NIEUWSBRIEF d.d. 23-01-2017
Uit de bestuursvergadering
De eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar! We zijn het nieuwe jaar gestart met
de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 7 januari. Ondanks het slechte winterweer
hadden zo’n 60 leden de weg naar het clubhuis
gevonden, waarmee we het glas hebben geheven op
een sportief 2017.
Een werkgroep onder aansturing van Marjan van Goch
heeft zich gebogen over een beleidsstuk sociale
veiligheid en integriteit. Het concept is besproken in de
bestuursvergadering. Het concept wordt verder nog
voorgelegd aan de Golfschool en Hans Gommers,
waarna het document naar alle leden wordt gemaild ter
vaststelling in de Algemene Ledenvergadering.
De Algemene Ledenvergadering staat gepland op 20
maart a.s. De jaarstukken zijn binnen het bestuur
besproken en zullen tijdig, ter voorbereiding, aan alle
leden worden gemaild.
Baanzaken
Vanaf 13-1 tot 16-1 was de baan gesloten vanwege de vele natte sneeuw om
schade aan de baan en valpartijen te voorkomen. Het bestuur was onaangenaam
verrast van de eigenaar te moeten horen dat enkele leden alsnog gebruik hebben
gemaakt van de baan. Het bestuur is van mening dat dit respectloos gedrag niet
passend is voor onze leden. In voorkomende gevallen zullen passende
maatregelen genomen worden.
Van de NGF
Enkele punten vanuit de Algemene Ledenvergadering van de NGF
 Het bestuur van de NGF is uitgebreid met Alfred Levi, die de portefeuille
Marketing&Communicatie gaat beheren.
 Het programma Fairwaystrokes wordt vanwege tegenvallende resultaten
beëindigd.
 Er wordt een vereniging opgericht voor (oud)golfinternationals met als
doel het in stand houden van historisch besef, tradities en geschiedenis.
Deze vereniging zal onafhankelijk van de NGF bestaan.
 Ongeveer 35 golfclubs maken gebruik van Players 1st, een programma
waarin feedback van golfers kan worden gekregen.
 Er komt geen rookverbod bij NGF-wedstrijden, maar wel een uitdrukkelijk
verzoek aan deelnemers om tijdens wedstrijden niet te roken.
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Ook de NGF is vanuit het Ministerie van VWS en NOC*NSF verplicht een
Veilig Sport Klimaat te organiseren. Momenteel is slechts van 13 clubs
bekend dat hun ledenvergadering een beleidsplan hier omtrent heeft
voorgelegd.

Van de wedstrijdcommissie
Hilke v. Dongen gaat de wedstrijdcommissie verlaten. Haar taken als NGFcoördinator worden overgenomen door Erica van de Berg. De vacature die door
het vertrek van Hilke ontstaat, wordt ingevuld door Bonnie Geus.
Alle wedstrijden staan inmiddels in Proware Golf en zijn opengesteld voor
inschrijving. Dit kan via de website of via de zuil in het clubhuis.
In 2016 is het meerdere keren voorgekomen, dat afmeldingen voor een
wedstrijd waarop is ingeschreven, niet worden gedaan. Voor de organisatie en
voor de medespelers is dit heel vervelend en onacceptabel. Het afmelden voor
een wedstrijd kan voorkomen en kan voor de betrokkene ook heel vervelend
zijn. Afmelden kan echter slechts op één manier en wel uitsluitend telefonisch
bij degene die de wedstrijd organiseert. De namen en telefoonnummers staan
vermeld bij de betreffende wedstrijd in Proware Golf en op de flyer op het
prikbord in het clubhuis.
In januari en februari staan de volgende wegstrijden gepland:
Zaterdag 21 januari

10:30

Winter Competitie driebal-stableford

Zondag 29 januari

11:00

WMPC tweebal-matchplay

Zondag 05 februari

10:30

Winter Competitie driebal-stableford

Zondag 12 februari

11:00

WMPC tweebal-matchplay

Zaterdag 18 februari

10:30

Winter Competitie driebal-stableford

Zondag 19 februari

11:30

Jeugd driebal-stableford

Zaterdag 25 februari

11:00

WMPC (inhaal) tweebal-matchplay

Van de handicapcommissie
De Handicapcommissie heeft alle hindernispalen als vaste obstakels aangemerkt.
De volgende baanonderdelen zijn vaste obstakels en mogen worden ontweken
volgens regel 24-2b.
- Afstand- en hindernispalen (gele en rode waterhindernis paaltjes)
- Rough-en (winter)green beschermers (paaltjes met touwen),
- Hole- en next tee borden.
- De borden “ Trolley,s en Buggy’s niet op de fairway” en de bordjes op hole 3 “
niet afslaan indien er zich spelers op de green van hole 5 bevinden”
Deze baanonderdelen mogen dus niet verwijderd worden.
Algemene straf bij niet opvolgen van deze regel.
Matchplay : verlies hole; Strokeplay 2 strafslagen.
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Verder stelt de NGF voor om de regel “ Per ongeluk bewogen bal(marker)
op de green (regel 18.2 , 18.3 en 20.1)” als volgt te wijzigen:
Indien de bal van de speler op de green ligt volgt er geen straf als de bal of
balmarker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van
beide caddy’s of uitrusting wordt bewogen. de bewogen bal of balmarker moet
worden teruggeplaatst zoals voorzien in regel 18.1, 18.3 en 20.1
Deze plaatselijke regel is allen van toepassing als de bal van de speler of zijn
balmarker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.
Noot:
Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als
gevolg van wind, water, of een andere natuurlijke oorzaak zoals door
zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe
ligplaats. Een balmarker die onder gelijke omstandigheden is bewogen , moet
worden teruggeplaatst. Deze wijziging zal als local rule worden opgevolgd.
De NGF app.
De App werkt nog niet helemaal goed en de handicap staat niet altijd juist
vermeld. Louis Slijkhuis heeft hierover contact met de NGF. Het probleem is
bekend, maar ze kunnen hem nog niet precies melden wanneer dit opgelost is.
Er wordt hard aan gewerkt.
Tot slot wordt er pro-actief actie uitgezet om het mentorenschap voor nieuwe
leden aan te scherpen.
Van de Jeugdcommissie
In aanvulling op het concept beleidsplan sociale veiligheid en integriteit heeft de
jeugdcommissie gedragsregels opgesteld voor jeugdcoaches. Deze gedragsregels
zijn opgenomen in het beleidsdocument.
Verder is de jeugdcommissie druk doende met de planning van de activiteiten in
2017. Op de vernieuwde website van GCDK staat een leuk filmpje van de
activiteiten van onze jeugdleden over 2016, om u een idee te geven waar de
jeugd zoal mee bezig is. Zeker de moeite waard om eens te bekijken!
KLM Open 2017
GC De Kurenpolder heeft zich aangemeld om wederom een hole te bemannen
tijdens de KLM Open, 14 tot en met 17 september. Zodra de inschrijving voor
vrijwilliger open staat, volgt meer informatie.
De Golfkuur
Copy voor de voorjaarseditie kan tot 15 maart aangeleverd worden bij
heidi.smits@scalascholen.nl.

Namens het bestuur van GC De Kurenpolder
Heidi Smits
Voorzitter
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