
 
 
 
 

Aartselaar, december 2022 
 

 
Beste AGS lid, 
 
Wij geven graag wat toelichting over onze doelstellingen voor het komende golfseizoen op 
AGS.   
 
Clubbeleving en wedstrijden 
In de ledenbevraging hebben jullie massaal aangegeven dat er best wel wat meer 
evenementen mogen plaatsvinden op de club en in ons clubhuis. Daar willen wij prioriteit 
nummer 1 van maken. Na de moeilijke coronajaren zijn we blij dat we opnieuw meer 
evenementen kunnen organiseren. Een eerste aanzet hiervoor zijn onze kerstwedstrijden als 
afsluiter van dit seizoen.  Voor beat the pro herzien we de formule en we hebben al enkele 
leuke ideeën voor ludieke wedstrijdjes. Zoals bijvoorbeeld in september een Ryder cup op 
AGS?  Hou alvast tijdens het golfseizoen elke laatste zondag van de maand vrij, want dan 
staan er al enkele leuke wedstrijdjes gepland op AGS.  
De resultaten van de ledenbevraging zullen verwerkt worden bij de samenstelling van onze 
wedstrijdkalender.  
 
Investeringen 2022 
In het voorbije jaar hebben we verder geïnvesteerd in onze beregeningsinstallatie.   
Onze Driving Range is geautomatiseerd met de ballenrobots en de robotmaaier.  Hierdoor kan 
onze greenkeeper meer tijd spenderen aan onze golfbaan en oefeninfrastructuur. 
We hebben alle afslagmatten vernieuwd op de Driving Range en als sluitstuk 295 meter 
veiligheidsnetten geplaatst van 9 meter hoog.   
 
Investeringen 2023 
Voor het nieuwe jaar hebben we alle moed opnieuw bij elkaar geraapt en zullen we opnieuw 
een omgevingsvergunningsaanvraag indienen voor onze overdekte afslagplaats.  
De toiletten staan op onze wensenlijst om dit jaar te vernieuwen en we bekijken de 
mogelijkheden voor de integratie van een omkleedruimte.  
Voor onze Driving Range voorzien we nieuwe targets voor het oefenen en verfijnen van je 
golfspel. Ook onze Driving Range ballen zullen vervangen worden in 2023.  
 
Ons team van medewerkers staat alvast te popelen om jullie een fijne golfbeleving te 
bezorgen in 2023.  
 
We hopen jullie opnieuw te mogen verwelkomen op onze club in 2023.  
 
golfvriendelijke groeten, 
 
 
Kris, Bie en het ganse  AGS-team. 


