uur 1-tee  Noordwijkse Golfclub 
Dinsdag  10 oktober 2017 13.00 uur 1-tee Eindhovensche Golf 
 
Deze extra optie zullen we bespreken en inplannen bij voldoende interesse! 
t.b.c. November 11.00 uur 1-tee De Lage Vuursche 

 
t.b.c. Afstemmen met 

leden 
Weekend of 3-daagse 
golftrip in NL of Buitnland 

Bijv. Golf & Country Club 
Lauswolt 

	
 
We willen elk lid betrekken in het succesvol maken van het NVG Golfseizoen. Dat houdt in 
dat we open staan voor suggesties. Denk aan indeling flights, competitievorm, ideeën en 
wensen met betrekking tot de inkoop van prijzen, eten en drinken, etc.  
  
Zo gaf nieuw lid, Pieter Huitema, De Haan Advocaten & Notarissen, aan dat hij Golf & 
Country Club Lauswolt kan regelen. Mooie suggestie voor een NVG weekend? Geweldige 
baan, prachtige omgeving, verrukkelijk eten en logeren in Hotel Landgoed Lauswolt, sinds 
2015 bekroond met een Michelinster.  
 
Aankondiging en aanmelding Golfdag 
We sturen ongeveer 4 weken van te voren de uitnodiging om je in te schrijven of af te 
melden voor de wedstrijd. De bevestiging van inschrijving volgt uiterlijk 2 weken van tevoren. 
Wijzigingen zijn mogelijk, mits tijdig doorgegeven en onder voorbehoud van de voorwaarden 
van de golfbaan. Wij als organisatie doen er alles aan om onnodige kosten te beperken. 
  



	
Administratie:  
De jaarlijkse adm.nota’s ad 300,00 is een bijdrage die ieder lid betaalt ongeacht het aantal 
wedstrijden hij/zij speelt. Deze bijdrage wordt gebruikt voor de organisatie van de golfdagen 
door MG Golf Events, inkoop van de prijzen, onderhoud en kosten Website, etc.  
 
De facturen voor deelname aan een NVG Golfdag rond max. € 250,00 per dag, worden 
zoals te doen gebruikelijk direct na het toernooi, op basis van werkelijke kosten verstuurd. 
Hiervoor ontvang je een volledig verzorgde golfdag. Greenfee, ontvangst met lunchbuffet, 
baancatering door de baan, borrel met happen, een 2-gangen diner of buffet, koffie en 
dranken zijn inclusief. Wij rekenen vervolgens op een vlotte betaling, aangezien we onze 
financiële verplichtingen naar de Golfbanen en Horeca graag op tijd afwikkelen.   
 
Een aantal leden geven de voorkeur eraan om een nota voor het hele jaar te ontvangen. De 
afrekening van de werkelijke kosten gebeurd dan achteraf. Graag verneem ik of je van deze 
mogelijkheid gebruikt wilt maken. De kosten voor je gasten, worden dan wel direct na het 
toernooi gefactureerd. 
 
Tot slot wensen wij iedereen een succesvol in goede gezondheid en vooral ook een 
fantastisch en prachtig NVG Golfseizoen 2017 toe.  
 
Graag tot maandag 3 april op GC De Haar voor onze bijzondere NVG Golfdag. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens NVG  

  
 
 
Manon God  Henk van Dijck 
 
 
 
 
MG Golf Events 
mggolfevents.uk@gmail.com 
 
148 The Mount 
YO24 1BW 
York  
North Yorkshire 
Verenigd Koninkrijk 
Tel: +44 1904 613297 
Mb: +44 7539 390324 
 
 


