NGA-nieuwsbrief – november 2018
Hierbij sturen wij u de NGA-nieuwsbrief met voor u mogelijke interessante berichten. Heeft u nieuws of
vragen over deze nieuwsbrief, neem dan contact op met de NGA via info@ngagolf.nl

De NGA is op zoek naar
JOU!
Word flex-vrijwilliger!
Jaarlijks vindt in februari/maart de NGA-gewasbeschermingsdagen
plaats. Wij zijn op zoek naar een coördinator die de vier opleidingsdagen
mee wil helpen organiseren.
Start je eigen regiodag. Heb je altijd al een goed idee gehad om bijvoorbeeld
een (regio)-kennisdag te organiseren? Allen of samen met anderen? Laat het
ons dan weten en start je eigen project voor je collega greenkeepers. We zijn
benieuwd.
Naast deze functies, zijn we ook op zoek naar enthousiaste leden die willen
meedenken en meehelpen
als lid van de commissie communicatie
als lid van de sponsor commissie
Kijk wat bij je past en meld je meteen aan. Wil je iets voor de NGA doen, en
weet je nog niet wat? Maak een afspraak met ons zodat we jouw ideeën
kunnen inpassen in onze missie, het vak van (hoofd)greenkeeper en
fieldmanager op een hoger kennisniveau te brengen.
Actief worden kan al als je enkele minuten in de maand vrij kunt maken!
Word flex-vrijwilliger 😊.

Golf- Alliantie

Het voordeel van het deelnemen aan kennis en praktijkdagen is bekend.
"Het Nationaal Golf & Groen symposium, waar alles bij elkaar komt!" Sander Hoogland
Waar alles bij elkaar komt. 'Alles' slaat o.a. op kennis, wetenschap, kwaliteit, inzichten, discussie en bovenal praktijkmensen met
veel ervaring. Vakmensen, bereid om ervaringen uit te wisselen én geïnspireerd te worden om zelf vervolgens te inspireren.
Een tweetal aankomende praktijkdagen waar (hoofd)greenkeepers/assistent hoofdgreenkeepers hun licht kunnen opsteken, staan
gepland op 27 november 2018 en 28 november 2018.
Meld je aan voor het Groen & Golf Symposium op 27 november a.s. en/of de TuRFKennisdag op 28 november a.s.!
De link naar de nieuwsbrief met wetenwaardigheden over deze informatiedagen is hier te vinden.
Tot over 2 weken in Driebergen – Landgoed de Horst
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