NGA-nieuwsbrief – december 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

NGA-activiteiten 2019
In de kalender staan de tot dusver geplande (NGA-)bijeenkomsten in 2019 op een rij.

Januari
7-jan
Januari
9-jan
15-17
20-23
23
30-jan

Activiteiten
NGA-bestuursvergadering
NGA-sponsorcommissie overleg
10e BVO-dag
Groenbeurs
BTME
Nationale Grasdag
Nationaal Golf Congres - NVG

Locatie
Utrecht
ntb
PSV-stadion
Hardenberg
Harrogate
Tilburg
Spant Bussum

NGA-gewasbeschermingsdagen
Onafhankelijke spuitlicentiedagen gericht op sportgras, IPM
op golfbanen en sportvelden.

We gaan door!!
De uitnodiging is hier te vinden
15 februari 2019 – Abbenes
22 februari 2019 – Heerenveen
1 maart 2019 - Bakel
8 maart 2019 – Soesterberg

NGA feliciteert
Greenkeeper of the Year 2019

André van der Wouden

Toro Greenkeeper Student
of the Year 2019

Wilco Oskam

De NGA waardeert het bijzonder dat de Greenkeeper of the Year en de Toro Greenkeeper Student of the Year het
vak van greenkeeper promoot en zichtbaar maakt hoe belangrijk deze beroepsgroep is voor het niveau en de
status van de Vlaamse en Nederlandse golfsport.

NGA-jaarplanner 2019

Op de jaarplanner staan al veel interessante en bekende (NGA)-evenementen vermeld.
Wil je een exemplaar ontvangen?
Stuur een mail naar info@ngagolf.nl

Onkruiden in fairways en semi-roughs

Deze NGA-poster met de 10 meest voorkomende onkruiden op golfbanen is tot stand gekomen met ondersteuning van
de golfalliantie. Door de makers van deze posters, bestuurslid Martin Brummel en vrijwilligers Flip Wirth en Arijan van
Alphen, wordt momenteel gewerkt aan een NGA-poster met de meest voorkomende schimmels op golfbanen.
Wil je een exemplaar ontvangen?
Stuur een mail naar info@ngagolf.nl

NGA-lidmaatschapsvoordeel
Als lid van de NGA ontvang je het blad de
“Greenkeeper”. Dit voordeel is uitgebreid.
Wil je in de plaats van de ”Greenkeeper” het blad de
‘Fieldmanager” ontvangen? Geef het ons door en
stuur een mail naar: info@ngagolf.nl.
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