Hermanus Gholfklub
Nuusbrief aan Lede
Augustus 2019
Geagte lid
Ons is in die middel van ons Hermanus-winter en beleef tipiese en ook baie erge winterweer. Die wind en
reën het beteken dat gholf op sommige dae nie moontlik was nie; maar daar was gelukkig 'n paar
aangename sonnige dae tussenin.
Gholfbaan
Terwyl die beperkte warmte en sonskyn die groei vertraag het is die baan in 'n baie goeie speelbare
toestand, en die setperke, met gereelde behandeling, rol ook steeds mooi.
Ons het nog steeds te doen met die probleem van onherstelde kapmerke, valmerke en ongeharkte
sandkuile deur lede sowel as besoekers. Kom asseblief u plig in hierdie verband na.
Die waterprojek is voltooi en die vroeë resultate beloof uitstekend te wees, met ’n vol dam langs die
27ste en die 26ste en 27ste skoonvelde wat mooi groei. Dit sal meer tyd en veral meer son neem om die
skoonvelde ten volle te herstel. Die Vleilandkomitee het ook finansiële ondersteuning gebied vir die
aanplant van baie nuwe bome naby die waterweë.
Lidmaatskap
Soos in hierdie tyd van die jaar normaal is het ons 'n paar veranderinge tussen lidmaat kategorieë en 'n
paar bedankings gehad. Ons hoop dat lede steeds waarde ervaar in die opsies wat hulle kies.
Ons is verheug om aan te kondig dat daar besluit is om Edelweiss du Plessis, ter erkenning van haar
uitstekende diens oor 'n paar dekades, erelidmaatskap van die klub aan te bied.
Ons verwelkom ook die volgende nuwe lede sedert die laaste nuusbrief:
George Chapman (Junior)
Richard John Margetts (Vol)
Ronnie van der Merwe (Vol)
Carien van der Merwe (Vol)
Tania Fourie (5 dag “B”)
Philip Paul Coetzee (Junior)
Anne Lishman (Vol)
Karen Newman (Vol)
Jake Roos (lid op uitnodiging)

Hermanus Snyman (Vol)
George Botha (Junior)
Michael Harris (Vol)
Georg Kobos (Vol)
George King (Junior onder 19)
Mark Pyle (Junior)
Rikus Blomerus (Vol)
Gert Kruger (Vol)

U komitee glo steeds dat die klub aktief moet wees om jonger lede en Junior Golf aan te moedig as 'n
belegging in ons langtermyn-toekoms. Ons het 'n beskeie ontwikkelingsprogram en bied intekening- en
speelgeld toegewings vir gholfspelers jonger as 19 en onder 30. Lede word aangemoedig om nuwe jong
gholfspelers voor te stel wat hierdie voordele kan benut.
Resultate
Damesliga: Die Shiraz-span het hul wedstryde vir die seisoen voltooi en is tans in die tweede plek. Die
Merlot-span speel binnekort hul laaste wedstryd en is tans in die 3de plek. Die Chenin-span het ook nog
een wedstryd oor en is tans in die 4de plek.
Ons Kruger-liga-span het sy wedstryde vir 2019 voltooi en het 'n 3de plek behaal met 3 oorwinnings, 2
verliese en 1 gelykopuitslag uit 6 wedstryde en het sodoende net die halfeindronde misgeloop.

Die Senior Liga is geskeduleer om op 6 Oktober te begin, met 3 wedstryde in Oktober en die eindstryd in
November.
Dirk van der Merwe is ons 2019 Mans Putjiespel Kampioen, nadat hy Francois Theron 3/2 in die eindstryd
verslaan het.
Toename in Lede- en Speelgeld
Lede het almal die brief waarin die jaarlikse ledegeld en fooie uiteengesit is, saam met hul fakture
ontvang. Die komitee waardeer die groot aantal betalings wat reeds van lede ontvang is vir beide
Ledegeld en Vooruitbetaalde speelgeld. Ons het 'n paar vrae en kommentaar ontvang oor die aanpassings
wat hierdie jaar aangebring is en het daarop geantwoord. Alhoewel daar voorspel is dat die brief baie
vrae sal ontlok blyk dit uit die kommentaar ontvang dat daar vir beter begrip bykomende verklarings
nodig mag wees:
Ons ervaar hoër inflasie in sommige uitgawe-kategorieë - byvoorbeeld lone en munisipale-dienste. Anders
as vorige jare, glo ons dat dit verstandig is om nie in die volgende jaar staat te maak op verdere groei in
lidmaatskap en in besoekers-rondtes om 'n hupstoot te gee aan die inkomste van die klub nie.
Die demografie van lede - veral die ouderdom van lede - beteken dat die getal wat in aanmerking kom vir
Senior Lidmaatskap vinnig groei en dit sal voortgaan. Dit verg ingryping om die behoefte aan strenger
intervensies in die komende jare te verminder. Soos in die vorige brief opgemerk, ondersoek u komitee
watter verdere stappe nodig mag wees om stabiliteit in die toekoms te bewerkstellig. Sodanige stappe sal
goed uiteengesit word en na 'n Algemene Vergadering van lede geneem word indien dit deur ons
Grondwet vereis word.
As lede verder vrae het oor die 2019/20 lede- en speelgeld, kan u dit per e-pos aan die Algemene
Bestuurder rig.
Professionele Gholfspeler
Julian Shaw het besluit om Hermanus te verlaat en skuif in nabye toekoms na Erinvale. Ons beste wense
vergesel hom. Ons ondersoek verskeie opsies en sal ter gelegener tyd met lede hieroor skakel.
Joggies
U komitee beskou joggies steeds as 'n belangrike deel van die klub aanbieding, sowel as indiensneming in
ons gemeenskap. Ons gaan die joggie-fasiliteit opgradeer en ook tyd en geld belê in opleiding en
uniforms.
Opkomende gebeure
9 Augustus 2019
23 Augustus 2019
29 Augustus 2019
1 September 2019
6 September 2019
8 September 2019
13 September 2019
16 September 2019
24 September 2019
8 Oktober 2019
18 Oktober 2019
25 Oktober 2019
31 Oktober 2019

Nasionale Vrouedag
Tafelronde Gholfdag
Birdlife Overberg Gholfdag
Lente Gemengde Kompetisie
Hermanus Laerskool Gholfdag
Hermanus Ope
Warmwater vir Afrika
Begin met baan onderhoud insluitend, maar nie beperk tot “hollow-tining”
Erfenisdag
Dames Algemene Jaarvergadering
Diere Beskermings Vereniging van Hermanus Gholfdag
Algemene Jaarvergadering
Izibusiso Gholfdag

Van u HGC-komitee
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