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AFSLUITENDE WEDSTRIJD ÉN UITREIKING SCHILDJE INZAKE CERTIFICERING DOOR DE NGF 

VOOR  ‘COMMITTED TO SENIOREN’ . 

   

Op 5 februari 2015 vond in feite de aftrap plaats voor het project ‘Committed to Senioren ’ bij Golf & 

Country Club Capelle aan den IJssel. Aanleiding hiervoor was een uitnodiging voor een bijeenkomst in 
di t kader, georganiseerd door de NGF, op Golfclub Anderstein. Er volgde een intensief tra ject waarin 
ta l  van zaken geregeld moesten worden. Te denken va lt hierbij aan het opstellen van beleid- en pro-

grammastukken, het aantrekken van een golf pro en fys iotherapeut, en het maken van een sociaal pro-
gramma. Na dit alles kregen wi j op vri jdag 28 oktober, na de audit, te horen dat wij door de NGF waren 
gecerti ficeerd! 

Wi j hebben dit samen met u gevierd na onze traditionele wedstrijd (altijd na een serie tra iningen), die 
op donderdag 8 december werd gespeeld. 

Na de uitreiking van het schildje “Committed to Senioren” door Janke van der Werf (NGF), speeches 
gehouden door Jan Willem Elte en Joke den Boer, werd door de aanwezigen op ons succes geproost 
met een glas bubbels, aangeboden door onze commissie.  

 

  

 

 

D.m.v. deze Nieuwsbrief zullen wij u 

op de hoogte blijven houden van 

wedstrijden en evenementen. 

 Voor op- en/of aanmerkingen kunt 

u gebruik maken van dit e-mail-

adres: 

info@eenlevenlanggolf.nl 

Nick van de Watering 

Aad van Waardenburg 

Frans Willem Castien 

Ellen van Noort 

Jan Willem Elte 

Huib Pieneman 

Janke van der Werf (NGF) 

  

 

Hierna werd het ti jd voor de lunch. Lucas 
had zi jn uiterste best gedaan en ser-
veerde heerlijke gerechtjes op feestelijk 

gedekte tafels. 

In 2017 gaan wij u een uitgebreid wed-
stri jd- en sociaal programma aanbieden. 
Daarover zult u t.z.t. nader over worden 

geïnformeerd. Wij hopen dat u zich hier-
voor massaal in zult schrijven, zonder u 
kunnen wij niet! 

 

Het team van ‘Een Leven Lang Golf’ 
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Janke van der Werf (NGF) had lovende woorden voor onze commissie. 



 

    

Plezier en gezelligheid staat 

hoog in het vaandel van Een 

Leven Lang Golf. Wij hopen 

dat wij u in groten getale vol-

gend jaar te mogen verwel-

komen bij onze wedstrijden 

of andere evenementen. Bin-

nenkort zult u hierover nader 

worden geïnformeerd. 

Wij wensen u fijne Kerstdagen en 

een voorspoedig en gezond 2017! 


