Nieuwjaarsspeechzondag6januari2019
Geachte aanwezigen! Beste allemaal…
Nogmaals van harte welkom op onze gezamenlijke
nieuwjaarsreceptie!
We hebben dit jaar helaas & wederom afscheid moeten nemen
van een aantal van onze vaste leden & oud leden van Welschap… Het
betreft de volgende personen…
- Willem Adriaanse, 12 februari 2018
- Bob de Ridder, 18 juli 2018 &
- Piet Verhaegh, 25 juli 2018
Laten we hen gedenken met enkele ogenblikken van stilte… dank jullie
wel!
We willen graag een aantal highlights van 2018 met jullie delen…
- Het weer/ het klimaat heeft ons dit jaar namelijk wederom
enorm bezig gehouden… De enorme droogte in het midden van het
jaar was een serieuze bedreiging voor onze, en vele andere
golfbanen in de regio… een heel aantal van hen kreeg te kampen
met volledig verdorde fairways en slechte greens… Door adequaat
en op de juiste wijze in te grijpen hebben wij, mede geholpen door
de aanwezige fairwayberegening en de eigen grondwaterpomp,
ervoor kunnen zorgen dat wij deze zomer met recht de groenste
baan van de regio waren met prachtig groene fairways en
uitstekende greens… hulde en dank voor het greenkeepersteam
onder leiding van Patrick van de Beuken…
- Door de voorjaarsstorm is het dak van de driving range voor
de derde maal in drie jaar tijd volledig kapot gewaaid… Na
uitvoerig overleg met de verzekeraar (waardoor het allemaal veel
langer dan gewenst heeft geduurd) is daarom besloten er deze keer
een volledig stalen dak op te leggen zodat het in de toekomst niet
meer zou mogen gebeuren… We gaan er overigens vanuit dat het
definitief repareren van de deur van de lockerruimte niet zo lang
op zich laat wachten… maar dat terzijde…
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- Een ander hoogtepunt van afgelopen jaar is uiteraard de
promotie van ons eerste herenteam naar eerste klasse… wat
een top prestatie… de eerste keer in 30 jaar dat welschap een team
in de eerste klasse heeft… we wensen hen heel veel succes komend
jaar en roepen u bij deze op hen te steunen en supporten tijdens de
competitie komend voorjaar…
- Nog een hoogtepunt van afgelopen jaar is de verdere
intensivering van de samenwerking tussen ons, het bestuur
en de verschillende commissies van de vereniging. Denk onder
andere aan het actief ondersteunen bij het organiseren van de
diverse wedstrijden, de samensmelting van de software voor het
reserveren van starttijden & het organiseren van wedstrijden (een
proces waar we overigens nu nog middenin zitten en die begin
april afgerond & operationeel moet zijn) en bijvoorbeeld aan het
stimuleringsplan en het golf&fit programma…
- Een ander groot hoogtepunt van afgelopen jaar was het 25-jarig
bestaan van onze vereniging met als hoogtepunt van de
festiviteiten de soms hilarische (en nu al legendarische) run op hole
9 voor de snelste hole per team.
- Hiernaast hebben we dit jaar een heel aantal grote & zeer
geslaagde golfevents mogen organiseren voor onder andere
PSV (met de zojuist binnengehaalde kampioensschaal), de Dela,
Panterreus en VDL… mooie aansprekende namen, met mooie
golfevents… Laten we hopen dat dat dit jaar een mooi vervolg
krijgt… PSV heeft al weer een datum staan en ook met de andere
partijen zijn we al weer druk in overleg…
- We hebben dit jaar helaas ook afscheid moeten nemen van een
aantal abonnementhouders om diverse uiteenlopende redenen…
maar meestal vanwege gezondheid of verhuizing… Ook hebben we
een heel aantal nieuwe abonnementhouders mogen begroeten…
Dit heeft, voor het eerst in de afgelopen jaren, geresulteerd in een
klein plusje in het aantal abonnementhouders… laten we
deze trend koesteren & doorzetten… Ook de aan welschap
verbonden golfers met een soort van greenfeepakket (ruim 300
golfers) en de business golfers kennen een lichte stijging… allemaal
resultaten van een aantrekkende economie, de uitstekende conditie
van onze golfbaan en goede naam van welschap als gezellige &
sportieve golfclub.
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We hebben natuurlijk ook een aantal prijswinnaars van de door
ons georganiseerde wedstrijden die we graag willen
benoemen… graag een groot applaus voor hen na afloop van het
opnoemen van alle namen…
- De Business Club Competitie is dit jaar gewonnen door het team
van verzekeraar IAK (inmiddels omgedoopt tot AON)
- De nulveertiggolf Competitie is dit jaar gewonnen door
Bedrijfsmakelaar Verschuuren & Schreppers
- De Groene Vingers Trofee is bemachtigd door Erik Vos
- De Marshal Cup is gewonnen door Carlo Kant
- Herenmiddag is gewonnen door Rene Soetens
- De Welschap Team Challenge tijdens de opening van het seizoen is
gewonnen door het team van Huub Versmissen, Eric van Eerd,
Craig Townsend & Mark Wilde.
- En als laatste de Welschap Team Challenge bij de sluiting van het
seizoen is gewonnen door het team van Hans van Straten, Peter
Vingerhoeds, Ad Wanders & Hans van Nunen.
Nogmaals allemaal van harte proficiat en geef ze allemaal een
daverend applaus.
We hebben ook nog een aantal mensen die we in het bijzonder
willen bedanken, die samen met ons, afgelopen jaar tot een succes
gemaakt hebben… ook voor hen een groot applaus na afloop van het
noemen van alle namen…
- Als eerste uiteraard al onze medewerkers voor hun tomeloze inzet
en uitstekende werkzaamheden tijdens soms turbulente tijden…
- Onze golfprofessionals,
- Het onderhoudsteam van SBA Golf & Groen,
- U als onze abonnementhouder & Businesslid,
- Onze marshals & Hoofdmarshal Franc Smits,
- Onze baancommissarissen Carlo Kant & Erik Vos,
- Alle vrijwilligers van de Groene Vingers,
- Els Sloot & Theo Nieuwenhuijs,
- Henk Verheijden, Frans Mooren & Henk Brands,
- Willem van Beerendonck,
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- En uiteraard ook het bestuur en alle vrijwilligers van onze
Golfclub,
- Een speciaal bedankje willen we uitspreken voor onze kids
Valentijn, Viktor & Jagger omdat ze ons toch maar weer vaak
moeten delen met jullie ;-)
- En als laatste heel veel dank voor de onvoorwaardelijke steun die
we krijgen van André & Annie Jeurissen...
Nogmaals allemaal heel veel dank voor jullie support en graag een
daverend applaus voor allen…
Voordat we het woord geven aan de huidige voorzitter van onze
Golfclub, Lia van Haaren en samen met u proosten op het nieuwe
jaar, op sportieve successen, op warmte & gezelligheid en vooral op
een hele goede gezondheid, willen we heel graag nog een aantal
mensen in het zonnetje zetten. Dit omdat deze mensen inmiddels
ruim 25 jaar op welschap vertoeven als actieve abonnementhouder…
Deze mensen vormen sinds jaar en dag het kloppende hart van
welschap, verdienen daarom een warm applaus van ons allemaal en
krijgen als aandenken een gouden bagtag van ons overhandigd met
inscriptie als herinnering… We noemen ze graag en vragen ze (indien
aanwezig) naar voren te komen om de bagtag in ontvangst te nemen
tijdens een daverend applaus…
We noemen in alfabetische volgorde:
Allard van Aalst, Annie Aerts, Carla & Willem van Beerendonk, Astrid
van Eerd, Ellen Frens, Bas Groothuis, Ricky & Hans Klaassen, Niels
Nederlof, Marianne & Jos van de Sluis, Josje & Hans Subnel en al
laatste van dit jaar Ton van Wezel.
Geef ze allen nogmaals een hartelijk applaus…
Directie Golfbaan Welschap
Bas Heijmans & Suzanne Heijmans-Jeurissen
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