
Commissiedag 2021 

Elk jaar, half oktober, worden alle commissieleden van onze club, door het bestuur uitgenodigd voor 

een gezellige dag. Een heel jaar inzetten voor één of meerdere commissies binnen onze Golf Club 

vraagt om een fêteerdagje. 

Deze dag staat in het teken van de Marlies Boeren-Hoekstra trofee… 

Marlies Boeren-Hoekstra was vanaf het begin lid van onze Golf Club. 

Een bevlogen lid dat actief was in de wedstrijd commissie en het bestuur. 

Zij regelde de ‘aankleding’ van alle clubwedstrijden en was een ‘binder’ van 

de club. 

Helaas is zij in december 2005 op 

48-jarige leeftijd overleden. 

Wij eren haar jaarlijks tijdens onze 

Commissiedag. 

De Marlies Boeren-Hoekstra 

wisseltrofee wordt uitgereikt aan de best spelende 

commissie. (Het gemiddelde van het aantal 

stablefordpunten van de gezamenlijke commissieleden). 

De grote ‘Marliesjes’ worden uitgereikt aan de individuele winnaar van de wedstrijd en het 

‘Commissielid van het jaar’, terwijl de kleine ‘Marliesjes’ zijn voor de leden van de winnende 

commissie. 

Het draaiboek van deze dag ligt al jaren op dezelfde plank… 

Marlies heeft deze dag ooit in deze vorm gegoten en die houden we zo. 

Dat houdt in dat de prijzen bestaan uit bolchrysanten, flessen wijn en voor de gelukkigen een 

‘Marliesje’. 

Vanaf 12.00 uur werden alle deelnemers aan de 18 holes wedstrijd ontvangen. 

Het weer was super en de baan lag er prachtig bij. De herfstkleuren, de laagstaande zon het was een 

feestje. 

De wedstrijd wordt zodanig ingericht dat er géén spelers van dezelfde commissies met elkaar spelen. 

Zo ontmoet je ook binnen de kleine groep van vrijwilligers dus nog steeds ‘nieuwe’ mensen. 

Na afloop drinken we samen een borrel en nemen we de tijd om er goed uit te zien tijdens het diner 

dat de afsluiting vormt van deze verwendag. 

Natuurlijk worden er tussen de gangen van het diner door nog wat ‘zaakjes’ afgewerkt. 

Allereerst moeten de prijzen verdeeld worden en na het hoofdgerecht is er tijd voor de ‘Vrijwilliger 

van het jaar’. 

We begonnen met de uitreiking van de prijzen voor de 

Nearies.  

(Degene die op een Par3 hole de bal het dichtste bij de 

hole slaat). 

Sijsten 4 Tim  

Sijsten 8  Ton  

Leij 4  Jack  

Leij 8   Jans 

 



 

  

Natuurlijk zijn er ook nog altijd spelers die Birdies 

spelen… 

 

van Links naar Rechts 

Tim, Mark, Martie, Ans, Hans, Ton en Jans 

 

 

 

 

Omdat wij ook de partners 

van onze commissieleden 

van uitnodigen zijn er ook 

prijzen voor deze spelers. 

 

1. Jack 

2. Helmi 

 

 

 

 

Als de prijzen onder de commissieleden verdeeld 

moeten gaan worden blijkt dat er twee 

commissieleden met 37 punten gewonnen hebben. 

 

Met veel plezier reiken wij de grote ‘Marliesjes’ en 

een chrysant uit aan Rose-Marie en Gerhard. 

 

 

 

De prijs voor de best spelende commissie 

van dit jaar ging naar de 

Communicatiecommissie. 

Dit jaar speelden Angeline en Tim 

hiervoor. 

Met de gezamenlijke overwinning van 

deze wedstrijd ontvingen zij de ‘Marlies 

Boeren-Hoekstra’ wisseltrofee en een 

klein ‘Marliesje’ 

 



 

Verder gaat de avond… 

 

Vorig jaar werd deze bijzondere Commissiedag om bekende redenen afgelast. 

Echter de keuze voor de Commissielid van het jaar 2020 was al lang tevoren gemaakt. 

Een man met een Golf Club lidmaatschap van het eerste uur. 

Een betrokkenheid met een van onze commissie sinds ruim 12 

jaar. Samen in een viermanschap heel wat jaren voor onze 

Heren gezorgd. De Herenochtend wel te verstaan. Een grote, 

sociale groep van ruim 80 mannen wordt door de commissie 

van de Herenochtend in goede banen geleid. 

Tot vorig jaar heeft onze Vrijwilliger van 2020 bijgedragen in 

deze commissie. Inmiddels is het stokje overgedragen. 

Wij waren blij en trots dat wij Cees naar voren mochten 

roepen om het te danken voor zijn enthousiasme en 

betrokkenheid bij de herenochtend en daarmee bij onze club. 

Zichtbaar geëmotioneerd en totaal overbluft nam Cees zijn 

‘Marliesje’ met twee handen aan. 

Uit de vele felicitaties die hij later nog ontving bleek dat de 

keuze voor dit Commissielid van het jaar een schot in de roos was. 

Cees geniet van je nieuwe status… 

Dan moet er nog één keer iemand naar voren komen… de Commissielid van het jaar 2021. 

Weer een man…  

 

 

Hij heeft vanuit zijn enthousiasme voor ICT veel bijgedragen 

aan de keuze voor systemen van de Golf Club en beheer. 

Onlangs heeft hij een grote switch gemaakt; zijn 6 jaren als 

bestuurslid van onze Golf Club waren voorbij en hij heeft 

plaats gemaakt voor een nieuwe bestuurder. 

Natuurlijk zal hij zich nog voor alle ICT-zaken binnen onze 

baan blijven interesseren en inzetten. 

Zijn naam… Jacques 

Ook Jacques was buitengewoon verrast met deze 

waardering vanuit het bestuur. Zijn dankwoordje was net als 

dat van Cees kort. 

Er waren geen woorden… 

 

 

 

Het bestuur bedankte alle aanwezigen voor hun bijdrage tijdens het jaar en hoopt iedereen volgende 

jaar bij een volgende geslaagde editie weer te ontvangen. 


