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Ik breng een aantal brieven
rond, waarin gevraagd wordt
aan bewoners om zich aan te
melden op de website en hun
mailadres in te vullen, want
we gaan steeds meer over op
mail in plaats van duur papier.
De reacties zijn allemaal positief, maar er zit ook een aantal
opvallende toevoegingen bij:
“Ik heb nog nooit op de website gekeken” en “Op de Ledenvergadering ben ik nog
nooit geweest”. “Dat wordt
dan wel eens tijd”, is mijn
antwoord. “Nee hoor, het
gaat prima zo”. Tja wat zal ik
daar eens van zeggen. Natuurlijk hoor je liever dat het goed
gaat dan een of ander negatief
geluid, maar toch….
Het wonen op de Golf Residentie betekent dat er geen
overheid is, die zorgt voor
verlichting, bestrating, groenonderhoud, riolering etc. Dat
mogen we allemaal zelf doen.

En wie doen dat dan? En hoe
doen ze het? Wonen op de
Golf Residentie houdt ook
een democratische plicht in,
want ook een bestuur heeft
behoefte aan reacties en niet
aan geen bericht is goed bericht. En
er is altijd wat te kiezen en er
zijn, gelukkig, altijd wensen.
Een paar voorbeelden: komt
er een buggyopslag, is er een
gedegen voorbereiding op een
nieuw meerjarig onderhoudscontract voor het groen op de
golfbaan en langs de straten,
is er voldoende rendement
van ons reservekapitaal en wie
is de beoogde nieuwe Commissaris Golfzaken. Dat zijn
stuk voor stuk onderwerpen
die van belang zijn voor de
toekomst van onze directe
woonomgeving.
Dus u begrijpt het al, u moet,
nou ja, u wordt dringend aangeraden naar de Algemene
Ledenvergadering te komen

op 11 november 2014, 20:00
uur. Zet dat maar vast in uw
agenda.
(De uitnodiging komt via email, maar dat had u inmiddels wel begrepen)
Paul van Rijn, voorzitter
Verderop in dit nummer treft u de
conceptagenda aan.

4 TOGETHER
door Johan IJzerman
Foto: JPE

Met bijdragen van:
• Fred van Bree (FvB)
• Jan P. Essing (JPE)
• Ineke Essing (DED)
• Hans de Jongh (HdJ)
• Simone B. Michielen
(SBM)
• Paul van Rijn (PvR
• Fred Winthorst (FW)

Incassoruimte vergroot
U zult zich afvragen wat u
moet met een onderwerp als
“Incassoruimte”. Dat zit zo.
Incassoruimte is het maximale bedrag dat onze penningmeester in een periode
van vier aaneengesloten weken via de RABObank mag

zonder dat de verrekende kosten van de bank daardoor omhoog gingen. Tot nu toe mocht
maximaal € 500 per klant per
keer geïncasseerd worden als
het een automatische incasso
Onze penningmeester heeft
dus meer incasseringsruimte bij betrof.
de Rabobank kunnen krijgen
Vervolg op pagina 8
incasseren. Het klinkt gek,
maar het lijkt wel of bank
niet “ineens” veel geld erbij
wil krijgen. Dat ligt bij u en
mij mogelijk ietsjes anders.
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Interview met Rick van den Beuken (35), Golf Residentie
hoofdgreenkeeper en parkmanager

Rick van den Beuken
Foto JPE

Rick: “Er is gelukkig al heel
veel verbeterd in de laatste
jaren. Ik ben blij met de
komst van een externe
adviseur voor de
Baancommissie, die de
kwaliteit van de baan
controleert en daarover
rapporteert. “

Rick van den Beuken woonde
met zijn gezin in Lelystad,
maar na het vierde kind zijn ze
naar Limburg verhuisd om
dichterbij de grootouders van
de kinderen te wonen. Een
flink woon-werkverkeer, maar
dat is hij inmiddels gewend.
Rick vertelt me dat hij via zijn
broer in het golfbaanonderhoud terecht is gekomen na de
hoveniersopleiding. Hij is
alweer 16 jaar werkzaam in het
baanonderhoud, waarvan de
laatste 6 als hoofdgreenkeeper.
Van jongs af aan wilde hij in
het groen of met dieren werken, met name vanwege het
werken in de buitenlucht. Een
golfbaan vormt een bijzondere
combinatie van natuur en het
cultiveren van de baan, met
specifieke eisen. Opmerkingen
die hij regelmatig hoort van
niet-golfers als reactie op zijn
beroep zijn: “Hoe ingewikkeld
kan het zijn, dat maaien van
die baan? Hoeveel uur moet je
er dan heen?” en “Als je een
keer in de week gras maait ben
je toch klaar?” Tijd om wat
misverstanden recht te zetten!
Na een rit van 2 uur komt Rick
om 7 uur op de GRD aan. Zijn
werkdag begint met overleg met
de ploeg die uit 3 vaste medewerkers bestaat met zo nodig een
ervaren invalkracht. In de zomer,
met het meeste werk aan de baan,
wordt het wijkwerk uitbesteed.
Rick vertelt enthousiast: “Ik vlieg
overal tussendoor: zorg dat de
materialen, zoals bemesting, zand
etc. gereed staan, dat de machines
en ander materieel onderhouden
zijn en dat de beregening werkt.”
Rick zorgt ervoor dat de klant
tevreden is en blijft. Hij voelt zich
prima thuis met een laagdrempelige VvE en Baancommissie,
waarmee snel geschakeld kan
worden. Hij beseft dat volledige
tevredenheid nauwelijks haalbaar
is, maar dat met een open en
directe communicatie een eerlijke
oplossing gevonden kan worden.
Op mijn vraag of die communicatie ook de bewoners betreft,
antwoordt Rick: “Dat komt vaak
genoeg voor. Het enige nadeel
van deze golfbaan is dat er 450
bewoners (soms ook opzichters)

op wonen, die allemaal hun eigen
ideeën en prioriteiten hebben.
Van mensen die de golfbaan
eigenlijk alleen maar zien als
openbaar groen, tot aan spelers
die gedreven het golfspel beoefenen en tegen zaken aanlopen die
ze graag veranderd zouden willen
zien. Er is gelukkig al heel veel
verbeterd in de laatste jaren. Ik
ben blij met de komst van een
externe adviseur voor de Baancommissie, die de kwaliteit van
de baan controleert en daarover
rapporteert. Daardoor worden
veel verbeteringen langzaam maar
zeker doorgevoerd.”
Toch voelt hij zich soms als
hoofdgreenkeeper tussen een
aantal vuren, met aan de ene kant
de VvE en de Baancommissie, de
bewoners, maar ook zijn eigen
medewerkers die opvattingen en
ideeën hebben en uiteindelijk een
directeur bij SBA Golf & Groen,
die onder de streep een positief
resultaat wenst te zien.
“Natuurlijk snap ik dat iedere
Euro telt in tijden van bezuinigingen, maar de baan wordt ouder
en vraagt om meer onderhoud.
Het bezanden van de fairways is
bijvoorbeeld echt nodig en zou
voor de nieuwe contractbesprekingen in het plan opgenomen
moeten worden. Het voordeel
van de GRD-baan is trouwens
wel dat hij weinig intensief bespeeld wordt.
Bij dit werk is goede communicatie heel belangrijk en Rick prijst
de verbetering die door de website van de GRD gerealiseerd is.
Hij kan nu ook vanuit huis wedstrijden melden op de website,
mocht hij daar in de werkuren
niet aan toegekomen zijn. Al lijkt
het daardoor ook nooit af, hij
doet zijn werk met plezier.
Op mijn vraag wat hij graag aan
de baan verbeterd zou willen
zien, is Rick duidelijk. “Het systeem om de greens te beregenen
is nogal gedateerd, waardoor er
veel storingen zijn. Door het
ijzerhoudende grondwater zie je
dat de groei op de beregende
onderdelen achteruit gaat en pas
weer verbetert als het regent.”
“Het is wat technisch,” legt Rick
uit, “IJzer is een bindmiddel,

waaraan de voedingsstoffen zich
hechten. Deze komen pas weer
vrij als er regen valt, met een
groeispurt als gevolg. Dat is nooit
goed, want de afgifte van meststoffen moet constant gebeuren.
De Baancommissie is er al mee
bezig. We denken aan het gebruik
van oppervlaktewater uit de vijver bij hole 10 en die bij een laag
peil weer aanvullen met grondwater. Het vijverwater is warmer en
schoner, daar heeft het gras baat
bij, maar het moet wel constant
van kwaliteit zijn. Het water uit
de Palingtocht is een slechter
alternatief omdat het buizenstelsel dan helemaal omgebouwd
moet worden.”
Een andere verbetering zou volgens Rick het afzonderlijk aansturen van de sproeikoppen zijn.
“Nu gaan alle sproeiers op de
green of tee-boxen van een hole
aan, hoewel alleen links of rechts
water nodig is. Dat kan beter en
zelfs op afstand. Je voorkomt
gesleep met slangen en hebt tijd
voor andere zaken.” Rick besluit
dat hij tevreden is over de huidige
beplanting, waar veel is weggehaald en nieuw voor teruggezet.
Daarmee krijgt de baan nog meer
een verdiende parkuitstraling.
Behalve voor de golfbaan is Rick
ook eindverantwoordelijk voor
het overige groen en dus ook
voor wat andere aannemers uitvoeren. Wekelijks maakt hij een
ronde door het park om met
eigen ogen te zien hoe al het
groen erbij ligt. Soms raakt hij in
gesprek met niet-golfende bewoners en als gevolg daarvan is er
bijvoorbeeld veel beplanting
wegenomen en gewijzigd. Dat
levert ook weleens verhitte gesprekken op, waardoor Rick
ervan overtuigd is dat er vanuit
de Baancommissie en de VvE
beleid moet zijn ten aanzien van
beplanting. Het leidt tot verwarring dat bij een huis de beplanting
moet blijven, die bij de volgende
wordt weggehaald en bij de derde
weer moet blijven.
Ik vraag Rick of hij weleens opmerkingen krijgt van spelers over
andere banen en hoe die onderhouden worden. “Dat komt voor,
maar het betreft altijd een vergelijking tussen appels en peren.
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interview Rick van den Beuken
Hoeveel budget heeft die andere
baan voor het onderhoud, ligt hij
op zand, veen of op klei (zoals
hier). Zelfs op onze baan zie je
lokale verschillen: het grootste
deel ligt op oude zeeklei, maar
hole 4 en 5 hebben een meer
zanderige ondergrond en dat
merk je aan de grasgroei, daar
moet veel meer bemest worden.”
Ook het weer speelt een belangrijke rol, vertelt Rick. “Vorig jaar
was het voorjaar extreem koud en
toen moesten we het gras de
grond uit kijken en nu lopen we
enkele weken voor. De greens
zijn belucht omdat het gras daarmee vooruit geholpen wordt,
maar dat betekent wel een beetje
hobbelige greens. Dan roepen
mensen dat we moeten rollen,
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(vervolg)

maar daarmee doen het effect
van beluchten weer teniet. Met
rollen maak je de green sneller,
maar dat ervaren spelers als vlakker. Je wint een halve tot een hele
stimp als je gaat rollen na het
maaien, maar het is de vraag
welke doelgroep je daarmee bereikt. De meeste mensen komen
hier een ontspannen rondje golfen en of de greens nu stimp 7, 8
of 9 zijn is minder belangrijk. Ik
bevestig dit door geen idee te
hebben waar Rick het over heeft.
Hij legt uit dat stimp een maat is
voor de snelheid van de green.
“Bij het KLM-open wordt stimp
10 of meer gehaald en dan gaat
de bal als een speer, maar als een
recreant dan een klein tikje geeft,
ligt de bal aan de andere kant van
de green”.

Rick is zelf ook een bekwaam
golfer, al is dat wel minder geworden nu hij verder weg woont.
“Het is een must om als greenkeepers te kunnen golfen. Een
baan ziet er heel anders uit als je
hem speelt dan wanneer je op de
maaier zit”. Hij komt dan op
plekken, waar hij zelf ervaart dat
spelers gelijk hebben. Vorig jaar
is er een combinatie met Zwolle
gespeeld, waarbij ook greenkeepers zijn uitgenodigd om op
GRD mee te doen, wat ook voor
de collegialiteit voordelen heeft.
Het bestuur staat er achter dat
het gebeurt, en dat waardeert
Rick enorm, want het is niet op
alle banen zo geregeld. Er zijn
banen waar een greenkeeper geen
voet over de drempel van het
clubhuis zet. (JPE/SBM)

Het was een prachtig en
vooral heel lang golfseizoen. Eigenlijk te lang
voor het gras!
Foto: JPE

Promo honderden keren bekeken
De nieuwe promotiefilm van
de Golf Residentie, die sinds
half september op onze website staat, is al honderden keren bekeken. De film is vooral
bedoeld om mensen, die op
enigerlei wijze belangstelling
hebben voor de Golf Residentie, te informeren over het
reilen en zeilen op ons park.
Van de 3 uur film die is gedraaid, is in de montage welgeteld 2:59 minuten materiaal
overgebleven waarmee in een
flitsend tempo de Golf Resi-

dentie in beeld wordt gebracht. De filmt oogst veel
waardering. Complimenten
waren er onder andere van
voormalig VvE-voorzitter
Dick Zoeteman die het ‘een
mooie promo’ noemde. Dick
figureert in de film als een van
de leden van de tuingroep. Te
zien is hoe hij op bijna traditionele wijze kunstmest aan het
gras van de gemeenschappelijke tuin rond het clubhuis toevoegt. Veel andere elementen
die kenmerkend zijn voor de

Golf Residentie passeren in de
promo de revue. Er is uitgebreid aandacht voor het clubhuis en de golfshop en er zijn
fascinerende doorkijkjes gemaakt waarmee het exclusieve
wonen op ons park wordt
geaccentueerd.
De film is geproduceerd door
Filmproducties Zwolle, een
bedrijf waar audiovisuele studenten van opleidingen uit
noord Nederland onder leiding van Ronald Kempe stage
lopen. (HdJ).

Op de foto is Ronald Kempe samen met stagiair
Carlo Nijboer bezig op
hole 11 waar opnamen
werden gedraaid van het
werk van de greenkepers.
Foto: HdJ

Het informatiebord is weer bij de tijd
Het oude straatnaambord bij
de ingang van ons Park was
enigszins gedateerd of liep
eigenlijk flink achter bij de
realiteit. Zo ontbraken De
Vier Seizoenen als clubhuis
en de golfshop en dat zijn wel
locaties waar veel gasten direct naar op zoek gaan.

De diverse appartementsgebouwen op de Winter zijn nu
met huisnummering vermeld.
Kortom het is weer een up-to
-date informatiebord zoals het
hoort te zijn. Op de valreep
voor het sluiten van de deadline voor deze Nieuwsbrief is
het nog net gelukt om het

nieuwe bord tegen het oude
aan te bevestigen. Met vereende krachten hebben we
het nieuwe informatiebord op
het oude gelijmd. (PvR)

Het oude en het nieuwe
bord, foto: JPE/DED
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Nieuw beheer– en onderhoudscontract GRD

Pieter van de Sande en Eric
Pladdet van Greenengineers
Foto: Greenengineers

Voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte
en de golfbaan heeft de Golf
Residentie Dronten behoefte
aan een nieuw prestatiecontract 2016-2020, waarin de
ambities en werkzaamheden
voor de aannemer op een
heldere en meetbare wijze zijn
beschreven.

stedingproces. Zodat er weloverwogen keuzes gemaakt
kunnen worden voor de toekomst van het park en de
bewoners.

de eerste ontmoetingen zijn
verstrekt over de openbare
ruimte en de golfbaan heeft
Greenengineers een Plan van
Aanpak opgesteld.

Uiteindelijk is op basis van
hun offerte de keuze (qua
prijs alsook inhoudelijk) gevallen op Greenengineers B.V. te
Lunteren.

Het VvE-bestuur van de Golf
Residentie heeft een aantal
gegadigde adviseurs, waaronder Greenengineers B.V. uitgenodigd een offerte uit te
brengen voor het opstellen
van een nieuw prestatiecontract en voor de begeleiding
van het bestuur tijdens het
contractvorming- en aanbe-

Na een eerste kennismakingsgesprek heeft een van de leden van de voorbereidingscommissie, bestaande uit Ronald Mulder, Jan Essing en
Pieter van de Sande Greenengineers directeur Eric Pladdet
een rondleiding over de Golf
Residentie gegeven. Op basis
van de informatie die tijdens

Op basis van dit plan van
Aanpak zal in de komende
maanden verder gewerkt worden aan inventarisaties, voorbereidingen en opstellen van
een prestatiecontract, zodat
aanbesteding in de 2e helft
van 2015 kan plaatsvinden.
Inmiddels is de begeleidingsgroep uitgebreid met Arie van
der Graaf en Harry van Spijker en heeft Pieter van de
Sande zich om persoonlijke
redenen teruggetrokken.
(JPE)

Buggyloods voor de Golf Residentie Dronten
Er komt ruimte voor
8 handicarts en
38 gaaslockers (80 cm
breed) op vloerniveau

Voorbeeld van een loods, opgebouwd uit sandwichpanelen.
Afbeelding: www.haltec.de

Na een constructief overleg
tussen een delegatie van het
bestuur van de VvE en dat
van de Golfclub, heeft de
laatste een programma van
eisen opgesteld, waaraan de te
bouwen handicart- en stokkenloods zou moeten voldoen. Daarbij is nadrukkelijk
de keuze voor een houten
opbouw verlaten en is gekozen voor een meer duurzaam
materiaal, waarvan de afschrijving- en rentelasten aanzienlijk lager worden ingeschat.
Het meest voor de hand liggend is nu een metalen opbouw, bestaande uit geïsoleerde sandwichpanelen. Er zal
ruimte worden gecreëerd voor
8 handicarts en 38 grote (80
cm brede) lockers van het
gaastype op vloerniveau. Het
gebouw zal voorzien zijn van
een grote overheaddeur aan

de voorzijde en de nodige
toegangen en nooddeuren.
Verder is een (overdekte)
spuitplaats aan de voorzijde
van het gebouw in het eisenpakket opgenomen met een
luchtcompressor en een waterspuitplaats. Het gehele gebouw zal moeten voldoen aan
de normen voor acculaadstations (NPR 3299 en de betreffende ARBO-eisen), opdat
explosiegevaar door de vorming van knalgas wordt voorkomen. Dat betekent: ventilatie en afzuiging, explosieveilige schakelingen, installaties
om aanrijdingen te voorkomen en andere zaken.
De situering van de loods op
het terrein van het clubhuis is
ook gewijzigd ten opzichte
van voorgaande berichtgeving. Het lijkt veel aantrekkelijker om de loods meer naar

de weg Golfresidentie te verplaatsen. Vanaf hole 18 komt
dan iedere speler langs de
loods en kan zijn spullen daar
schoonmaken. Zo blijft de
omgeving van het clubhuis
vrij van grasafval. Het is ook
de bedoeling dat de loods
vanaf het clubhuis minder
zichtbaar zal zijn, door tussen
de loods en de clubhuistuin
nog een rij bomen of struiken
in stand te laten.
Inmiddels zijn drie aannemers
verzocht om een offerte voor
een turn-key oplevering in te
dienen. Als de besluitvorming
binnen de besturen is afgerond zal de ALV van de VvE
worden verzocht over de investering en verhuur aan de
Golfclub te beslissen. (JPE)
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Stamtafelgesprek: Zorg voor elkaar
In mijn dagblad werd de laatste weken een paar maal aandacht geschonken aan de veranderingen in de zorg. Zo
worden ouderen geacht langer zelfstandig te blijven wonen en moeten daardoor omzien naar andere vormen van
ondersteuning. Nieuwe bedrijven springen hierop in en het
product gezelschap tegen betaling
vindt gretig aftrek. Je kunt
tegen betaling studenten inhuren voor een praatje of een
betaalde kracht voor een spelletje rummikub.
Dat bracht mij op het idee of
we op onze Golf Residentie
niet een eigen versie van de
participatiesamenleving kunnen organiseren.
Op ons park wonen vast mensen, die om welke reden dan
ook, best wel wat aandacht
van anderen zouden kunnen
gebruiken. Om maar wat

voorbeelden te noemen:

voor anderen kunt betekenen.

• Met iemand een wandelingetje maken, omdat je je
alleen wat onzeker voelt;
• Een praatje maken met
iemand over je hobby;
• Samen een kopje koffie
drinken of een hapje eten in
het Clubhuis;
• Boodschappen doen;
• Gezelschap voor bezoek
aan ziekenhuis, polikliniek
of huisarts;
• Met iemand een kaartspelletje doen;
• Samen met iemand een
museum of concert bezoeken.

De vraag is alleen hoe we de
“vraag” en het “aanbod” in
dit opzicht bij elkaar kunnen
brengen.

Aan de andere kant zijn er
vast wel medebewoners die
een paar uurtjes over hebben
om buren –ook al wonen ze
niet direct naast je – een
dienst te bewijzen. Het geeft
een goed gevoel als je iets

De VvE zou er niet alleen
voor de fysieke omgeving
moeten zijn. Het is ook van
belang om aandacht te hebben voor de sociale omgeving.
In ons clubhuis staat tegenwoordig een prachtige stamtafel. Ik stel mij voor dat wij
t.z.t. aan die stamtafel zitten
met een aantal buurtbewoners
om ideeën uit te wisselen rond
dit thema.
Ik nodig u graag uit om een
eerste reactie te geven via het
besloten deel van de VvE
website. (DED)

Stockfoto Microsoft

De VvE zou er niet
alleen voor de fysieke
omgeving moeten zijn.
Het is ook van belang
om aandacht te
hebben voor de sociale
omgeving

Zin in tuinieren? Geef je op!
De Tuinclub onderhoudt op
voorbeeldige wijze onze Clubhuistuin. Deze vrijwilligers met
al dan niet groene vingers zetten
zich in om tuin rondom het
clubhuis in goede staat te houden. Om de veertien dagen
spendeert een groep van tussen

de tien en vijftien medebewoners 2 uur vrije tijd op vrijdagochtend. De beloning? Twee
koppen koffie na gedane arbeid
en het tevreden stellend gevoel
dat ons visitekaartje er weer
netjes bijligt. Maart 2015 start
het nieuwe tuinseizoen.

Als u mee wilt doen kunt u
zich opgeven door een emailtje aan Rob Dorresteijn:
r.dorresteijn3@upcmail.nl
Vele handen maken licht werk
en u hoeft geen ervaren tuinier
te zijn; al doende leert men.
(JPE)

Clubhuistuin
Foto: JPE

Huishoudelijk reglement golfbaan aangepast
Tijdens de laatste Algemene
Ledenvergadering (ALV) in
mei werden enkele wijzigingen
goedgekeurd in het huishoudelijk reglement m.b.t. de
golfbaan van de VvE officieel
heet dit reglement:
"Huishoudelijk Reglement
van de VvE Golf Residentie

Dronten met betrekking tot
het beheer en onderhoud van
de golfbaan" van oktober
2010. Dit reglement is, zoals
gevraagd, aangepast en u
vindt een exemplaar op de
website onder Wonen in de Golf
Residentie, klik dan op het menu: VvE, dan in menu huishou-

delijk reglement en open de file
huishoudelijk reglement golfbaan.
Mocht u nog vragen hebben
dan horen we die graag vooraf
of u stelt uw vraag tijdens de
komende ALV op 11 november 2014. (FvB)

De GRD-baan,
Foto JPE
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De geschiedenis van de Kerstkaart
Het gebruik om kerstkaarten te versturen is inmiddels zo algemeen, dat het
verbazingwekkend is dat
dit gebruik nog maar zo´n
honderd jaar oud is.

Foto: JPE

Kerstkaarten werden zo
populair dat er protesten
tegen kwamen. In een
boze brief aan The Times
in 1877 noemde iemand
ze ronduit een sociaal
kwaad

In het Angelsaksische gedeelte
van de wereld waren Valentijnskaartjes al populair halverwege de 18de eeuw en
nieuwjaarskaarten waren al in
de 15de eeuw in Europa in
omloop, lang voordat de
kerstkaart geaccepteerd werd.
Andere voorlopers waren de
kerstgroeten die kinderen
meenamen van school, in hun
mooiste handschrift op speciaal papier geschreven, om aan
hun ouders te geven.
Handelaren lieten speciaal
versierde kaarten achter bij
hun klanten. Maar het ontstaan van de kerstkaart zoals
wij die kennen wordt toegeschreven aan een Engelsman,
sir Henry Cole. Hij was onder
andere directeur van het Victoria en Albert museum in
Londen, zakenman en geïnteresseerd in kunst. In december 1843 had hij weinig tijd
om al zijn vrienden handgeschreven kerstwensen te sturen en dus besloot hij om
kaarten te laten drukken. De
kunstenaar John Calcott Horsley tekende een ontwerp en
zo was de eerste kerstkaart
geboren. Er zijn van deze
kaart duizend exemplaren
gedrukt. Ze werden ver-

kocht op Old Bond Street
12 in Londen, waar Cole
geïllustreerde kinderboeken
uitgaf. De kaarten kostten 1
shilling per stuk, maar dit
project van hem werd een
flop.

Foto: JPE

De wereld was nog niet klaar
voor dergelijke kerstgroeten.
Sommige zeer gelovige lieden
vonden het van slechte smaak
getuigen. Verbeteringen in het
drukproces en de introductie

van de halve penny postzegel
voor kerstgroeten in 1870
zorgden voor een doorbraak
in Engeland.
Nu werd men echt overspoeld
met kerstkaarten, waarvan er
veel heel gedetailleerd waren
ontworpen. Ze werden zo
populair en schonken zoveel
plezier dat er onvermijdelijk
protesten tegen kwamen. In
een boze brief aan The Times
in 1877 noemde iemand ze
ronduit een sociaal kwaad.
Ze waren echter niet meer te
stoppen en vandaag de dag
worden er elk jaar in december miljarden kerstkaarten
over de wereld verstuurd. In
1880 verspreidde de postkantoren al het bericht dat er
vroeg gepost moest worden,
wilden de kerstgroeten op tijd
zijn.
Ongeveer in dezelfde tijd werden kerstkaarten populair in
Amerika, door het werk van
Louis Prang, een Duitser die
in Massachusetts leefde. Hij
produceerde hoge kwaliteit
kaarten en organiseerde wereldwijde wedstrijden voor het
beste ontwerp. Veel van die
ontwerpen worden nog steeds
als typische kersttaferelen
gebruikt, zoals sneeuwlandschappen. Ook werden kaarten versierd met waaiers, krullen of sterren. Sommige hadden zelfs al een glanzende
toplaag.
Ook in Nederland hebben de
Kerst- en nieuwjaarswensen
per kaart, de een nog mooier
dan de ander, de plaats ingenomen van de nieuwjaarsbrief. Kinderen legden vroeger een proeve van bekwaamheid in schoonschrijven af op
brieven, waarvan de sierranden en hoofdletters meestal
door de meester waren
'voorgeschreven'. Soms waren
de hoofdletters ook al voorgedrukt. Deze brieven werden

alleen voor een nieuwjaarswens gebruikt, want de gewoonte om kerstwensen te
versturen is in Nederland ook
nog niet zo heel lang ingeburgerd.
Voorbedrukte nieuwjaarsbrieven werden gebruikt door de
knechten van ambachtslieden
om er een fooi mee op te
halen bij de welgestelde burgerij. Nieuwjaarsbrieven en
later kerstkaarten waren vaak
versierd met oude motieven
uit de volkskunst, waarbij ook
veel van de knipselkunst gebruik werd gemaakt.
Terwijl in veel landen de
kerstkaart terrein wint, is in
Nederland de discussie gaande
of het verzenden van al dat
dure drukwerk nog wel kan.
Bedrijven schenken het geld
dat ze normaal aan de kerstkaarten besteden steeds vaker
aan een goed doel, of kopen
kaarten waarvan een deel van
de opbrengst al bestemd is
voor een goed doel. Ook de
zelfgemaakte kerstkaart wordt
weer steeds populairder, waarbij vaak opnieuw oude volkskunst gebruikt wordt, of moderne computertechniek.
Wat uw keuze ook zal zijn dit
jaar, ik wens u alvast fijne
feestdagen en een gelukkig
Nieuwjaar!
(SBM)
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Waaks! Een samenwerking van Gemeente, politie en
hondenbezitters. Uw deelname kan een verschil maken!
Het nut van een hond

Uw bijdrage aan Waaks!

Onderzoek in Engeland heeft
uitgewezen dat volwassenen
met een hond meer bewegen
en de gezinnen waar een hond
deel van uitmaakt zijn over
het algemeen actiever. Het is
nog niet duidelijk waardoor
dit komt. Het zou kunnen dat
actievere gezinnen eerder een
hond nemen, of dat gezinnen
actiever worden door een
hond. Het verschil bij ouderen is opvallend, ouderen met
een hond zetten 1700 stappen
meer dan leeftijdgenoten zonder hond, dat is 25% meer
beweging per dag.

U begrijpt het al, tijdens deze
wandelingen ziet en hoort u
meer dan diegenen die thuis
blijven en dat is precies waarom de Gemeente u vraagt
mee te doen aan project
Waaks! Wilt u bijdragen aan
de veiligheid van onze wijk
dan kunt u zich aanmelden via
onderstaande website. Doet u
dit zo snel mogelijk, dan ontvangt u nog een uitnodiging
voor de voorlichtingsavond
op 4 november aanstaande.
Tijdens deze avond zal de
politie u meer vertellen over
het signaleren en melden van

verdachte personen of omstandigheden.
Ook voor anderen geldt natuurlijk dat oplettendheid op
prijs gesteld wordt, want onverlaten hebben geen vaste
werktijden en in onze wijk ziet
u als golfer ook meer dan
anderen. Alvast op een rijtje
wat u moet doen als u iets
verdachts constateert:
- Verdachte situatie? Bel 0800
8844, bij levensbedreigende
situaties: 112
- Meld de locatie, gebeurtenis
en het eventuele signalement.
(SBM)

Aanmelden kan via de
website:
www.dronten.nl/waaks,
voor vragen kunt u
mailen naar:
waaks@dronten.nl

Agenda Algemene ledenvergadering 11-11-14
Onderstaand treft u het concept voor de agenda van de
Algemene Ledenvergadering
van dinsdag 11 november
2014, aanvang: 19:30 uur.
Locatie: Open Hof, Dronten.
De agenda kan nog wijzigen!
1. Opening;
2. Mededelingen;
3. Ingekomen stukken;
4. Vaststellen van het
verslag van de ALV
van 13 mei 2014;
5. Begroting 2015 in Excel formaat;

6. Ontwikkelingen golfbaan infrastructuur;
7. Voorstel beheer financiële reserveringen;
8. Benoeming bestuursleden:
a. Voorstel en besluit
tot benoeming van
de heer Arie van der
Graaf;
b. Voorstel en besluit
tot benoeming van
de heer Harry Peeters;
9. Rondvraag;

10. Sluiting.
Als u vragen voor de rondvraag heeft, waarop u verwacht dat het bestuur meteen
een gefundeerd en afgewogen
antwoord geeft, verzoeken
wij u om deze vóór 8 november 2014 bij de secretaris
schriftelijk aan te leveren:
secretarisvvegrd@gmail.com
(FvB)

Wilt u vragen voor de
rondvraag schriftelijk
aanleveren bij de
secretaris? Als u dat vóór
8 november doet, kan het
bestuur u een gefundeerd
en afgewogen antwoord
ter vergadering geven.

Bestuur Vereniging van Eigenaren GRD
Net nu het bestuur weer voltallig leek, meldt Pieter van de
Sande dat hij om persoonlijke
redenen het bestuur van de
VvE gaat verlaten. We hebben goede hoop dat we een
bestuurslid hebben gevonden,
dat zich met de voorgenomen
taak van Pieter (commissaris
Clubhuis als opvolger van

Kars Lanting) zal gaan bezig
houden.
Inmiddels is Arie van der
Graaf zich aan het inwerken
als commissaris Golfzaken.
Bestuursamenstelling:
Paul van Rijn, voorzitter;
Fred van Bree, secretaris;
Fred Winthorst, penn.meester
Pieter van de Sande (beoogd

opvolger: Arie van der Graaf),
comm. Golfzaken;
Ronald Mulder, comm. Infrastructuur;
Pieter v.d. Sande (opvolger
Harry Peeters) waarnemend
comm. Clubhuis;
Jan Essing, comm. Alg. Zaken
Ineke van Rijn: ond. secretaris
(JPE)

Afbeelding Microsoft

Vereniging van Eigenaren Golf
Residentie Dronten

DOELSTELLING
1. De Vereniging van Eigenaren Golf Residentie Dronten heeft
ten doel:

Bezoek ons op het web:

a. Het beheer, waaronder uitdrukkelijk begrepen het (doen) verrichten van deugdelijk onderhoud, van de gemeenschappelijke
eigendom (mandeligheid) van de eigenaren van de woningen
gelegen op de Golf Residentie Dronten aan de Ansjovisweg in de
gemeente Dronten en bijdragen tot de organisatie, coördinatie en
verbetering van het leef- en woonmilieu op de Golf Residentie
Dronten, zijnde een besloten woongebied met besloten golffaciliteiten. (Met de gemeenschappelijke eigendom wordt onder
meer bedoeld de infrastructurele voorzieningen, wegen, straatverlichting, rioleringen, plantsoenen, brandkranen, de residentie
golfbaan, alle overige bouwwerken en de eventueel hierbij behorende roerende zaken.)

www.golfresidentiedronten.nl

b. Het bevorderen en handhaven van een hoogwaardige woonen leefomgeving.

Golfresidentie 129
8251NS DRONTEN
KvK: 40656507
Secretaris: Fred van Bree
Telefoon: 0321-336306
secretarisvvegrd@gmail.com
Ledenadministratie: Ingrid Kramps
ledenadmivvegrd@gmail.com

c. Het bevorderen van het golfspel.
Eindredactie: Jan P. Essing
commissaris.az.vvegrd@gmail.com

d. In verband met de eisen gesteld door de Nederlandse Golf
Federatie (NGF) is een afzonderlijke vereniging voor de beoefening van de golfsport opgericht, waarbij de statuten, het huishoudelijke reglement van de Golfclub Golfresidentie Dronten en de
belangen van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) zoveel mogelijk in acht worden genomen en gelijktijdig de relatie met de
Vereniging van Eigenaren Golf Residentie Dronten worden gediend.
e. Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar
leden.

Incassoruimte vergroot (vervolg pagina 1)
Deze incasseringlimiet is nu
verhoogd naar € 1.750. Het
totaal van de te incasseren
bedragen per vier weken bedroeg €182.000 en dat is verhoogd naar € 275.000, zodat
er nu ook periodieke incasso's
per jaar kunnen plaatsvinden
voor het beheer en onderhoud (uw bijdrage aan de
VvE).

Afbeelding Microsoft (aangepast)

Het voornemen bestaat om de
mogelijkheid te bieden om de
bijdrage voor beheer en onderhoud nog vóór de start van
een nieuw jaar te incasseren.
Mogelijk heeft u dan nog een
belastingvoordeel van 1,2%.
Het bedrag wordt, als u dat
wilt, automatisch in de laatste
week van december afgeschreven en u heeft er dus
geen omkijken meer naar.
Dat is misschien iets te ge-

makkelijk gezegd. U zult zelf
zorg moeten dragen voor
voldoende saldo op uw rekening. Als dat allemaal geregeld
is, bespaart u de VvE -en dus
uiteindelijk ook uzelf- kosten.
Nu gaan we het incassoformulier dat op de site staat zo
vlug mogelijk aanpassen zodat
u met het lezen van dit bericht
een nieuw incassoformulier
kunt invullen. Wacht niet te
lang met het insturen, anders
loopt u de kans dat het niet
meer op tijd verwerkt kan
worden. De penningmeester
heeft nog steeds de stille hoop
dat alle bewoners zullen overgaan tot een jaarlijkse betaling.
Het levert de VvE ietsje meer
rente op, het bespaart banken administratiekosten en
(niet geheel onbelangrijk) veel
(vrije) tijd voor uw penningmeester.

Maakt u tot nu toe nog zelf de
bedragen over, regel dan op
tijd een machtiging tot automatische incasso. Zoals vermeld in onze statuten is zo’n
machtiging een vereiste, teneinde kwartaal- of maandbetalingen te kunnen doen. Verleent u niet zo’n machtiging,
dan volgt er een herinnering
voor het volledige jaarbedrag.
Er vinden helaas ook regelmatig storno’s plaats. Dat zijn
door rekeninghouders gevraagde terugboekingen van
de automatisch geïncasseerde
bedragen. Een vriendelijk
verzoek aan degene die hiervoor verantwoordelijk zijn: ga
hier in 2015 anders mee om.
U bespaart uiteindelijk de
VvE en ook uzelf kosten. Het
bestuur van de VvE rekent op
-ook uw- medewerking. (FW)

