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Woord van de voorzitter
Beste NGA-leden,
Op 1 mei 2018 begin ik als accountmanager Duurzaamheid en Agronomie bij de NGF, wat helaas betekent dat ik zal
moeten terugtreden als voorzitter van de NGA.
Ik weet nog goed dat Arnoud de Jager afscheid nam. Hij schreef een brief met een prachtige Franse openingszin. Na zes
jaar nam hij afscheid als voorzitter, zoals ook andere helden zoals Rob en John.
Toen ik vol enthousiasme voorzitter werd van de NGA was ik vastberaden om minimaal twee termijnen te gaan
knallen, net als deze heren. En dat ik dan bij mijn afscheid, tevreden over gedane zaken, net als Arnoud zo’n mooie
afscheidsbrief ging schrijven.
Maar soms zit het leven vol verrassingen. Ik ben nu met veel plezier negen jaar werkzaam op Golfbaan Princenbosch.
Een baan waar ik al die jaren een hele mooie uitdaging heb gevonden. Maar het zit een beetje in me dat ik wil groeien,
mezelf wil ontwikkelen, nieuwe uitdagingen wil zoeken en mezelf uit mijn comfortzone wil plaatsen.
Dus toen deze nieuwe uitdaging op mijn pad kwam, was ik daar snel enthousiast over. Maar ik besefte meteen ook dat
dit het einde zou zijn van die andere mooie uitdaging, de NGA. Daar moest ik toen echt goed over nadenken. Dan komt
werk toch voor het meisje en moest ik helaas voor de carrière-uitdaging kiezen.
Al zolang ik in golf werkzaam ben, draag ik de NGA een warm hart toe. Het is een prachtige vereniging in een geweldig
vakgebied. Het bestuur van de NGA bestaat uit allemaal topmannen, waarmee gelukkig een goede voortgang
gewaarborgd is. Met alle betrokkenen zijn we nog heel veel van plan en met zoveel mooie dingen bezig. Ik vind het
ontzettend jammer dat ik dit straks van de zijlijn moet meemaken.
Als ik ergens inspiratie of extra motivatie heb gekregen, dan was het tijdens de bestuursvergaderingen. Er zit zoveel
positieve energie, passie voor de associatie, het vakgebied en voor hun collega-greenkeepers bij dit NGA-bestuur.
Helaas is een functie bij de NGF niet met een bestuursfunctie van de NGA te combineren. De NGA moet onafhankelijk
zijn en blijven van de NGF. Hoewel ze vaak dezelfde belangen hebben, moet de NGA haar eigen agenda blijven
bepalen. Wat niet wil zeggen dat een goede samenwerking niet erg belangrijk is om greenkeeping in de toekomst naar
weer een hoger plan te brengen. Ik ga samen met het bestuur mijn uiterste best doen om te zorgen voor goede
opvolging. In goed overleg met het bestuur hebben we besloten, zolang er geen opvolger is, ik zal aanblijven tot de
ALV. Het is zo’n mooie functie, waar je ontzettend veel leert, nieuwe mensen ontmoet en je zoveel kunt doen voor je
vakgebied.
Ons vakgebied is erg aan het veranderen en wordt steeds uitdagender. Het bestuur van de NGA is zich daar terdege
van bewust. Ontwikkelen van educatie, kennisuitwisseling en ondersteuning van en voor greenkeepers, daar is de
Nederlandse Greenkeepers Associatie de vereniging voor.
Dankjewel alle leden voor jullie vertrouwen. Bedankt oud-voorzitters, sponsors en alle anderen waar ik deze tijd als
voorzitter contact mee heb gehad. Maar vooral bedankt bestuur: Jan, Jannes, Martin, William, Dave en ook Monique,
jullie zijn allemaal prachtmensen. Bedankt voor de tijd en de energie die jullie willen steken in deze associatie. Mogen
we elkaar in de toekomst nog vaak treffen en samen de NGA blijven steunen, zodat deze prachtige vereniging zich nog
verder kan blijven ontwikkelen voor de greenkeepers en sportveldbeheerders in Nederland. Koert Donkers
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