Onderwerp: Wijzigingen binnen Flight4You
Beste golfers, trouwe Flight4You deelnemers,
In 2002 heb ik Flight4You opgericht en tot op de dag van vandaag altijd vol passie en enthousiasme getracht het
allerbeste voor de golfende alleengaande te brengen.
Ruim 14 jaren golfreizen organiseren en begeleiden voor gelijkgestemde alleengaanden heeft mij persoonlijk veel
gebracht, het is een verrijking geweest zoveel bijzondere mensen te ontmoeten, waarvan zovele nog steeds een hele
belangrijke rol in mijn leven spelen.
Nu, na 14 jaar Flight4You is het voor mij tijd geworden een nieuwe “swing” aan mijn leven te geven en heb ik besloten
mij per 1 juni 2016 terug te trekken uit Flight4You.
Maar Flight4You blijft bestaan!
Bert Trommelen, eigenaar van 3DGolfvakanties, waar ik vanaf het allereerste begin exclusief en zo fijn mee heb
samengewerkt en die met zijn organisatie altijd de volle support heeft gegeven, gaat door met Flight4You. Vanaf 1 juni
zal 3DGolfvakanties volledig de reisplanningen, uitvoering, reisbegeleiding, etc. op zich nemen. De naam Flight4You, de
website, alles blijft voor de deelnemers zoals het is.
Ik ben er van overtuigd dat Flight4You onder de bezielende aanvoering van 3DGolfvakanties, in volle vaart door gaat en
zal blijven brengen waarvoor het ooit is opgericht: sportieve, gezellige golfreizen in een comfortabele aangename
omgeving , voor gelijkgestemde alleengaanden met een passie voor golf.
De Golfreis 16 – 23 mei, naar Spanje, Alcaidesa, zal de laatste reis zijn die ik persoonlijk begeleid en ik zal daar op
gepaste wijze afscheid nemen waarna Bert, ook aanwezig in Spanje, met zijn team het (golf) stokje overneemt.
Ik wil vanaf hier alle zeer trouwe Flight4You gangers die ik in de loop der jaren heb mogen ontmoeten, heel hartelijk
danken voor hun altijd enthousiaste deelname en voor het vertrouwen in Flight4You! Het was een bijzonder avontuur!
Mijn levens motto: “Wie niet beweegt, leeft niet”.
Het ga jullie goed!
Anique van Waardt

