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Geacht lid,
Hierbij sturen wij u een update van alle actuele bestuurszaken om alle bij
FEGGA aangesloten verenigingen te informeren. Wij ontvangen graag feedback
van onze leden. Neem dus vooral contact met ons op als er vragen en/of
voorstellen zijn.
FEGGA-conferentie 2020 en internationale top
De locatie Galway, de datum 17 februari. Inmiddels zou u de uitnodiging
hiervoor al ontvangen moeten hebben.
De raad van bestuur werkt heel hard aan dit project en doet dit in
samenwerking met GCSAI en andere partners om ervoor te zorgen dat dit
evenement de continuïteit van de San Antonio-top bevordert en samenwerkt
met de FEGGA-conferentie om een betekenisvol evenement te organiseren. De
week omvat ‘The Summut’, een golf evenement, The Conference en een
optioneel bezoek om tijdens een extra dag te golfen op een Ierse Links baan.
Koppel dit aan een traditioneel warm Iers welkom en het zal een evenement
zijn dat niet gemist mag worden.
Veel dank aan iedereen die de recente enquête heeft ingevuld. We zijn van
plan om de individuele resultaten met u te delen. Als u een vereniging bent die
de enquête niet heeft ingevuld, dan is er nog tijd om dit te doen. We zullen ook
een nieuwe enquête sturen, gericht op het milieu/duurzaamheid. Het zou
geweldig zijn als u een paar minuten de tijd zou nemen om uw antwoorden en
gedachten met ons te delen.

FEGGA-conferentie 2021
FEGGA werkt samen met de GVD (Duitse Greenkeepers Associatie) om dit
evenement naar het Wiesbanen-gebied te brengen. Data staan vast: 23-26
februari 2021.
Begunstigers en partners
FEGGA is verheugd verschillende nieuwe begunstigers en partners te mogen
verwelkomen en maakt gebruik van deze gelegenheid om al degenen die
European Greenkeeping zo loyaal steunen hier hartelijk voor te bedanken.
Wij heten van harte welkom: SIS Grass, Belrobotics, Symbio en Grundfos. Als
een nieuw onderdeel tijdens de komende FEGGA-conferentie in Galway zal er
een speciale netwerkkans voor begunstigers worden geïntroduceerd.
European Tour Support Teams
FEGGA werkt samen met de European Tour om een centraal portaal op te
zetten voor greenkeepers van FEGGA Associatie leden die zich willen
aanmelden voor evenementen voor professionele ontwikkeling en andere
redenen. Het portaal geeft greenkeepers de mogelijkheid om evenementen te
kiezen, contact te leggen en zich hiervoor aan te melden. FEGGA zal CPD en
andere kansen die een carrière bevorderen inbouwen. Alle ideeën zijn van
harte welkom.
Baanbrekend onderzoek
FEGGA en de R&A hebben onlangs een workshop in Amsterdam georganiseerd
om onderzoek vanuit heel Europa te bekijken. De workshop heeft specifiek
belicht hoe onderzoek kan worden verbeterd en geregionaliseerd om real-life
en bruikbare resultaten direct beschikbaar te maken voor greenkeepers en
golfclubs. Er is voorgesteld om te werken aan de productie van twee
onderzoekcentra voor Midden- en Zuidelijke landen. Alle gedachten hierover
zijn meer dan welkom. Het bestuur ontvangt met name feedback van de
landen die denken dat hun leden hiervan zullen profiteren.
GolfCourse 2030
In combinatie met het bovenstaande en met de FEGGA-verklaring van
Verantwoord Golfbaanbeheer in gedachten, blijft FEGGA samenwerken met de
R&A om relevante systemen en processen te ontwerpen en te produceren om
de uitdagingen van vandaag in alle uithoeken van het continent aan te gaan.
Uw inbreng is wederom van harte welkom.

Dames in golf
FEGGA heeft in de loop der jaren altijd actief vrouwelijke greenkeepers
benaderd voor onze branche en tevens ondersteuning geboden en was een van
de eerste organisaties die zich hebben aangemeld voor het R&A Women in Golf
Charter. FEGGA is nu van plan een Europese conferentie voor vrouwelijke
greenkeepers te organiseren. Opgemerkt moet worden dat het bestuur sterk
van mening is dat dit evenement gericht moet zijn op vrouwen, maar geen
mannen uitsluit. Feedback is meer dan welkom.
Don Harradine Turf Experience Academy – formeel de Don Harradine
Memorial Trophy.
Het FEGGA-bestuur werkt samen met bestaande en nieuwe FEGGA en
Harradine Partners om een nieuw evenement te lanceren. Het betreft een
praktische training van een week voor greenkeepers uit FEGGA-landen met
real-time onderwijs, gedeeltelijk gegeven door onze begunstigers en partners.
Het project is bijna klaar voor lancering, dus houdt de website in de gaten.
Feedback is meer dan welkom!
FEGGA Association ondersteuning
Ondanks de zeer moeilijke financiële uitdagingen, blijft FEGGA verenigingen
ondersteunen door het promoten, bijwonen en spreken waar mogelijk op hun
evenementen. De afgelopen weken heeft FEGGA een presentatie gehouden op
conferenties van de Belgische, Bulgaarse en Deense Greenkeepers
Associations. FEGGA blijft ondersteuning bieden aan elke vereniging die
daarom vraagt – neem contact op met ons.
Ter afsluiting
FEGGA informeert over het gebaar dat de APG tijdens hun jaarlijkse conferentie
heeft gemaakt door leden van andere verenigingen dezelfde plaats te bieden
als hun eigen leden, bijvoorbeeld tegen dezelfde tarieven en allemaal met
dezelfde voordelen. Dit werd als zeer succesvol ervaren en FEGGA moedigt alle
verenigingen aan om te overwegen dit initiatief te volgen.
Tot slot
Vergeet Google-Translate niet wanneer u deze memo aan uw leden doorstuurt.
Het FEGGA-bestuur is ervan overtuigd dat FEGGA all-in moet zijn en alle leden
van de European Greenkeeper Association de maximale gelegenheid moet
geven om te reageren en voordeel te halen uit al het FEGGA-werk.
FEGGA-bestuur – 2nd December 2019

