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Golfbaan Velden
13 mei 2020.
Beste leden,
Door de recente mededelingen over de Corona crisis van de overheid mogen we weer golfen
per 14 mei 2020. Echter met diverse beperkingen voor de sporters, dus ook voor de leden van
de golfclub Velden.
De golfclub Velden past het Corona protocol toe van de NGF:
https://www.ngf.nl/~/media/pdfs/corona/concept-protocol-verantwoord-sporten-en-golf-april-202022042020-v3.pdf?rev=209326393

Voor de sporters:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Houd 1,5 meter afstand.
Kom alleen op afspraak of met een reservering.
Reis alleen of reis alleen met personen uit jouw huishouden.
Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie, bijvoorbeeld te voet,
met de fiets of eigen auto.
Kom niet eerder dan het gereserveerde tijdstip op de accommodatie, tenzij anders aangegeven
in het sport specifieke protocol.
Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
Schud geen handen.
Maak tijdens het sporten alleen gebruik van eigen materiaal, zoals sportkleding, matjes,
bidons, handschoenen, etc.
Volg altijd de aanwijzingen van het personeel/bestuur op.
Ga voorafgaand aan de afspraak/het bezoek thuis naar het toilet.
Was voorafgaand aan de afspraak/het bezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden.
Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel).
Verlaat direct na het sporten de accommodatie.

Ad 2:
Het lid dat wil golfen moet zich aanmelden voor 9 uur van de dag waarop men wil spelen. Een
gezamenlijke aanmelding mag ook, bv een echtpaar.
Stuur een app naar 06 57 99 19 95, onder vermelding van voornaam/achternaam, dag en
tijdstip waarop men wil spelen.
Verdere maatregelingen en instructies:
✓ Een flight bestaat uit maximaal 3 spelers, de voorkeur gaat uit naar maximaal 2 spelers.
✓ De bunkerhark is NIET aanwezig om besmetting te voorkomen.
✓ De vlag mag NIET uit de hole worden gehaald om besmetting te voorkomen.
✓ De cup is naar boven gehaald. Raakt de bal de cup dan is de bal uitgeholed.
✓ Er mogen maar maximaal 27 leden tegelijk aanwezig zijn, die verdeeld zijn over 9 holes.
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Dit geldt eveneens voor de:
• de dames inloop van de dinsdagmorgen
• de dames en heren inloop van de dinsdag- en donderdag middag om 13.30 uur
o de Driving Range is zeker tot 1 juni gesloten
✓ Een flight die 9 holes speelt heeft ALTIJD voorrang op een speler die vrij oefent.
✓ Tot 1 juni zijn greenfee spelers NIET toegestaan, WEL leden met 1 introduce.
✓ Er zijn geen wedstrijden tot nadere mededelingen hierover.

Neem een kopie van deze brief mee naar de golfbaan.
Veel golf plezier en ga met respect met elkaar om.
Het bestuur van de golfclub Velden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------Bij de afslag van hole 1 staat het bord met Corona instructies voor de golfsport
van de Nederlandse Golf Federatie.
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Nieuwe route van de holes.
Daar het voetbalveld 1 compleet is gerenoveerd, kunnen we GEEN gebruik maken van de holes
8 en 9.
Er zijn twee nieuwe holes gecreëerd zodat we toch 9 holes kunnen spelen, zie bijgaande foto.
Voorrang heeft de flight speelt op de hole met het hoogste nummer; 9 voor 8, 2 voor 1 etc.

