NIEUWSBRIEF d.d. 25-02-2017
Uit de bestuursvergadering
De bestuursvergadering van 25 februari heeft grotendeels in het teken gestaan
van de voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 27 maart
a.s. Op 26-2 stuurt de secretaris alle leden de agenda, de notulen van de
vorige ALV en het financieel verslag. De begroting, jaarverslagen en jaarplannen
worden separaat nagestuurd.
Op 8 februari heeft het bestuur overleg gehad met de Golfschool en de
baaneigenaar. Hierin is uitgebreid gesproken over de verschillende
abonnementen die de golfschool hanteert. Onze penningmeester, Marjan van
Goch, heeft alle bedragen nogmaals op een rijtje gezet. Het doel van het volgend
overleg is om hierin tot afstemming te komen.
De contributie voor de club is voor zowel clubleden als golfschoolleden gelijk
getrokken en vastgesteld op €55,00.
Baanzaken
In de vorige nieuwsbrief bent u geïnformeerd over de local rules met betrekking
tot de vaste obstakels. Er wordt nog steeds geconstateerd dat spelers rode en
gele paaltjes verwijderen om hun bal te spelen. Zoals verderop vermeld staat
mogen deze dus niet verwijderd worden. De local rules staan vermeld op het
bord bij hole 1. Graag aandacht hiervoor.
Er ligt een voorstel om rond de green spreeuwenkasten te plaatsen. Hierdoor
zouden we minder last hebben van kraaien die de green kapot prikken. Wim
Hornman gaat met hans Gommers in overleg over eventuele mogelijkheden.
Van de wedstrijdcommissie
U kunt zich via Proware Golf inschrijven voor alle wedstrijden. Afmelden kan
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.
De matchplayteamwedstrijd (MPT) is uitgebreid naar 9 teams. Er zal steeds 1
team vrijgeroosterd zijn. 30 Juli zal worden toegevoegd als extra speeldag. De
wedstrijd start om 11.30 u, zodat er nog speelruimte is voor vroege spelers.
In maart staan de volgende wegstrijden gepland:
Zaterdag 04 maart

12:00 u

WMPC tweebal-matchplay

Zondag 05 maart

11:30 u

Jeugd driebal-stableford
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Zaterdag 11 maart

10:30 u

Winter Competitie driebal-stableford

Zondag 19 maart

12:00 u

WMPC slot tweebal-matchplay

Zondag 26 maart

13:00 u

Winter Competitie slot driebal

Donderdag 30 maart

11:30 u

NGF Dames 2 driebalstableford

Vrijdag 31 maart

11:30 u

NGF Heren 1 driebalstableford

Van de handicapcommissie
De handicap- en regelcommissie wil graag de volgende regels onder uw aandacht
brengen.
1 Local rule vaste Obstakels
Vaste obstakels zijn:







Afstandspalen door de baan.
Gele en rode watehindernispalen.
Rough-en (winter)green beschermers (paaltjes met touwen),
Hole- en next tee borden.
De borden “ Trolley,s en Buggy’s niet op de fairway”.
De borden op hole 3 “ Niet afslaan indien er zich spelers op de green van
hole 5 bevinden”.

Indien er sprake is van een belemmering ( zie regel 24-2a) , Dan is de speler
verplicht deze te ontwijken volgens regel 24-2b. Deze baanonderdelen mogen
dus niet verwijderd worden. Algemene straf bij niet opvolgen van deze regel.
Matchplay : verlies hole; strokeplay 2 strafslagen.
2 Per ongeluk bewogen bal(marker) op de green regel 18.2, 18.3 en
20.1
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.
Van de Jeugdcommissie
De jeugdcommissie wil actie gaan uitzetten op het behalen van het NGF
certificaat CTJ (Commited To Jeugd). Dit sluit aan bij het voornemen om jeugd
het golfen bij te brengen op een gestructureerde manier. De JC gaat activiteiten
ontplooien, ondersteund door de NGF. met uiteindelijk doel een bijbehorend
certificaat te behalen. Het bestuur moedigt dit van harte aan.
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Voorlichtingsbijeenkomst ouders:
Op zondagochtend 5 maart a.s. zullen de ouders van jeugdleden worden
uitgenodigd voor een voorlichtingssessie over de plannen m.b.t. onze golfjeugd
voor het komend jaar. Dit betekent dat de jeugdwedstrijd in de grote baan wordt
verschoven naar zondag 12 maart a.s.! Na overleg met de baaneigenaar en de
voorzitter van de wedstrijdcommissie is de datum in de wedstrijdkalender
definitief verzet. Het geeft geen gevolgen voor de rest van opgenomen en
ingeplande wedstrijden op de wedstrijdkalender.
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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