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Beste leden van Brabant Golf,
Het zijn onzekere tijden, maar daarmee vertel ik jullie niets nieuws en het is
per slot van rekening een nieuwsbrief. We willen jullie hiermee zo goed en zo
snel mogelijk op de hoogte stellen van dingen die spelen rond de situatie
zoals die nu eenmaal is en wat we daarmee kunnen. Vaak MOETEN we
bepaalde acties doen omdat de overheid of het protocol dat wij moeten
naleven dat eist. Lang niet altijd leuk, maar vergeleken met bijvoorbeeld
Engeland of Frankrijk hebben wij het nog niet zo slecht. Ook wij als bestuur
hebben er een lief ding voor over als daarmee deze hele toestand over zou
zijn, maar voorlopig proberen we er met zijn allen het beste van te maken!
In de vorige nieuwsbrief vinden jullie precies terug wat wel en niet mag/kan,

daar is voor ons nog niets in veranderd. Ook niet nu de horeca vanaf 1 juni
open mag! Wij hebben namelijk geen volledige vergunning en ook geen
verpachte commerciële horeca. Wij worden door de gemeente geschaard
onder de sportkantines, hierdoor mogen wij pas per 1 juli open!! En dat nog
onder het voorbehoud dat alles blijft gaan zoals het zich nu ontwikkelt.

Waarom horen jullie dit pas nu? Wij hebben tot en met gisteren geprobeerd
dit besluit aan te vechten, met het verzoek om alleen ons terras open te
mogen hebben. Vandaag echter kregen we het definitieve bericht dat ons
verzoek is afgewezen. Meer kunnen we niet doen, dit is definitief!

Wat mag dan wel? Je kunt in het clubhuis een coffee-to-go halen en die
mee nemen de baan op. Ook zijn een aantal drankjes in plastic flesjes te
koop (Cola, Aquarius, Orangina, Spa blauw, etc.) om mee te nemen de baan
in. Door de langdurige sluiting zijn een aantal flesjes drinken over de uiterste
verkoopdatum heen gegaan, deze worden niet meer verkocht maar als je
belangstelling hebt kun je ze bij de deur van het clubhuis gratis ophalen
(onder het motto "weggooien is zonde", zolang de voorraad strekt)! Wel

graag meenemen naar huis, het zijn veelal glazen flesjes en die willen we
niet in de baan hebben.

10 minuten regel De regel om ten hoogste 10 minuten van te voren te
komen en direct na afloop te vertrekken is ingetrokken. We zien af en toe
mensen toch wat nuttigen op bijvoorbeeld het terras of het grasveldje
daarvoor, het is niet toegestaan! Bij controle krijgen we dan een probleem,
dat kan tot sluiting leiden en dat willen we niet. Wacht alsjeblieft daarmee tot
we toestemming hebben! Als je na afloop een drankje wilt drinken kan dat
eigenlijk alleen op het parkeerterrein bij je auto, hoe ongastvrij dat ook klinkt.

ALV De Algemene Ledenvergadering zal door de omstandigheden niet
eerder dan ergens in september/oktober plaatsvinden. Gezien onze beperkte
technische installatie denken wij dat een online vergadering niet het
aangewezen medium is om de ALV te houden, daarom stellen we hem uit tot
we "live" kunnen gaan.
Gedwongen door de omstandigheden heeft het bestuur een voorzitterswissel
doorgevoerd. Daardoor is Ada van Riel voorzitter van onze vereniging
geworden, onder voorbehoud van toestemming van de ledenvergadering. Dit
was nodig om gebruik te kunnen maken van een aantal regelingen tijdens de
coronacrisis. Bij diverse instanties is op geldige wijze een aantal subsidies
aangevraagd, die gelukkig ook allemaal toegekend zijn. Hierdoor hebben we
de financiën op orde en zullen we ook in 2021 op onze baan kunnen golfen!

Denk na! Vergeet niet dat de regels waar wij ons aan te houden hebben niet
door ons zijn verzonnen, maar ons zijn opgelegd door de veiligheidsregio! De
papieren scorekaarten mogen niet gebruikt worden omdat papier
sporen van corona kan bevatten! Natuurlijk werken de gewone
scorekaartjes prima, maar het mag voorlopig gewoon niet.
Eén van de maatregelen was het afsluiten van de vuilnisemmers op de baan!
Op een poster is te zien dat je je eigen afval mee naar huis dient te nemen.
Van een aantal afvalbakken is de tape waarmee ze dicht zijn geplakt

onrechtmatig verwijderd en is er afval zoals bananenschillen in gedumpt! Niet
u, maar wij kunnen daar ernstige problemen met de veiligheidsregio mee
krijgen! SVP niet doen dus!
Dat het terras niet open mag is ook niet ons eigen idee, we hebben er alles
wat we konden aan gedaan om het wel open te krijgen, maar dat is niet
gelukt. Gezien alle commotie zit het er dik in dat er toezicht gehouden zal
worden op het naleven van de noodverordening.
Tot slot. We zitten er allemaal mee, we hebben er helaas mee te dealen.
Maar als we een beetje aan elkaar denken kunnen we heel veel plezier aan
onze fantastische sport beleven op onze mooie baan. Als jullie weer komen
kijken op de baan zul je versteld staan van hoe alles er uit ziet. Onze nieuwe
greenkeeper Jan Smeekens, René en de vrijwilligers van de klussenclub
hebben heel hard gewerkt om onze baan er geweldig uit te laten zien! We
hebben wat problemen gehad met de beregeningsinstallatie, maar die zijn
verholpen en sindsdien gaan ook de greens met sprongen vooruit! Geniet er
met volle teugen van van! Maar ook wij als bestuur kijken er naar uit om weer
gezellig op het terras een glaasje te kunnen drinken, nog even geduld!

