
		
	
  
	 	

GOLFZAKEN	

Het	is	natuurlijk	fantastisch	dat		u	reeds	deelneemt	aan	de	bedrijvencompetitie	
en/of	lid	bent	van	onze	bedrijvenclub.	Om	het	golfen	binnen	uw	bedrijf	en	onder	
uw	collega`s	te	stimuleren	kunt	u	zich	aanmelden	voor	onze	speciale	actie	onder	
de	naam	‘geeft	u	het	balletje	door’.		Met	wie	zou	u	graag	een	golfles	willen	volgen	
en	waarom?	Hoe	houdt	u	uw	golf	introducees	gemotiveerd?	(maximaal	vijf	
personen)			
	
Aanmelden	kan	via	bedrijven@golfclubveendam.nl	onder	de	aanmeldingen	en	
meest	originele	inzendingen	worden	een	aantal	golflessen	verloot	en	komen	we	
het	balletje	en	de	waardebon	natuurlijk	persoonlijk	aan	uw	collega`s	brengen.	
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Geeft	u	het	balletje	door?	
	

Tijdens	de	tweede	speelronde	van	de	bedrijvencompetitie	was	de	eerste	flight	binnen	vijf	uur	in	het	clubhuis	en	de	laatste	flight	die	
binnen	kwam	had	zes	uur	nodig.	Netwerken	en	onderhouden	van	relaties	zijn	belangrijke	pijlers	van	de	bedrijvencompetitie	evenals	
een	strakke	agenda.	Om	deze	pijlers	te	kunnen	waarborgen	vragen	wij	uw	aandacht	voor	het	volgende;	
		
Doelstelling:		
-																						Voorkomen	onnodig	oponthoud	in	de	baan.	
-																						Meer	spelplezier	voor	alle	golfers. 	
-																						Tegemoet	komen	aan	tijdsdruk	als	bedreiging	voor	golf.	
		
Wat	kunt	u	doen?	
		
Ready	golf	stimuleren:	
-																						Karren	en	tassen	op	weg	naar	de	volgende	tee	plaatsen	voordat	u	gaat	putten.	
-																						Invullen	scorekaart,	doe	dat	bij	de	volgende	tee.	
-																						Bij	twijfel	altijd	een	provisionele	bal	slaan.	
-																						Tijdens	het	lopen	voorbereiden	op	uw	volgende	slag.	
-																						Sla	of	put	als	u	klaar	bent,	als	u	ziet	dat	de	anderen	nog	niet	klaar	zijn,	ook	al	is	het	niet	uw	beurt.	
-																						Spelers	die	minder	ver	afslaan	eerst	laten	slaan,	als	spelers	die	verder	slaan	moeten	wachten.	
-																						Sla	alvast	uw	eigen	bal,	voordat	u	helpt	iemands	bal	te	gaan	zoeken.	
-																						Uitputten	ook	al	staat	u	in	de	buurt	van	iemand	anders	zijn	lijn.	
-																						Neem	meerdere	clubs	mee	als	u	vanuit	het	bos	moet	slaan.	
-																						U	kunt	de	bal	oprapen	indien	er	geen	punten	meer	te	behalen	zijn.	
					
Dit	heeft	als	positief	gevolg	een	meer	gelijktijdige	binnenkomst,	waardoor	er	gezamenlijk	nageborreld	en	gedineerd	kan	worden	in	
een	aantrekkelijk	tijdspanne.	Een	rekenvoorbeeld,	er	wordt	gespeeld	in	een	vierbal,	elke	speler	neemt	5	seconden	per	slag	minder	
tijd	en	u	speelt	allemaal	80	slagen,	dan	duurt	de	golfronde	ruim	26	minuten	korter.	Laten	we	het	de	eerst	volgende	competitiedag	
proberen!		
	

Introductie	Ready	Golf:	voorkom	Slow	Play	
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Scholma	 Print	 &	 Media	 is	 een	 modern	 grafimediabedrijf.	 Naast	 de	
kernactiviteiten	 druk	 en	 print	 kunt	 u	 bij	 Scholma	 terecht	 voor	 extra	
dienstverlening	en	advies	 rondom	drukwerk.	Van	opmaak	tot	en	met	publicatie	
en	verzending.	Daarnaast	voorziet	Scholma	in	de	meest	moderne	communicatie-
uitingen	 zoals	 het	 toevoegen	 van	 bewegende	 beelden	 aan	 drukwerk	 via	
Augmented	 Reality	 (merknaam	 VEEEW).	 Toepassing	 van	 Augmented	 Reality	
voegt	extra	marketing-	en	communicatiewaarde	aan	het	drukwerk	toe.	VEEEW	
maakt	 het	 mogelijk	 aan	 drukwerk	 foto’s	 en	 video’s	 toe	 te	 voegen.	 Drukwerk	
komt	door	gebruik	te	maken	van	een	app,	smartphone	of	tablet,	tot	 leven.	Met	
het	 Publiceren	 on	 Demand	 systeem	 (merknaam	 Dopp)	 kunnen	 klanten	
publiceren	wanneer	en	in	welke	vorm	zij	maar	willen.	
	
Scholma	verdiept	zich	in	de	behoefte	van	haar	klanten.	Zij	komen	met	praktische	
oplossingen	die	ontzorgen.	Mensen	en	vakkennis	maken	nog	steeds	het	verschil,	
hoe	modern	machines	en	werkmethoden	ook	zijn.	 Innovatie	 is	bij	 Scholma	een	
voortdurend	 proces	 en	 komt	 mede	 tot	 stand	 door	 samenwerking	 met	
specialistische	bedrijven.	
	
Het	 drukproces	 van	 Scholma	 is	 volledig	 geautomatiseerd,	 gedigitaliseerd	 en	
geïntegreerd	 en	 sluit	 door	 de	 specifieke	 Scholma-oplossingen	 naadloos	 aan	bij	
het	 proces	 van	 de	 klant.	 Certificering	 op	 het	 gebied	 van	 kwaliteit	 en	
duurzaamheid	maken	onderdeel	uit	van	de	dagelijkse	bedrijfsvoering.	
	
Scholma	staat	voor	betrokkenheid,	persoonlijk	advies,	samenwerking,	innovatie,	
grafisch	 vakmanschap,	 persoonlijk	 advies,	 efficiency,	 dienstverlening,	 een	
passende	prijs.	
	

	

Scholma	Print	&	Media	nieuw	bedrijfslid	

Golfen	en	zaken	doen	zijn	onlosmakelijk	met	elkaar	verbonden.	Op	de	golfbaan	
en	 in	 ons	 clubhuis	 leert	 u	 uw	 (potentiele)	 zakenpartners	 beter	 kennen.	 Het	
golfspel	 zorgt	 voor	 verbroedering	 en	meer	 aandacht	 voor	 elkaar.	Of	 u	 nou	 9-
holes	of	18-holes	golft,	het	biedt	u	de	kans	om	relaties	beter	te	leren	kennen.	De	
basis	voor	een	langdurige,	hechte	en	succesvolle	zakelijke	relatie.		
Door	 sportiviteit,	ontspanning	en	de	gezelligheid	 tijdens	het	golfen,	 kunt	 u	uw	
business	op	een	aangename	manier	laten	groeien.	Vele	malen	aangenamer	dan	
een	stijf	gesprek	op	een	gedwongen	netwerkbijeenkomst.	
 
De	Compagnie	biedt	u	met	haar	bedrijvenclub	een	veelvoud	aan	mogelijkheden	
om	 nieuwe	 zakelijke	 kansen	 te	 ontdekken.	 Het	 is	 een	 bedrijvenclub	 omringd	
door	een	diversiteit	van	bedrijven	uit	de	 regio.	 Juist	deze	diversiteit	maakt	het	
netwerk	interessant.	
	
Naast	 de	 activiteiten	 van	 de	 bedrijvenclub	 kunt	 u	 ook	 gebruik	 maken	 van	
maatwerkoplossingen.	 Uw	 zakelijke	 lunch,	 borrel	 of	 diner,	 eventueel	
gecombineerd	 met	 een	 golfclinic,	 golfdag	 of	 vergadering.	 De	 Compagnie	
faciliteert	graag!		
	

Voor	meer	info:	 	 WWW.SCHOLMA.NL	 	 WWW.VEEEW.NL	

	
	
	

	
	

Business	Kampioenschap	
	

Donderdag	21	september	2017	
	
	
	

	
	
	

Business	Kampioenschap	
	
	
Deelname	 is	 uitsluitend	 voor	 de	 bedrijfsleden	
en	 sponsoren	 van	 Golfclub	 Havelte,	Golfclub	
De	 Groene	 Ster,	Golfclub	 De	 Compagnie	
en	Golfclub	 Zwolle.	 Aan	 de	 wedstrijd	 kunnen	
max	20	 spelers	per	golfclub	deelnemen.	Meer	
informatie	over	de	wedstrijd	en	het	aanmelden	
volgt	binnenkort.	
	

www.4sterrengolf.nl	
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