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25 mei 2022.

Dit is een nieuwsbrief van Golfvereniging De Swinkelsche en deze
Samen bouwen aan een zal regelmatig verschijnen. (mits er nieuws te melden is)
mooie toekomst!

Nieuw bestuur per 24 mei 2022.
Op 24 mei, tijdens de bijzondere Algemene Ledenvergadering werd bij acclamatie het nieuwe
bestuur voor de golfvereniging benoemd. Van links naar rechts: Anton Derkx, Jan Driessen en
Marcel Smits nemen het stokje over van het oude bestuur.

Even voorstellen:
•

•

Anton Derkx (56) uit Heeze golft alweer enkele jaren bij de Swinkelsche,
voornamelijk met zijn kinderen. In het dagelijks leven bestiert hij een
bewindvoerderskantoor in Eindhoven samen met zijn dochter. In het verleden heeft
hij meerdere bestuurlijke functies vervuld, maar nu alweer even niet, dus begon het te
kriebelen toen de mail met uitnodiging voorbij kwam en meldde hij zich aan voor het
bestuur.
Jan Driessen (66) uit Heusden golft pas een half jaar bij de Swinkelsche en doet
regelmatig aan de wedstrijden mee. Jan is gepensioneerd nadat hij jarenlang bij de
gemeente Venlo werkte, waar hij onder andere verantwoordelijk was voor de
groenvoorziening en de sportaccomodaties. Jan vindt het een uitdaging om met
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•

verschillende mensen in gesprek te gaan en samen te bouwen aan een mooie
vereniging.
Marcel Smits (58) uit Leende golft al jaren bij de Swinkelsche, meestal met zijn
vrouw Barbara, maar speelt ook graag in wedstrijden en met anderen. In het
dagelijkse leven bestiert hij samen met Barbara alweer bijna 30 jaar
Pannenkoekenhuis De Clown in Leende. Marcel was deelnemer van de commissie
die onderzoek deed naar de nieuwe bestuursvorm(en) en zodoende stelde hij zich
opnieuw beschikbaar voor een bestuursfunctie en vindt het een uitdaging om er
samen met Anton en Jan iets moois van te maken.

De 3 heren hebben samen besloten om geen rolverdeling te maken inzake voorzitter /
secretaris / penningmeester maar willen alle zaken met zijn drieën aanpakken en naar buiten
toe ook als zodanig optreden. Wel zal er in de toekomst gecommuniceerd worden wie welke
commissies gaat begeleiden en via welke lijnen er gecommuniceerd zal worden.
Verwacht van de heren geen fijngeslepen vergezichten met betrekking tot de lange
termijnvisie van de vereniging. Zij willen stap voor stap bouwen aan een mooie toekomst en
beginnen met het volgende 3 stappenplan voor de korte termijn:

1.

2.

3.

Tijdens de Algemene
Ledenvergadering
werd afscheid
genomen van het
vorige bestuur
bestaande uit Gerard
Adams, Karen Strijbos
en Jan Vinkenvleugel
( niet aanwezig) Zij
werden door Rein
Thijssen uitvoerig
bedankt voor hun
inzet voor de
vereniging.

De basis moet goed zijn, dus eerst wordt er gewerkt aan een positieve samenwerking
met de baaneigenaren en het management. Door middel van gesprekken komen tot
een gezamenlijke richting waarin gezocht wordt naar win-win situaties waarbij beide
partijen weten wat ze aan elkaar hebben.
De zichtbaarheid van de vereniging vergroten op de baan, maar ook in het clubhuis.
Met de eigenaren is afgesproken dat het bestuur hiervoor met een voorstel zal komen
waarover dan van gedachten wordt gewisseld.
De bestaande commissies daar waar nodig versterken en ondersteunen en afspraken
maken over de wijze waarop met elkaar gecommuniceerd wordt. Wellicht in de
toekomst nog komen tot de oprichting van enkele nieuwe commissies.

Afscheid van het vorige bestuur.
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Agenda mei – juni:
Naast de reguliere dinsdag en zaterdagwedstrijden vinden de volgende
activiteiten plaats:
29 mei:

Funwedstrijd Half om Half

31 mei:

Kanaalderby op het Woold

02 juni:

Donderdagavond Ambiance Wedstrijd

09 juni:

Donderdagavond Ambiance Wedstrijd

16 juni:

Donderdagavond Ambiance Wedstrijd

23 juni:

Donderdagavaond Ambiance Wedstrijd

25 juni:

Strokeplaykampioenschappen dames en heren.

