Beste leden van het directiecomité AGB
Beste abonnees van Koksijde Golf ter Hille
Dames en heren,
Vorige week zijn de ad-valvas borden terug aangevuld, de namen van de
winnaars van de President Prize en de verschillende clubkampioenen van
de diverse categorieën, zijn voor 2017 weer aangevuld.
Dit betekent dat we terug klaar zijn voor het jaarlijks fin-de-saison-feest,
Het is een moment waar de captain Steven Decock met zijn hele ploeg in
de bloemetjes mag zet worden voor de vele activiteiten die hier op Koksijde
Golf ter Hille doorgaan.
Hij en zijn team van captains hebben hier een clubleven ontwikkeld waarvan
heel wat clubs van kunnen dromen, ten bewijze hiervan gaan er hier per
jaar zowat 150 clubwedstrijden door.
Ook buiten Koksijde Golf ter Hille staan de verschillende interclub teams
hun mannetje. Ook dit jaar weer werden er schitterende resultaten
behaald.
Vorige maand hebben we onze 1.200ste abonnee kunnen verwelkomen. Een
gezin van 3 mensen, vader, moeder en hun zoontje uit Blankenberge.
Het zoontje was al lid van onze junioracademie waar onze pro’s zowat 70
jonge spelers begeleiden.
De winnaar van de President Prize, Bram Vercrammen is een van onze
jeugdleden. Op de Jong Talent Wedstrijd te Hasselt waren niet minder dan
8 van onze jeugdspelers aanwezig en waren daarmee de beste
vertegenwoordigde club van het land.
Vandaar dat we terug fier zijn dat we ons Birdie Label 2018 hebben
behaald en flink op weg zijn naar het Eagles Label. En om dit kracht bij te
zetten hebben we de toezegging dat op Koksijde Golf ter Hille op 21 mei
een manche doorgaat van de Scapa Kids Tour.
Ook onze voortdurende aandacht voor mindervaliden werd beloond met een
G Sport label 2018. Uiteraard willen we daar ook verder de nodige
aandacht aan besteden.
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Beste vrienden, Koksijde Golf ter Hille staat in het golflandschap hoog
aangeschreven. We zijn eindelijk bijna waar we moet staan.
Dit is het werk van vele handen, maar toch wil ik speciaal jullie aandacht
vragen voor het greenkeepers team olv Ahmet Koc, die ons golfterrein
dagdagelijks onderhouden en ten dienste staan van de golfers en
greenfeespelers. Het imago van een golfclub staat of valt met een goed
terrein.
Daarnaast zetten ook de mensen van de secretariaat, pro’s, clubshop en
horeca zich dagelijks in om hier een perfecte service af te leveren.
We streven er naar om het terrein tegen volgend seizoen terug in een
optimale conditie af te leveren, zodat we onze 1.200 abonnees en zowat
8.000 greenfee spelers tevreden kunnen stellen.
Ik ben verheugd dat we met Koksijde Golf ter Hille hoopvol naar de
toekomst mogen kijken. Er is zeker nog heel wat werk, maar laat dit dan
de uitdaging zijn voor 2018.
U hoort daar meer over op ons volgend ledenfeest in CC Casino op vrijdag
9 maart 2018… met een fris pintje en een frietje….
Laten we nu vieren op wat achter ons ligt.
Ik wens jullie nu al fijne eindejaarperiode toe
Fijne avond nog

Marc Vanden Bussche
Koksijde, 11/11/2017
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