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Golfweek 21 augustus

Voor deze wedstrijd hebben 20 jeugdleden zich ingeschreven. De
animo van eigen leden was gering en daarom hebben we de
samenwerking met de golfclub de Stok en Reimerswaal gezocht.
Volgend jaar hopen we op deelname van meer eigen leden. In de
volgende nieuwsbrief zal er een verslagje komen van de wedstrijd.

NIEUWSBRIEF
AUGUSTUS 2022

Beste jeugdleden en ouder(s), verzorger(s),

Hier is weer een nieuwe nieuwsbrief over aankomende wedstrijdjes/evenementen en
bepaalde zaken die wij met jullie als jeugdcommissie willen delen.

Locker voor golfclubs

Wist je dat jeugdleden voor een goedkoop
tarief een locker kunnen huren? De kosten
zijn rond de 25 euro per jaar. Meer
informatie kun je inwinnen bij de
administratie.

Nachtgolf evenement / Sinterklaas

(onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen)
SAVE the DATE : vrijdag 18 - zaterdag 19
november
Nachtwedstrijd met overnachting, leuke activiteiten
en ontbijt. Later hierover meer informatie. De
kosten worden geraamd op 10 euro per persoon.



Jeugdhonk 

Met vreugde kan de JC mededelen dat we alsnog
ruimte krijgen voor een jeugdhonk. Na september
hierover meer. De JC wil deze ruimte in samenspraak
met de jeugdleden/ouders inrichten. Misschien kun je
alvast bedenken hoe en wat je graag zou willen. 

Jeugdkampioenschappen 17 sept.

Op zaterdag 17 september zijn de jeugdkampioenschappen. Durf je de uitdaging aan te gaan en
word jij de nieuwe jeugd clubkampioen? De wedstrijdvorm is strokeplay, individueel.
We hebben 2 categorieën waarvoor je je kunt inschrijven
1. jeugdleden met handicap 18 of lager. (A)
2. jeugdleden met handicap 18 of hoger. (B)
Je kunt je inschrijven via E-golf4U of een mailtje sturen naar jeugd@golfwouwseplantage. nl onder
vermelding van je naam, je leeftijd en je handicap. De inschrijving is gratis.

Informatieavond jeugd: SAVE THE DATE

Op maandag 26 september, 19.00 uur, zal er een informatie-avond zijn op het clubhuis. Edwin
Derksen, onze nieuwe headpro zal zijn beleid toelichten ten aanzien van de jeugdopleiding en de
wedstrijden.
tevens zal de JC een korte toelichting geven over de te verwachten evenementen. We zouden het
heel fijn vinden als deze avond door alle ouders en jeugdleden bezocht gaat worden. 


