
    
OPGERICHT 25 FEBRUARI 2008 

 

Welkom bij Golfvereniging De Stok.  

Leuk dat u lid bent geworden van golfvereniging De Stok. 
We hebben verschillende leuke activiteiten waar u mensen kunt leren kennen. 
Wij vinden het belangrijk dat u zich welkom voelt en staan open voor al uw vragen.  

We hebben een aantal commissies. Deze organiseren de volgende wedstrijden of activiteiten: 

1. Damesgolf op dinsdagmorgen vanaf 10:04 uur. 
Info: Nannie Wermeling nanniewermeling@gmail.com     Tel. 06-10480319 

2. Seniorengolf op woensdagmorgen vanaf 10:00 uur.  
Info: Anneke La Lau  aclalau@hetnet.nl     Tel. 06-57065262 

3. Herengolf op vrijdag vanaf 11:00 uur. 
Info: Bert Weerheim  vof.ingoro@gmail.com      Tel. 06-51113258 

4. Wedstrijd- en Evenementencommissie. Zij organiseren vooral weekendwedstrijden, zoals 
clubkampioenschappen. Voor meer informatie zie de wedstrijdkalender op de website van 
de vereniging.  
Info: Dorien van Someren   vansomerendorien@gmail.com     Tel. 06-33746359 

5. MAC-commissie. Op de 1e maandag van de maand gedurende de zomerperiode  
(maart t/m oktober) organiseren zij een inloopwedstrijd over 9 holes. Gestart wordt 
tussen 16:00 en 19:00 uur.  
Info: Bert Weerheim  vof.ingoro@gmail.com      Tel. 06-51113258 
 

Voor deze wedstrijden kunt u zich op 2 manieren inschrijven: 
1. via onze website https://www.golfverenigingdestok.nl/?page_id=724   ( zie bijlage) 
2. via de Web App van Egolf4U, die U eerst moet installeren op uw smartphone. Hoe dat 

moet vindt u via deze link: https://www.golfverenigingdestok.nl/?p=8278 

Om in te loggen op deze sites hebt u de volgende codes nodig: 
 
Uw persoonscode/ lidcode: 

Uw wachtwoord, dat  is uw geboortedatum: DDMMYY 

Scores van wedstrijdkaarten kunt u invoeren via de Web App van Egolf4U na afloop van de 
wedstrijd (zie boven). 
Voor individuele Q-kaarten kunt u het beste gebruik maken van de NGF app: golf.nl  

Na inschrijving hebt u  een digitale NGF- pas: Deze is te vinden bij “Mijn Profiel”  na inloggen op 
1 van de 2 sites, waar u kunt inschrijven voor wedstrijden (zie boven). 

Voor meer informatie over de vereniging kunt u terecht op de website van de vereniging: 
https://www.golfverenigingdestok.nl/  

• Indien u prijs stelt op een welkomstgesprek met iemand van de vereniging,  kunt u dit 
aangeven middels een mail naar nausjose@gmail.com 
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• Als u evt. met een mentor een rondje in de baan wil lopen kunt u dat ook aangeven via 
bovengenoemde mailadres. 

• Er bestaat een Whattsappgroep ( Golfmaatje) om in contact te komen met andere leden 
die evt. een rondje willen lopen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij José Naus: 
nausjose@gmail.com onder vermelding van uw naam en mobiele nummer. 

 
Ik hoop u op een van onze wedstrijden te ontmoeten en wens u veel golfplezier bij onze 
vereniging.  

De factuur ontvangt u in een afzonderlijke mail. 

Met vriendelijke groet, 
José Naus 
Ledenadministratie Tel. 0165-505105 
Mail: nausjose@gmail.com 

 
 
Verzonden vanuit Mail voor Windows 
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