
 

 
 

GOLF PARK TERVUREN 
Vernieuwend. Uitdagend. Ontspannend. 

Intro  
We staan te poppelen om eraan te beginnen. Onze plannen voor het clubhuis krijgen vorm en de 

aannemers staan paraat om erin te vliegen. Ook de andere gebouwen krijgen allemaal een invulling. 

Jullie ontdekken het snel.  

 

Voor de Ladies waren de Captain’s al aangekondigd. Lies en Lily gaan dat goed doen. Ook voor de 

senioren kunnen we nu zeggen dat Lieve De Vleeschauwer toegezegd heeft om Captain te worden. We 

zijn zeer verheugd dat ze haar ervaren schouders mee onder ons project zet. Nu nog de Men’s en de 

jeugdcaptain. Daar voeren we gesprekken met enkele geïnteresseerden. Ook voor de commissies doen 

we graag beroep op enthousiaste leden om samen met ons een leuke club uit te bouwen.  

 

Omdat we jullie graag deelgenoot willen maken van ons project zullen we zeer binnenkort terug online 

infosessies organiseren. Er zijn veel nieuwe geregistreerden sinds de sessies voor de zomer en 

waarschijnlijk hebben de anderen nu ook nog meer concrete vragen.   

  

Lid worden  
De pre-registraties liepen als een trein. We behaalden vroeger dan verwacht onze doelstelling. Nu is het 

tijd voor het echte werk.   

We hebben de pre-registraties afgesloten en starten de echte inschrijvingen. Zoals beloofd zullen de 

personen die de pre-registratie hebben gedaan nu de kans krijgen om hun inschrijving te bevestigen. 

Wacht hier niet te lang mee want binnen enkele dagen gaan we ook de mensen die nog geen pre-

registratie hebben ingevuld laten inschrijven. En hopelijk kunnen we dan, net zoals op de tennis, snel 

een wervingsstop aankondigen. De interesse van nieuwe golfers en golfers uit naburige clubs is in ieder 

geval zeer groot.   

Als je geen pre-registratie hebt gedaan, kan je nu wel inschrijven via  

https://www.golfparktervuren.be/inschrijvenseizoen2021 

 

  

Online infosessies  
Zoals in de intro aangekondigd gaan we heel binnenkort terug infosessies houden, nl. op zaterdag 28 

november om 10h en op dinsdag 1 december om 20h.. In deze sessies geven we een update van ons 

ons project. Heb je nog vragen, is er iets niet duidelijk, heb je nog opmerkingen? Neem dan deel en 

schrijf je in op deze link.   

https://docs.google.com/forms/d/13hlwDqEmIzcQcPMcYcSXTuDqb7feiAk9UMZ7G2BNzNI/edit  

  

https://www.golfparktervuren.be/inschrijvenseizoen2021
https://docs.google.com/forms/d/13hlwDqEmIzcQcPMcYcSXTuDqb7feiAk9UMZ7G2BNzNI/edit
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Virtuele voorstelling  
In de rubriek waarin we iemand van het bestuur virtueel voorstellen, is het nu de beurt aan Ingrid Van 

Begin. Wij hebben niet 1 maar 2 vrouwen in het bestuur. Natalie leren we later wel kennen. Ingrid kwam 

ons enkele maanden geleden vervoegen en brengt een karrevracht aan kennis en ervaring mee op vlak 

van financiën. Altijd handig. Daarnaast is Ingrid ook een zeer innemend persoon en een fervente 

golfster.   

Leer Ingrid beter kennen …  

  

http://www.golfparktervuren.be/ingrid

