
 

 

 

 

NGA-nieuwsbrief – juni 2019 

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. 
 
 

NGA-kort 

                   

 
Eikenprocessierups en zorgplicht  

 
Buiting Advies, adviesbureau voor natuur en landschap, en sponsor van de NGA, licht toe: 

 
Waar komen ze vandaan en wat kun je doen als ze op je baan voorkomen. 
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14 juni jl. zijn NGA-leden via de mail geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de 
Green Deal. Als inleiding op deze update heeft NGA-voorzitter Jannes Landkroon o.a. zijn dankbaarheid en 
trots uitgesproken naar vakgenoten en zijn vertrouwen in de toekomst gedeeld. 
 
Hieronder nogmaals de betreffende inleiding en de link naar de update Green Deal van dd. 14 juni 2019. 
 

De ontwikkelingen rond de Green Deal blijven ons bezig houden. De Golfalliantie heeft de taak op zich 
genomen om u te informeren over de laatste stand van zaken. De link naar de update met betrekking tot de 
Green Deal vindt u onderaan deze inleiding.  

Deze inleiding is niet van de Golfalliantie maar van jullie NGA-voorzitter. Ik heb al eerder geschreven hoe 
trots ik ben over wat de golfmarkt in de Green Deal allemaal al heeft gedaan. We hebben het fantastisch 
opgepakt, en dat is ook opgemerkt door de overheid.  

Op het moment lijkt het dat de publieke opinie bij de overheid zwaarder weegt dan onze aangeleverde 
feiten. Dat is niet helemaal waar. Zeker de golfbranche wordt als een pro-actieve partij gezien. Regelmatig 
lees ik artikelen die de waarheid verdraaien en onrust zaaien. Tegenwoordig lijkt polariseren en bekritiseren 
de manier van aandacht trekken.  

Ik wil jullie mededelen dat de NGA voor jullie strijdt (zo ook in de Golfalliantie, samen met onze 
branchepartners). Ik hoop dat jullie weten dat we onze leden op handen dragen en trots zijn op wat jullie 
dagelijks doen. De NGA blijft voor greenkeepers/fieldmanagers door greenkeepers/fieldmanagers. Laat je 
stemming niet sturen door wazige negatieve stukjes maar houd je rug recht en je blik vooruit op een mooie 
duurzame toekomst die we samen gaan creëren! 

Link naar update Green Deal dd. 14 juni 2019 
 

                                                                                                                                                                        
 

 
Reminder - Uitnodiging PC-beker 

 
In 1973 werd de eerste Prins Claus Beker georganiseerd, op Toxandria. Jarenlang heeft Prins Claus tijd gevonden om de 
beker zelf uit te reiken. 
 
De NGA en de NGF nodigen greenkeepers, caddies en caddiemasters uit voor de wedstrijd om de Prins Claus Beker die 
op maandag 29 juli 2019 op Golfvereniging De Peelse Golf wordt gespeeld. 
 

De uitnodiging met voorwaarde deelname en wijze van inschrijving vind je hier. 
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Trots, het is tijd om te pronken 

 
In de NGA-nieuwsbrief editie mei vroegen wij jullie je met passie gedane werkzaamheden op foto vast te leggen 

en te delen via sociale media. Bedankt voor de inzendingen! 
 

De winnende foto van deze maand is: 

Lars de Haan op Golfbaan Het Woold - voor dag en dauw 

 
 

Staat jouw foto de volgende editie van de NGA-nieuwsbrief op deze pagina?  
 

Plaats op sociale media je foto’s, met de tekst #trots@nga inclusief de locatie waar de foto(‘s) genomen is(zijn). 
De leukste en/of mooiste foto van de maand wordt als achtergrond op onze social media account geplaatst.  

Tevens verzamelen we de foto’s voor toekomstig gebruik op de NGA-website (na goedkeuring). 
Doe je werk met passie en creëer mooie dingen.  

Leg het vast en deel met TROTS. 
 

 

 
 
 

 
 
 

#TROTS 
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Wilt u zich afmelden voor de NGA-nieuwsbrief? Laat het ons weten via info@ngagolf.nl 
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