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11de NGA
Contact & Vakdag
Tijdens de vakdag zullen er enkele interessante, 30/45

Op deze twee-jaarlijkse happening tonen onze

minuten durende seminars plaatsvinden.

gouden sponsoren hun producten en/of diensten
aan NGA-leden en genodigden. Ook niet NGA-leden

De NGA zaal:

zijn welkom. Wij nodigen u dan ook van harte uit om

BHV

een kijkje te nemen op de beursvloer en om deel te

Wist je dat de meeste ongevallen gebeuren op de werkvloer

nemen aan het dinerbuffet.

en thuis? Kom naar deze seminar en leer hoe je een golfer,

13.00 uur

Opening vakdag en beursvloer

collega of misschien wel een naaste kan redden bij nood.

De Vakdag wordt in een nieuw jasje gestoken. Er zijn
workshops voor leergierigen, de locatie is gewijzigd,

13.30 uur	Aanvang workshops/seminars

De IPC zaal:

Pierre Wind komt koken met gras. De uitnodiging

16.30 uur

Pierre Wind – koken met gras

Biodiversiteit

wordt breder verspreid. Fieldmanagers en onze

17.15 uur

BBQ

Golfbanen zijn naast golf bij uitstek geschikt voor een natuur

Belgische collega’s worden tevens uitgenodigd.

walhalla. Leer hoe je makkelijk het verschil kunt maken en je

Kortom: een dag vol verrassende, inspirerende en

19.00 uur

Sluiting vakdag

golfbaan weer een extra dimensie erbij heeft.

leuke ontmoetingen.

De HAS zaal:

Locatie

Project Sportvelden zonder gewasbeschermingsmiddelen

De vakdagcommissie heeft voor deze 11de editie de

Middelen en methoden worden met regelmaat getest op

volgende locatie gekozen:

golfbanen. Vaak wordt het resultaat voor een deel bepaald
door emotie. De HAS heeft een systeem ontwikkeld waardoor

IPC Groene Ruimte

de resultaten van een proef 100% objectief zijn.

Koningsweg 35, 6816 TG Arnhem

De NGF zaal:

Aanmelden

Aan de slag met het nieuwe Handboek Kwaliteit Golfbanen

Toegang is gratis voor NGA-leden, genodigden en

Met als focus technische beoordelingen. Het gebruik van het

sponsoren (maximaal 2 per bedrijf).

vernieuwde Handboek Kwaliteit Golfbanen geeft een goed

Bijdrage voor niet-leden is € 20,00. U kunt zich

inzicht in de technische kwaliteit van de golfbaan en het

aanmelden per e-mail via info@ngagolf.nl en dit kan

kwaliteitsniveau van het onderhoud.

tot uiterlijk 21 oktober 2018.

