Winterabonnement
Leden die greenfees betalen, krijgen deze winter verschillende
opties aangeboden.
Naast het gekende greenfee abonnement, bieden we de komende
maanden 3 aangepaste formules aan:
1. Winterabonnement november – december à € 75
2. Winterabonnement januari – maart à € 95
3. Winterabonnement november – maart à € 150
Met het winterabonnement kan er onbeperkt gespeeld worden van
maandag tot en met vrijdag (uitgezonderd feestdagen).
Greenfee tarieven winterseizoen
Vanaf 1 november gaan de wintertarieven van kracht voor
greenfee spelers.
Een rondje van 9 holes kost € 11 op weekdagen en € 15 tijdens
weekends en feestdagen.
Wie liever 18 holes speelt, zal respectievelijk € 15 of € 20 betalen.
Vacature Ladies & Seniors Captain
Zoals we reeds hebben gemeld, zal Anne-Mie Hanssens vanaf
januari niet langer actief zijn als captain. Zij blijft wel haar taak als
penningmeester in de sportcommissie vervullen.
We zijn nog steeds op zoek naar iemand die het captainship van
Anne-Mie wil overnemen. Eventueel kan deze functie ook verdeeld
worden over 2 personen.
Wie interesse heeft, kan zich aanmelden bij de sportcommissie.
Warmste Golfdag
Na een succesvolle 1ste editie in 2017, hebben we besloten om dit
initiatief verder te zetten en Jenne’s Friends Project VZW te
steunen.
Net zoals vorig jaar organiseren we een 9 holes wedstrijd, is er de
mogelijkheid om te ontbijten op de club en zullen er diverse dranken eetstandjes opgezet worden.
We hopen er samen een geslaagde 2de editie van te maken.

Christmas is coming
Het is nog even, maar het kerstseizoen is alweer in aantocht. Wij
zijn momenteel in volle voorbereiding om onze shop te voorzien
van een assortiment “voor onder de boom”.
Op een selectie artikels van Golfino mogen wij vanaf 1 november
zelfs al 30% korting geven. Vergeet dus niet om eens binnen te
springen en alvast een voorsprong te nemen op de kerstshoppers.
Annual Dinner
Op zaterdag 24 november verwelkomen we alle leden op onze
Annual Dinner. We kozen dit jaar opnieuw voor een walking dinner
formule van € 35 per persoon, aperitief inbegrepen.
We maken van de gelegenheid gebruik om een aantal goede
spelers in de bloemetjes te zetten en extra prijzen uit te delen.
Ook nieuwe leden zijn meer dan welkom om mee te genieten.
Voor meer informatie en inschrijven verwijzen we jullie door naar
www.wellingtongolf.be of i-golf.
Pace of play
Wegens de wijziging van bepaalde regels en met de bedoeling om
het golfspel sneller vooruit te laten gaan:
• Wie klaar is op de afslag mag spelen. Je hoeft geen
rekening te houden met de score van de vorige hole.
• Wie klaar is, speelt. Maw, het is niet de bal het verst van
de hole die als eerste moet geslagen zijn.
• Plaats je tas of trolley in de richting van de volgende
tee/hole.
• Als je niet meer kan scoren, raap dan je bal op.
• Sluit aan op de flight voor je.
Meer informatie: zie posters ready golf in de club.
Openingsuren onthaal
Vanaf 1 november wijzigen onze openingsuren. Je kunt vanaf dan in
het onthaal terecht van 9u tot 17u en in de brasserie tot 19u.

De brasserie blijft
geopend tot 19u.
KALENDER
september

KALENDER NOVEMBER2017
2018
Dinsdag 1, 8, 22 en 29 augustus
Eskimo Cup
Ladies & Seniors
Zaterdag
3 november
Woensdag 2, 16
en 30 augustus
Zondag
18 november
Midweektornooi
Donderdag 3, 10, 17, 24 en 31 augustus
Summer Tour
Aperitieftornooi
Vrijdag 4 en 18 augustus
Zondag
4 november
Summer
Bar
Zondag 6 augustus
InesisHappy
Cup By Decatlon
Monday+ BBQ
Vrijdag
11
en
augustus
Maandag 5 25
november
Twilight
Zaterdag 12 augustus
Ladies
Seniors Golf
Rabbits
+ WT &
9 Waregem
Dinsdag 6,
13, 20
27 november
Zondag
13 en
augustus
Aperitieftornooi
Dinsdag
15 augustus
Autumn
Tour
Aandacht voor Autisme cup
Donderdag
8
en
22
november
Zaterdag 19 augustus
Rabbits
Zondag
20 augustus
Rabbits
Ostend Open
+ diner
Zaterdag
10 november
Dinsdag 22 tem donderdag 24 augustus
Woensdag
14 november
Junior Jeugdstage
Zondag
Zondag25
27november
augustus
Rabbits + WT 10 – Mont Garni

Annual Dinner

Theorieles
op zondag
3 september
Zaterdag
24 november

Nieuwjaarsreceptie
Zondag 6 januari vanaf 11u

