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Mededeling 2021-1 

Geachte leden van de Nederlandse Officieren Golf Bond, 

In deze mail willen wij vooruitkijken naar het NOGB-verenigingsjaar 2021. 

Allereerst hopen we natuurlijk dat het met uw gezondheid en dat van uw naasten goed 
gaat.  

De recent afgekondigde Corona maatregelen houden de clubhuizen nog gesloten en 
doen daarmee helaas nog steeds afbreuk aan de sociale aspecten van onze sport. Hoewel 
golf in een twee-bal is toegestaan, zijn de meeste golfbanen vanwege sneeuw en vorst 
recent gesloten geweest. Het weer is nu beter, maar de Corona-situatie helaas nog niet. 
We hopen oprecht dat dit snel zal veranderen en dat we elkaar weer in het clubhuis of 
op het terras kunnen treffen met meer dan het sporadisch verkrijgbare take-away kopje 
koffie. 

Ook op het mogen organiseren van wedstrijden, zoals we dat bij de NOGB gewend zijn, is 
nog geen zicht. We zullen alles in het werk stellen ons 80-jarig bestaan in 2020 
‘uitgesteld’ in dit jaar samen te vieren. Uiteraard hebben we al overleg gehad met de 
wedstrijdcommissie van de VGC. De planning treft u hieronder aan. 

1. NOGB Contributie 2021 
De jaarlijkse NOGB contributie van €40 is ook in 2021 ongewijzigd .  
NOGB leden wordt verzocht de contributie, voor 1 april 2021, te betalen op:  

 
Bankreknummer.: NL53INGB0006863950 t.n.v. Penningmeester NOGB 

onder vermelding van: “Contributie NOGB 2021” 
 
Indien u de NOGB contributie automatisch wenst te betalen, is dat alleen mogelijk  door 
een door u zelf aan te maken Europese incasso. 
 
2. NOGB wedstrijden in 2021 
De voorjaarswedstrijden om de IGK-beker en het NOGB-kampioenschap zullen op 
vrijdag 4 juni worden gespeeld (2x 18 holes strokeplay) met aansluitend de 
prijsuitreiking.  
Op zaterdag 5 juni zal de wedstrijd het karakter kunnen hebben van onze geplande 80-
jaar viering indien we dan van de horeca faciliteiten gebruik kunnen maken.  
Als alternatief geldt de najaarswedstrijd, welke gepland staat op zaterdag 16 oktober. 
Over aard van de wedstrijden en de wijze van  inschrijving voor de wedstrijden wordt u 
tijdig geïnformeerd. 
 
Het bestuur van de Nederlandse Officieren Golfbond wenst u een heel goede gezondheid 
en een fijn golfseizoen 2021. Graag tot ziens op de Veluwse Golfclub. 


