
Nederlandse Officieren Golf Bond 

E-mail: nogb.secretaris@outlook.com 

Mededeling 2017-4 

Geachte NOGB leden, 
 
De NOGB-najaarswedstrijd wordt op zaterdag 21 oktober 2017 georganiseerd. De Texas 
scramble shotgun heeft voor 52 deelnemers plaats en start om 12.00 uur. U wordt 
vriendelijk verzocht uiterlijk een uur voor begin van de wedstrijd aanwezig te zijn. 
 
De najaarswedstrijd van de NOGB zal primair worden georganiseerd voor de leden.  
 
Nieuw dit jaar is dat u zich moet opgeven via onze internetpagina 
www.nederlandseofficierengolfbond.nl  
U kunt u zich tot zondag 15 oktober aanmelden. Een eenvoudige instructie staat vermeld 
op de internetpagina. U krijgt na inschrijving per omgaande een bevestiging per mail. 
 
Bij over-inschrijving zullen leden op volgorde van inschrijving op een wachtlijst worden 
geplaatst. Als dat voor u geldt, ontvangt u van ons daarover per mail bericht. 
 
Mochten er startplekken over zijn, bestaat ook dit jaar de mogelijkheid om partners van 
NOGB-leden te laten deelnemen. Als u interesse heeft om uw partner mee te laten 
spelen, wilt u dat dan aangeven in het ‘invulveld’ ‘opmerkingen’ in het inschrijfformulier 
op de internetpagina. Als er dan nog startplekken zijn, weten wij wie we hiervoor 
kunnen benaderen. Dat zullen wij in dat geval per mail doen. Vervolgens kunt u uw 
partner dan aanmelden en zullen de inschrijvingen op volgorde worden toegewezen, 
totdat de wedstrijd vol is. Wij berichten u over de deelname van uw partner. 
 
Kort na 15 oktober zal er een startlijst/flightindeling worden opgemaakt. Deze zal 
eveneens op de internetpagina worden gepubliceerd. Voor allen is de starttijd 12.00 uur. 
 
Ten aanzien van de maaltijd attenderen we erop dat als u zich opgeeft  voor de maaltijd 
en op het laatste moment besluit zonder overleg of opgaaf van reden toch geen gebruik 
van de maaltijd te maken, de kosten voor de maaltijd in rekening zullen worden 
gebracht. 
 
Na afloop van de wedstrijd zal er uiteraard tijd zijn voor douchen en omkleden, zal er 
een prijsuitreiking plaatsvinden en zal de dag worden afgesloten met een buffet 
maaltijd. 
 
De maaltijd kost per persoon €25. Wij verzoeken u dit bedrag na aanmelding voor de 
maaltijd op zaterdag 21 oktober aan de bar te voldoen. 
 
Het bestuur hoopt u op zaterdag 21 oktober op de Veluwse Golfclub te mogen 
ontvangen. 

http://www.nederlandseofficierengolfbond.nl/

