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Mededeling 2018-1 

Geachte leden van de Nederlandse Officieren Golf Bond, terwijl het weer nogal wisselt 
van mooi winters naar soms veel wind en regen, bereiden we ons voor op een nieuw 
golfseizoen. 

In deze mail willen wij vooruitkijken naar het NOGB-verenigingsjaar 2018. 

1. NOGB Contributie 2018 
Hoewel de jaarlijkse vergadering van het NOGB-bestuur met het bestuur van de VGC nog 
moet worden gehouden, gaat uw bestuur ervan uit dat de jaarlijkse NOGB contributie 
van €40 ook in 2018 ongewijzigd kan blijven. 
Net als in voorgaande jaren moet de penningmeester ook in 2018 na afloop van het 
eerste kwartaal een afdracht aan de VGC doen. De tweede en tevens laatste afdracht zal 
door de beide penningmeesters later in het jaar in onderling overleg worden uitgevoerd. 
NOGB leden wordt verzocht de contributie, voor 28 maart 2018, over te maken op:  

 
Bankrekeningnummer: NL53INGB0006863950 t.n.v. Penningmeester NOGB 

onder vermelding van: “Contributie NOGB 2018” 
 
Indien u de NOGB contributie automatisch wenst te betalen, is dat alleen mogelijk 
middels een door u zelf aan te maken ‘Europese incasso’. 
 
 
2. NOGB wedstrijden in 2018 
De NOGB wedstrijden op de VGC houden in 2018 dezelfde opzet als vorig jaar. De 
voorjaarswedstrijd voor de lage handicappers om de IGK-beker en het NOGB-
kampioenschap zal op vrijdag 8 juni worden gespeeld (2x 18 holes strokeplay) met 
aansluitend de prijsuitreiking.  
Op zaterdag 9 juni zal de individuele Stableford wedstrijd worden gespeeld (1x 18 
holes). Deze wedstrijd wordt afgesloten met een maaltijd. 
 
De Najaarswedstrijd zal op zaterdag 20 oktober wederom in de vertrouwde spelvorm 
van een Texas Scramble gezelligheidswedstrijd worden gespeeld en ook worden 
afgesloten met een maaltijd.  
 
Wij attenderen u op onze webpagina www.nederlandseofficierengolfbond.nl. We zijn 
aan het experimenteren of we inschrijvingen, startlijsten en uitslagen voortaan via onze 
pagina kunnen uitvoeren.  
We laten u in een volgende bestuursmededeling weten hoe de inschrijving voor de 
wedstrijden zal geschieden 
 
Het bestuur van de Nederlandse Officieren Golfbond wenst u een fijn golfseizoen 2018 
en graag tot ziens op de Veluwse Golfclub. 
 

http://www.nederlandseofficierengolfbond.nl/

