
 

Dit is een nieuwsbrief van Golfvereniging De Swinkelsche en deze 

zal regelmatig verschijnen. (mits er nieuws te melden is)  

Taakverdeling nieuw bestuur. 

Na een korte inwerk / kennismakingsperiode heeft het bestuur de taken binnen de vereniging 

als volgt verdeeld: 

Jan Driessen zal zich gaan bezighouden met:  

• Commissie nieuwe leden 

• Wedstrijdcommissie 

• Commissie Lief en Leed 

• NGF Competitie met Tim Spijksma als contactpersoon 

• Lustrum activiteiten 10 jarig berstaan 

• Contactpersoon Edith Eijkemans 

•  

Anton Derkx gaat zich bezighouden met: 

• Financiën 

• Mailverkeer 

• Verslaglegging 

• Website review 

 

Marcel Smits gaat zich bezighouden met:  

• Communicatie in als zijn facetten waaronder:  

• Website 

• Nieuwsbrieven 

• Publicatieborden 

• Wall of Fame 

Inschrijftermijn wedstrijden gewijzigd. 

Voor alle wedstrijden is de inschrijftermijn gelijk getrokken en is voortaan gelijk aan de 

normale inschrijftermijn voor een individuele tee-time.  

Publicatiebord en verenigingshoek. 

In samenwerking met het management wordt een publicatiebord ontwikkeld wat komt te 

staan in de buurt van de parkeerplaats. De exacte locatie wordt bepaald na sloop van de oude 

woning.  
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Lustrumactiviteiten 10 jarig bestaan. 

Volgend jaar bestaan de baan en vereniging 10 jaar. Samen met het management werkt het  

bestuur aan een aantal leuke activiteiten ter gelegenheid van dit feestelijke lustrum.  

 

Hoe kom je in aanmerking voor een handicart. 

De Swinkelsche is aangesloten bij de Stichting Handycart Nederland. Deze stichting voorziet 

in een goedkope mogelijkheid om een buggy te huren voor mensen met een tijdelijke of 

langdurige fysieke beperking of blessure.  

Iedereen met een tijdelijke of langdurige blessure kan een handycartpas aanvragen bij de 

stichting. Kijk op www.handicart.nl voor de tarieven. 

Je kunt kiezen uit een tijdelijke of permanente pas. Voor de goedkeuring heb je een 

handtekening nodig van je medisch specialist, huisarts of fysiotherapeut.  

Voor het aanvragen kunt u het aanvraag formulier downloaden op de site. Na aanvraag moet 

de clubconsul uw aanvraag accorderen en kunt u de aanvraag insturen.  

De clubconsul van de Swinkelsche is Ben Slegers. Stuur uw aanvraag naar 

vereniging@golfbaandeswinkelsche.nl en wij zorgen dat deze bij de consul terecht komt.  

 

Strokeplaykamioenen 2022 

Uitslag bij de Dames: 

Eerste plaats: 
Sanne Gijsbers                               207 slagen 
Tweede Plaats: 

Vicky Cao                                         232 slagen 
Derde plaats: 
Anne-Marie van den Hurk         241 slagen 

 

Uitslag bij de Heren: 

Eerste plaats: 

Marc Vorderman           243 slagen 
Tweede plaats: 

Hein van den Einden       245 slagen 

Derde plaats: 
Jerome Pegard                245 slagen 
(door een mindere laatste ronde dan 

Hein) 
 

http://www.handicart.nl/
mailto:vereniging@golfbaandeswinkelsche.nl
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Wedstrijden Augustus – September 

Alle wedstrijden zijn voor leden van de Swinkelsche toegankelijk en deelnemen doet je via 

inschrijven in E-Golf4U. Ook als je een paar keer niet kunt, of niet meegespeeld hebt mag je 

nog steeds inschrijven voor deze gezellige wedstrijden. 

In augustus en september vinden de volgende wedstrijden plaats:  

DINSDAG ZOMERCOMPETITIE: 16/8, 23/8, 06/09, 13/09, 20/09 en 27/09 

ZATERDAG MAANDBEKER: 13/08 en 10/09 

ZATERDAG ZOMERCOMPETITIE: 20/08, 27/08, 17/09 en 24/09 

DONDERDAGAVOND AMBIANCE: 18/08, 01/09, 08/09, 15/09, 22/09 en 29/09. 

KANAALDERBY ( Tegen Het Woold) op 30/08. (inschrijving gesloten) 

SUPPORTWEDSTRIJD MATCHPLAYKAMIOENSCHAPPEN: Zondag 04/09.  
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