
UITNODIGING 
60e Algemene Ledenvergadering & 

kennissessie 16 NOVEMBER 2022 
 

 
 

Het bestuur van de Nederlandse Greenkeepers Associatie nodigt 

haar leden van harte uit om deel te nemen aan de 60e Algemene 

Ledenvergadering op woensdag 16 november 2022. Voor de leden, 

sponsoren, begunstigers, fieldmanagers en overige geïnteresseer- 

den is er volgend op de ALV een aanvullend programma. 

 
Het aanvullende programma is uniek!  

Gordon Moir, voormalig ‘Director of Greenkeeper’ of St Andrews 

Links, komt zijn persoonlijke ervaringen  met ons delen. Hij geeft een 

inkijk in het managen van the Home of Golf en een tipje van de sluier 

over zijn onlangs uitgebrachte boek: St Andrews The Greenkeeper’s 

Tale – Looking after the most famous golf course in the world 

 

Het boek wordt door de NGA aangeboden aan de aanwezige 

gasten. Er zal tevens gelegenheid zijn het boek door Gordon 

te laten signeren.  

 

 

#Focus op Amelisweerd. Het afgelopen jaar is er veel gebeurd op 

Golfbaan Amelisweerd. Baanarchitect, hoofdgreenkeeper, ecoloog en 

het kennisplatform vertellen en laten u graag meer zien hierover. 

 
Wilt u (deels) aanwezig zijn, dan kunt u ons dat laten weten door 

een mail te sturen naar info@ngagolf.nl. 

 
Deze dag is kosteloos voor leden, begunstigers en sponsoren. Bent 

u geen lid, begunstiger of sponsor, dan bent u van harte welkom 

vanaf 11.00 uur en vragen wij  van u een bijdrage van € 45,00.  

 
Het programma ziet er als volgt uit: 

10.00 – 10.30 uur Ontvangst voor leden 

10.30 – 11.30 uur  Algemene ledenvergadering voor 
 leden 

11.00 – 11.30 uur  Ontvangst en koffie sponsoren, 
overige geïnteresseerden.  

11.30 – 13.00 uur  Gordon Moir – The Greenkeeper’s Tale 

13.00 – 14.00 uur    Lunch   
                                    mede mogelijk gemaakt door  
                                    ProGrasS & DLF 

14.00 – 16.00 uur  * Sprekers 
                                    * Rondleiding Golfbaan Amelisweerd 

    4 stations; 4 disciplines 

16.00 – 19.00 uur  Borrel en buffet 

19.00 uur Afsluiting 

Utrechtse Golfclub Amelisweerd                                              
Mereveldseweg 7  Utrecht 
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