
                                                                                                                                      Japie’s bar, 11-10-2019  
Notulen Spanje 2019                      
 
 
Huis, vliegtuig + banen zijn geboekt. 
 
Jan P. gooit de Posthoorn om 08.45u open voor een bakkie koffie. 
Vertrek : 09.00 u met Taxi Marcus, die ons ook weer ophaalt vanaf Schiphol. 
 
Het programma wordt doorgemaild, zodat jullie de links kunnen aanklikken en huis en banen kunnen bekijken. 
 
Beschrijving van de slaapcapaciteit: (8 slaapkamers) Bovenste verdieping: Slaapkamer 1 - tweepersoonsbed en 
kinderbed Slaapkamer 2 - twee eenpersoonsbedden Slaapkamer 3 - tweepersoonsbed Begane grond: 
Slaapkamer 4 - twee eenpersoonsbedden Slaapkamer 5 - kingsize en 1 kinderbed Begane grond: Slaapkamer 6 - 
kingsize Aangrenzend huis: Slaapkamer 7 - tweepersoonsbed Slaapkamer 8 - 3 eenpersoonsbedden 
 
Slaapkamers 1 tot 4: En-suite douche, wc Slaapkamer 5: En-suite bad / douche, dubbele wasbakken, aparte wc, 
Slaapkamer 6: Dubbele douche wetroom, aparte wc Slaapkamers 7 en 8: Gedeeld bad / douche met dubbele 
wastafels, aparte wc 
 
McSam zal de heenreis inchecken en boardingpasses uitprinten en meenemen (incl. golfbag-vouchers). 
Voor John is extra beenruimte geboekt (18+8= € 26,-) 
 
Er zijn 2x mercedes Vito gehuurd bij Europcar, via DoYouSpain voor  € 260,- p.st. 
Chauffeurs: Marcel en René. Vanaf Maandag zal Ruud het stuur overnemen van Marcel. 
Ard zal met René afwisselen als chauffeur. 
 
Ton kan via Annet ballen bestellen mede met sponsoring van John voor € 17,50 per doos. 
 
Nog te betalen spaargeld: 
Jaap, Lode, Ard, René en Marcel hebben dit al betaald. 
Henk, Cees B., John:  nog  € 150,- (zij sparen automatisch, dus dit komt nog) 
Ronald, Frank, Roland:  nog € 750,- 
Ruud heeft zelf vluchten geboekt. Wij hebben betaald € 245,- p.p., dus Ruud moet nog € 505,- betalen. 
 
Gelieve over te maken naar NL19ABNA0414200209 TNV M.H.J. Zomerdijk ovv spanje 2019, 
Of in Spanje contant in de pot storten. 
 
De wedstrijdleiding is dit jaar weer in handen van Ard en John. 
-Er werd direct duidelijk gemaakt dat de Neary op de green gespeeld moet zijn! 
-Het is verplicht om met de golfaholics ballen te spelen. 
- Shirts: groen-geel-antraciet-blauw-wit  
-Voor de 1-ste Hole-in-One stelt John een putter naar keuze beschikbaar als prijs (€ 300,-max) 
-Jan L. is ook aanwezig om riem en stropdas in te leveren, en stelt een zonnebril naar keuze beschikbaar 
  als prijs, met of zonder sterkte in de glazen. 
-John stelt ook de 3 hoofdprijzen beschikbaar, € 25-50-75 te besteden in de toekomstige golfshop Dirkshorn. 
-Er worden 10 doosjes ballen besteld bij Ton als dagprijzen voor de Longest en de Neary. 
-Ruud sponsort de greenfees van La Cala Europa. 
-De dagprijzen van € 5-10-15 te besteden in de toekomstige golfshop Dirkshorn zullen uit de spanjepot komen . 
 
Rest ons nog gezellig een gezellige avond  in Japie’s bar. 
 
Gr.  
McSam. 


