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Nieuwe Head Professional 

 

Vanaf 1 januari 2019 is Roberto Schuit de nieuwe Head Professional van de 

Haarlemmermeersche Golfacademie en komt hij het huidige team van Wouter, 

Marloes en Sven versterken. Roberto gaat zich naast lesgeven ook toeleggen 

om het beleid van de HGC en de golfacademie verder op elkaar af te stemmen 

en de golfschool dichter bij de golfclub te brengen. 



 

Roberto heeft de afgelopen jaren veel ervaring op gedaan op Golfbaan 

Naarderbos, waar hij het laatste jaar naast hoofd van de golfschool, ook als ad-

interim manager van de golfbaan fungeerde. Het bestuur heeft er alle 

vertrouwen in dat Roberto van grote toegevoegde waarde gaat zijn voor zowel 

de HGC, als ook de HGAC. Met elkaar kunnen wij bouwen aan een mooie 

toekomst, waarin de golfacademie het algehele speelniveau van de leden van 

de Haarlemmermeersche naar een hoger niveau brengt. 

De aankomende maanden is Roberto al met regelmaat op de club aanwezig om 

zijn werkzaamheden op te starten. Zodra zijn lesagenda open gaat, berichten 

wij u daar graag over! 

 

 

 

Wasplaats greenkeepers 

 

De afgelopen twee weken werken de mannen van Business Club-lid AW Groep 

hard aan de aanleg van een nieuwe wasplaats bij de greenkeepersloods. De 

oude situatie, waarbij er geen olie- en vetafscheider aanwezig is, voldeed niet 

meer aan de wetgeving en milieueisen. 

 



 

 

   

 

Algemene Ledenvergadering 

 

De najaarsvergadering wordt gehouden op 27 november aanstaande in het 

Claus Event Center. De uitnodiging met bijbehorende stukken ontvangt u begin 



 

november. 

 

 

 

 

 

 

Wintertees 

 

Vanaf maandag aanstaande, 5 november, stappen we over op wintertees. 

Helaas komt er een einde aan een mooie, lange zomer en herstellen de 

zomertees niet goed genoeg meer nu de temperatuur vooral 's nachts te ver 

wegzakt.  

  

 

Bestuursinloop 

 

Iedere eerste vrijdag van de maand houdt het bestuur een inloopuurtje en is er 

gelegenheid om prangende vragen te stellen, leuke suggesties te doen en 

verfrissende ideeën te delen met een delegatie van het bestuur. Natuurlijk is er 

ook ruimte voor een kritisch noot en het delen van zorgen, waarbij discretie en 

vertrouwelijkheid in acht wordt genomen. 



 

 

De volgende Bestuursinloop is op vrijdag 2 november vanaf 17.00 uur in 

restaurant De Drie Gemalen. 

 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de 2e naar de club te komen, maar u 

heeft wel iets wat u graag met het bestuur wilt delen, dan kunt u ook een email 

sturen naar bestuur@haarlemmermeerschegolfclub.nl. Uw email wordt dan 

rechtstreeks door de secretaris van onze club, Ineke van den Dries, ontvangen 

en beantwoord. 
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Haarlemmermeersche Golfclub 

Spieringweg 745 

Cruquius, NH 2142 ED  
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