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Opgesteld door Joep Reinders 

Datum laatste revisie September 2012 

Versie 04 

Goedgekeurd door Bestuur 

 

2. ALGEMEEN 

 

2.1. Het bestuur is belast met de leiding over Golfclub Zeegersloot (GCZ). 

 

2.2. Binnen het bestuur zijn afgebakende portefeuilles verdeeld.  

Elk bestuurslid is, binnen de eigen portefeuille, direct aanspreekbaar.  

 

2.3. Het bestuur wordt ondersteund door het GCZ secretariaat.  

 

2.4. De manager is belast met de dagelijkse leiding over GCZ.  

 

2.5. Binnen GCZ bestaat een mandatering van bevoegdheden aan commissies. 

 

2.6. In organisatorische zin kent GCZ twee soorten commissies: 

– Commissies van de Algemene Vergadering van GCZ 

t.w. Commissie van Beroep, Gedragscommissie en Financiële commissie. 

– Commissies van het bestuur t.w. de overige commissies. 

 

2.7. De benoeming en het ontslag van de leden van commissies, met uitzondering van die van 

de Commissie van Beroep, de Gedragscommissie en de Financiële commissie, kan 

geschieden rechtstreeks door het bestuur of op voordracht van de betreffende commissie. 

De benoeming geschiedt bij voorkeur voor een periode van drie jaar. Deze termijn kan 

tweemaal worden verlengd. 

 

2.8. De commissies verrichten beleidvoorbereidende en beleiduitvoerende activiteiten.  

 

2.9. De commissies zijn te verdelen in: “selfsupporting” en “non-selfsupporting” commissies.  

 

2.10. Alle externe correspondentie vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van het bestuur 

en geschiedt op briefpapier met GCZ logo.  

 

2.11. Contact met de media is voorbehouden aan het bestuur dat dit, zo nodig,  kan delegeren 

aan een commissie dan wel de manager.                                                                                                                                                                                                                                     

                                                               

2.12. Bestuurs- en commissiewerk is vrijwilligerswerk bij uitstek. Het is niet toegestaan 

daarvoor een financiële tegemoetkoming te verstrekken (uitzondering, zie art. 4.17). 

Indien een bestuurs- dan wel commissielid gerechtvaardigde kosten maakt, moeten die 

eerst zelf worden betaald.  

Daarna dient een nota te worden afgeven aan de penningmeester voorzien van de 

volgende gegevens:  
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– Naam commissie 

– Naam lid 

– Datum 

– Rekeningnummer van het lid 

– Korte omschrijving van de kosten 

 

De penningmeester zal het bedrag zo spoedig mogelijk, doch binnen een maand 

overmaken. 
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3. BESTUUR, SAMENSTELLING EN TAAKVERDELING 

 

Opgesteld door Joep Reinders 

Datum laatste revisie Juli 2012 

Versie 02 

Goedgekeurd door Bestuur 

 

 

Onderstaand vindt u de taken en verantwoordelijkheden 

van de leden van het bestuur van Golfclub Zeegersloot 

Functie Taken en verantwoordelijkheden Bestuurscoördinator voor: 

voorzitter Algemene zaken 

Communicatie 

Evenementen 

Jeugdzaken 

Partners 

Afslag redactie 

Clubhuiscommissie 

Golfweekcommissie 

Horeca 

Jeugdcommissie 

Shop 

secretaris Administratie 

Diversen 

Handhaving 

Handicap 

Prijzen 

Regelgeving 

Bekers en borden 

Commissie van Beroep 

Gedragscommissie 

Handicapcommissie 

Handicartconsul 

Marshalcommissie 

Old Grand Dad consul 

Secretariaat 

penningmeester Administratie 

Financiën 

Financiële commissie 

Stichting Obligatiehouders 

Secretariaat 

lid Golf 

Onderhoud baan 

Professionals 

Baancommissie  

DAC 

Professionals  

Regel- & examencommissie  

WAC 

lid Commercie 

Automatisering 

Commerciële commissie 

Webit commissie 

lid Golfspel 

Bridge 

Bridge commissie 

Damescommissie 

Parkbaancommissie 

Seniorencommissie 

Wedstrijdcommissie 

Technische commissie  
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4. TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN BUDGETTEN VAN DE COMMISSIES GCZ. 

 

4.1. De commissies verrichten beleidvoorbereidende en beleiduitvoerende werkzaamheden, 

daartoe gemandateerd door het bestuur op basis van de in dit handboek beschreven taken, 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden.  

 

4.2. Teneinde deze taken goed te kunnen uitvoeren streven de commissies naar een optimale 

samenstelling in aantal en deskundigheid. De commissies bestaan uit minimaal drie leden 

(uitzondering: Handicartconsul, Consul Old Grand-Dad en de Prijzencommissie). 

 

4.3. Elke commissie maakt een rooster met de data waarop de leden aftreden dan wel hun 

termijn kunnen verlengen rekening houdend met artikel 2.7 van het Handboek. 

 

4.4. Elke commissie heeft binnen het bestuur een bestuurscoördinator, die de contacten tussen 

de commissie en het bestuur onderhoudt. 

 

4.5. Voor iedere commissie is een basis taakomschrijving vastgelegd. Ieder commissielid 

moet zich aan die omschrijving houden ter voorkoming van communicatieproblemen. 

 

4.6. Elk commissielid dient een klankbord te zijn voor de verenigingsleden. Opmerkingen en 

vragen van verenigingsleden moeten serieus worden genomen. In elk geval moet het 

verenigingslid worden meegedeeld wanneer de opmerking/vraag in de commissie wordt 

behandeld en daarna beantwoord. 

 

4.7. Zolang een aangelegenheid nog in de commissie in behandeling is, wordt daarover geen 

mededeling naar buiten gedaan. Eerst nadat een besluit is genomen, kunnen de 

verenigingsleden worden ingelicht via “De Afslag”, de mededelingenborden, de website, 

dan wel schriftelijk of mondeling. 

 

4.8. Wanneer een commissie vergadert met een even aantal leden, telt bij het staken van de 

stemmen de stem van de voorzitter voor twee. 

 

4.9. Elke commissie, uitgezonderd de Commissie van Beroep, de Gedragscommissie, de 

Financiële commissie, de Handicartconsul, de Old Grand-Dad consul en de 

Prijzencommissie, vergadert ten minste tweemaal per jaar of zoveel meer als 

noodzakelijk is.  

Van elke vergadering worden van de goedgekeurde notulen kopieën verstrekt aan de 

bestuurscoördinator en de voorzitters van de commissies die gebaat zijn bij, dan wel op 

de hoogte moeten zijn van de inhoud. 

 

4.10. Overleg tussen commissies gebeurt steeds door de voorzitter dan wel door een daartoe 

door de voorzitter aangewezen commissielid. Van dit overleg wordt een verslag 

opgesteld en een kopie verstrekt aan de bestuurscoördinator(en). 
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4.11. Van een bespreking met derden wordt een verslag gemaakt en wordt een kopie verstrekt 

aan de bestuurscoördinator en de belanghebbende commissies.  

 

4.12. Aangelegenheden met interne publiciteitswaarde worden in overleg met de redactie van 

“De Afslag” opgesteld en gereed gemaakt voor publicatie in “De Afslag”, dan wel 

zonder dat overleg geplaatst op de mededelingenborden en/of de commissiepagina van 

de GCZ website. Indien deze aangelegenheden op de website worden geplaatst, dienen ze 

te zijn gefiatteerd door de commissievoorzitter of een door hem (haar) aangestelde 

plaatsvervanger. In het laatste geval heeft de webmaster een controlerende/corrigerende 

functie overeenkomstig het website protocol. 

 

4.13. Zaken met externe publiciteitswaarde worden voorgelegd aan de bestuurscoördinator.  

 

4.14. Post bestemd voor een commissie wordt door het secretariaat in kopie gezonden naar de 

commissie. Van alle bij een commissie uitgaande correspondentie moet door de 

commissie een kopie worden verstrekt aan de bestuurscoördinator. Indien de uitgaande 

correspondentie betrekking heeft op ingekomen correspondentie dient op het uitgaande 

stuk het nummer en de datum van het ingekomen stuk te worden vermeld. 

 

4.15. De commissies dragen er zorg voor dat de manager op de hoogte is van al die zaken die 

een goede bedrijfsvoering van het secretariaat, het restaurant, de golfshop en de 

servicedesk bevorderen.  

 

4.16. De cursussen die door de NGF voor commissieactiviteiten worden georganiseerd dienen 

door zoveel mogelijk commissieleden te worden gevolgd. 

 

4.17. Selfsupporting commissie 

Een selfsupporting commissie is een commissie die geen structureel beroep hoeft te doen 

op de kas van de vereniging. De penningmeester van GCZ is te allen tijde bevoegd 

commissiejaarcijfers in te zien. Binnen één maand na afloop van het kalenderjaar wordt 

een jaaroverzicht ingediend bij de penningmeester van GCZ. 

 

Wedstrijdorganiserende commissies (uitgezonderd de Bridge- en Golfweekcommissie) 

dienen 70% van hun inkomsten (d.w.z. inschrijfgelden en andere inkomsten zoals 

sponsorgelden) aan de aan wedstrijden deelnemende leden te besteden.  

De overige 30% van de inkomsten worden besteed aan de commissie-onkosten.  

Het is aan wedstrijdorganiserende commissies toegestaan om € 10,-- per persoon/per dag 

aan commissiefee uit te betalen.  

 

4.18. Non-selfsupporting commissie 

Een non-selfsupporting commissie is een commissie die niet beschikt over eigen dan wel 

voldoende eigen middelen om de jaarlijkse uitgaven te bestrijden. 

Deze commissie dient jaarlijks in december een begroting in bij de penningmeester. Aan 

de hand van deze begroting, indien goedgekeurd door het bestuur, zal bevoorschotting 

van de commissie plaats vinden. Binnen één maand na afloop van het kalenderjaar wordt 

een jaaroverzicht ingediend bij de penningmeester van GCZ. 

 

4.19. Elke commissie kan beschikken over een horecacreditcard. Slechts de voorzitter, de 

secretaris en de penningmeester van de commissie zijn bevoegd de horecacreditcard te 

hanteren. 
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4.20. De commissievoorzitter verstrekt binnen één maand na afloop van het kalenderjaar een 

verslag aan de secretaris van GCZ en de bestuurscoördinator omtrent de activiteiten en 

hoogtepunten die zich binnen de commissie hebben voorgedaan in het voorafgaande jaar. 

Deze gegevens zijn bestemd voor het jaarverslag dat de secretaris van GCZ aan de leden 

presenteert. 
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5. DEELTAKEN PER COMMISSIE 

 

 

Opgesteld door Joep Reinders 

Datum laatste revisie November 2012 

Versie 04 

Goedgekeurd door Bestuur 

 

 

5.1. REDACTIE “DE AFSLAG” 

 

5.1.1. Doelstelling:  

Het verzorgen van een adequate informatieverschaffing voor de verenigingsleden en 

andere ontvangers van het verenigingsorgaan, zodat: 

– het blad fungeert als bindmiddel tussen alle leden; 

– het functioneren en het imago van de vereniging hiermee is gediend; 

– inzicht wordt verkregen in de resultaten van competitie- en GCZ wedstrijden; 

– inzicht wordt verkregen in nieuwe plannen en ontwikkelingen, evenals de uitvoering 

daarvan. 

 

5.1.2. Middelen: 

a. Het verenigingsorgaan “De Afslag”. 

b. De commissie pagina op de GCZ website. 

 

5.1.3. Mandatering:  

Het samenstellen, doen vervaardigen en uitgeven (4 per jaar) van het verenigingsorgaan 

“De Afslag”. 

 

5.1.4. Taken: 

– Het schrijven van redactionele bijdragen. 

– Anderen stimuleren tot bijdragen aan het verenigingsorgaan. 

– Het controleren van de bijdragen op stijl, spelfouten en inhoud. 

– Het onderhouden van contacten met de commissies van GCZ. 

– Het publiceren van besluiten van het bestuur en van mededelingen van bestuur en 

manager. 

– Bijhouden en actualiseren van “De Afslag pagina” op de website. 

– Jaarlijks, in de maand december, een begroting betreffende de commissiekosten 

indienen bij de penningmeester. 

– In de maand januari een verslag over het voorgaande jaar aanbieden aan de secretaris 

van GCZ en aan de bestuurscoördinator. 

– In overleg met de drukker een jaarplanning opstellen. 
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5.1.5. Bevoegdheden/verantwoordelijkheden: 

– Alle artikelen, behoudens die welke door bestuur en/of manager worden aangeleverd, 

worden geplaatst onder verantwoordelijkheid van de redactie. 

– Artikelen welke niet zijn voorzien van een auteursnaam, worden geacht te zijn 

vervaardigd door een lid van de redactie. 

– Advertenties en (betaalde) berichtgeving uit commercieel oogmerk vallen niet onder 

de verantwoordelijkheid van de redactie. 

– Tijdige samenstelling/vergaring en borging van de kwaliteit van de kopij en 

advertenties. 

– Tijdige overdracht kopij aan de drukker.  

– Controle van de proefdruk(ken). 

– Akkoord bevinden van de proefdruk(ken) 

– Controle van de planning zoals deze is vastgelegd in de Periodiekenovereenkomst 

tussen GCZ en de drukker. 

 

5.1.6. Actiepunten chronologisch: 

– Verzamelen kopij. 

– Beoordelen kopij. 

– Concept lay-out opstellen en aanbieden aan de drukker. 

– Proefdruk(ken) beoordelen, corrigeren en eventueel aanpassen. 

– Evalueren uitgekomen nummer van “De Afslag”. 

– Samen met de bestuurscoördinator/manager eenmaal per jaar een evaluatiegesprek 

met de drukker m.b.t. de prijs, kwaliteit en samenwerking. 

 

5.1.7. Budget:  

De Redactie “De Afslag” is “non-selfsupporting”. 

 

5.1.8. Bijlagen:  

Geen. 
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Opgesteld door Ruud Roos 

Datum laatste revisie December 2007 

Versie 03 

Goedgekeurd door Bestuur 

 

5.2. BAANCOMMISSIE 

 

5.2.1. Doelstelling:  

Het behartigen in de ruimste zin van het woord van de belangen van alle leden van GCZ 

met betrekking tot het juiste beheer en onderhoud van het golfcomplex, zodat: 

a. de NGF A-status van de baan permanent is gegarandeerd; 

b. de hoogst haalbare toegankelijkheid en bespeelbaarheid van de baan wordt bereikt; 

c. het complex GCZ voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de door de NGF 

geprogrammeerde landelijke, regionale en clubwedstrijden en 

d. het complex als geheel zowel voor wat betreft de uiterlijke verzorging als het 

landschappelijke karakter ervan is geborgd. 

 

Tot het complex zoals vermeld in de doelstelling wordt gerekend: 

1. de 18-holes golfbaan (Griend- en Heuvelbaan), 

2. de 9-holes par 3 Parkbaan, 

3. de oefenholes en het oefencentrum, 

4. de puttinggreens en chipfaciliteiten, 

5. de drivingrange, inclusief de overkappingen, 

6. de parkeerterreinen met toegangswegen, 

7. de beplantingen en watergangen, 

8. de greenkeeperloods met machines en gereedschappen, 

9. de ondergrondse infrastructuur, waaronder alle kabels en leidingen, 

10. de rioleringen, inclusief bemalinginstallaties. 

 

5.2.2. Middelen:  

De Baancommissie verricht haar activiteiten in nauw overleg met het management van 

GCZ in combinatie met de greenkeepingstaf. 

 

5.2.3. Mandatering:  

De Baancommissie verricht haar werkzaamheden onder mandaat van het bestuur dat de 

commissie heeft belast met het behartigen van alle zaken “de Baan” van GCZ betreffend. 

 

5.2.4. Taken: 

– De commissie hoort en informeert de leden over de zaken die in het werkgebied van 

de commissie liggen. 

– De commissie bereidt het door het bestuur te voeren beleid voor, adviseert het 

bestuur aangaande de onderwerpen die in de doelstelling zijn weergegeven en doet 

voorstellen ter verbetering van de condities, gebaseerd op eigen oordeel en de 

voorstellen en bevindingen van de leden. 

– De commissie ziet toe op de juiste uitvoering van de werkzaamheden van de 

greenkeepingstaf, brengt hierover verslag uit en bespreekt deze met de manager en 

bestuurscoördinator. De manager is verantwoordelijk voor het in uitvoering nemen 

van het bestuursbeleid en geeft leiding aan de greenkeepingstaf. 

– De commissie levert jaarlijks een financieel verslag betrekking hebbend op de 

activiteiten van de commissie zelf met als doel opgenomen te worden in het 

jaarverslag en de daarin opgenomen begroting. 
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– De commissie pleegt desgewenst en indien noodzakelijk overleg met externe 

adviseurs. 

– De commissie brengt voorstellen uit voor opname in (meerjaren-) beheerplannen. 

– De commissie inspecteert regelmatig het golfcomplex en bespreekt eventuele 

bemerkingen met de manager en de hoofdgreenkeeper. 

– De commissie doet verslag van plannen en bevindingen in de Afslag en op de 

websitepagina van de Baancommissie. 

 

5.2.5. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden:  

– De Baancommissie ontleent haar bevoegdheden aan het bestuur van GCZ dat de 

commissie heeft belast met het behartigen van alle zaken “de Baan” van GCZ 

betreffend. 

– De voorzitter van de Baancommissie is verantwoordelijk voor het goed functioneren 

van de commissie. Hij zit de vergaderingen van de commissie voor en is 

contactpersoon van het bestuur en het management. 

– De leden van de commissie focussen zich op de eisen die aan de baan worden gesteld 

uit het oogpunt van de wedstrijdspeler. Zij hebben met name veel aandacht voor de 

greens en houden rekening met de eisen die aan de baan worden gesteld door de 

regels van het golfspel en de richtlijnen van de NGF. Daaronder vallen ook de rating 

van de baan, droppingzones, de begrenzing van baan en hindernissen met alle palen, 

alsmede de indeling van de scorekaarten. Zij onderhouden daarover contacten en 

voeren besprekingen met de Handicapcommissie en ev. de Regel- & examen-

commissie. 

– De commissieleden bewaken de kwaliteit van en het evenwicht tussen de 

groenvakken, sloten, fairways, rough en bunkers. Zij beoordelen de eventuele 

aanpassingen op toepasbaarheid in het voor Zeegersloot kenmerkende landschap. 

– De leden van de baancommissie zien toe op het efficiënt besteden van middelen om 

daarmee een optimaal rendement te halen uit het door de  Algemene Vergadering 

vastgestelde budget. 

 

5.2.6. Actiepunten: 

– In de maand januari levert de commissie een verslag van haar activiteiten van het 

voorafgaande jaar aan de bestuurscoördinator en secretaris van GCZ. 

– In de maand januari levert de commissie een financieel verslag over het 

voorafgaande jaar aan de penningmeester van GCZ.  

 

5.2.7. Budget:  

De Baancommissie is “non-selfsupporting”.  

Jaarlijks wordt een begroting opgesteld voor de uitgaven in het volgende jaar, op basis 

waarvan door het bestuur een budget voor dat jaar wordt vastgesteld. 

 

5.2.8. Bijlagen:  

Geen. 
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Opgesteld door Ruud Roos 

Datum laatste revisie December 2007 

Versie 03 

Goedgekeurd door Bestuur 

 

5.3. BRIDGECOMMISSIE 

 

5.3.1. Doelstelling:  

Het bevorderen van het clubleven voor alle leden van GCZ door het organiseren van 

bridgedrives en golf/bridgewedstrijden in het late najaar en de wintermaanden. 

 

5.3.2. Middelen: 

a. Geblokkeerde starttijden voor een 9 holes golf/bridgewedstrijd op een woensdag in 

de maand september, e.e.a. in goed overleg met de manager. 

b. Geblokkeerde starttijden voor een 9 holes golf/bridgewedstrijd op de tweede 

donderdag in de maanden november, december, januari, februari en maart, e.e.a. in 

goed overleg met de manager. 

c. Een deel van het restaurant (e.e.a. in goed overleg met de uitbater) voor het 

organiseren van bridgedrives op de woensdagen in het winterseizoen. 

 

5.3.3. Mandatering: 

– De organisatie van golf/bridgewedstrijden en bridgedrives. 

– Het inkopen van prijzen voor wedstrijden. 

 

5.3.4. Taken: 

– Het vaststellen van het jaarlijkse wedstrijdprogramma voor golf/bridgewedstrijden. 

– Het afstemmen van dit programma met de manager, na goedkeuring door de 

bestuurscoördinator. 

– Het vaststellen van het inschrijfgeld voor deze wedstrijden. 

– De organisatie van inloopdrives op de woensdagmiddagen vanaf half oktober tot half 

maart voor leden van GCZ.  

– De organisatie van een Kerstdrive voor de leden van GCZ. 

– De organisatie van vijf golf/bridgewedstrijden, speciaal bedoeld voor de seniorleden 

van GCZ. 

– Bij voldoende belangstelling de organisatie van bridgecursussen voor leden van 

GCZ. 

– Het onderhouden van contacten met andere commissies voor advies en informatie. 

– Het verstrekken van informatie via en actueel houden van de GCZ website. 

– Het beheer van het bridgemateriaal. 

 

5.3.5. Bevoegdheden/verantwoordelijkheden:  

– Organisatie van de golf/bridgewedstrijden (zie bijlage). 

– Organisatie van bridgedrives. 

 

5.3.6. Actiepunten chronologisch: 

– Vier weken voor een golf/bridgewedstrijd en een bridgedrive kan men zich 

inschrijven via de website en Telegolf. 

– Ongeveer een week voor de aanvang van een golf/bridgewedstrijd wordt de indeling 

bekend gemaakt. 

– In de maand januari levert de commissie een verslag van haar activiteiten van het 

voorafgaande jaar aan de bestuurscoördinator en secretaris van GCZ. 
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– In de maand januari levert de commissie een financieel verslag over het 

voorafgaande jaar aan de penningmeester van GCZ. 

 

5.3.7. Budget: 

De Bridgecommissie is “selfsupporting”.  

De commissie beschikt over eigen middelen uit inschrijfgelden voor de golf/bridge 

wedstrijden en de bridgedrives. 

 

5.3.8. Bijlage:  Organisatie golf/bridgewedstrijden 

 

 

 

 

 

 

Bijlage:  Organisatie golf/bridgewedstrijden 

 

– Er worden 9 holes gespeeld op de Heuvelbaan. Telling volgens stableford. 

– De wedstrijdvorm is scramble à deux (beide spelers slaan af; bij de bal die het beste 

ligt, wordt door beide spelers verder gespeeld). 

– Ter bevordering van de doorstroming geldt een maximale score: PAR plus 4. 

– De playing handicap van een team is een derde van het gemiddelde van de exact 

handicaps van beide spelers. 

– Na afloop van de golfwedstrijd worden aan de hand van het aantal stableford punten 

wedstrijdpunten toebedeeld. Het paar met de meeste punten krijgt één wedstrijdpunt; 

het daarop volgende paar twee wedstrijdpunten; enzovoort. 

– Na de lunch wordt een bridgedrive gespeeld. 

– Na afloop van de bridgedrive worden aan de hand van het behaalde percentages 

opnieuw wedstrijdpunten toebedeeld. Het paar met het hoogste percentage krijgt één 

punt; het daarop volgende paar twee wedstrijdpunten; enzovoort. 

– De wedstrijdpunten van de golfwedstrijd en de bridgedrive worden opgeteld. 

– Het paar met de minste wedstrijdpunten wordt als winnaar gehuldigd. 

– Bij een gelijke stand is het resultaat van het golfen doorslaggevend. 
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Opgesteld door Ruud Roos 

Datum laatste revisie December 2007 

Versie 03 

Goedgekeurd door Bestuur 

 

5.4. COMMISSIE VAN BEROEP 

 

Statutaire commissie 

 

De taken en bevoegdheden van de commissie zijn vastgelegd in de Artikelen 8A en 8C 

van de Statuten. 

 

De werkwijze van de commissie is vastgelegd in het Gedragsreglement Golfclub 

Zeegersloot. 

 

Benoeming en aftreding van de leden van de commissie zijn vastgelegd in de Statuten 

onder Artikel 8C, lid 2. 
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Opgesteld door Ruud Roos 

Datum laatste revisie December 2007 

Versie 03 

Goedgekeurd door Bestuur 

 

5.5. CLUBHUISCOMMISSIE 

 

5.5.1. Doelstelling:  

Een gezellig, schoon en functioneel clubhuis, caddiemasterhuisje en terras. 

Het op zodanige wijze faciliteren van verblijfsruimten, dat het goed toeven is voor leden 

en bezoekers van GCZ. 

 

5.5.2. Middelen: 

a. Budget; 

b. Schoonmaakdienst; 

c. Clubhuis, caddiemasterhuisje, terras. 

 

5.5.3. Mandatering: 

– Het inkopen van planten, bloemen, stoffering en andere accessoires voor het clubhuis 

(restaurant) en terras. 

– Het verzorgen van een kunstexpositie in het clubhuis. 

– Inspraak bij onderhoudswerkzaamheden clubhuis, caddiemasterhuisje en terras in 

overleg met de manager. 

 

5.5.4. Taken: 

– Opstellen van het budget. 

– Opstellen van planningen. 

– Clubhuis en terras regelmatig voorzien van bloemen en planten. 

– Communicatie naar de leden over ontwikkelingen in het clubhuis, incl. kleedkamers, 

toiletten, douches etc. 

– Kwaliteitsbewaking van de schoonmaak-, onderhoudswerkzaamheden en horeca. 

– Overleg met de manager inzake uitvoering, voortgang en kwaliteit. 

– Rapportage aan het bestuur en de manager. 

 

5.5.5. Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden: 

– Budgetbewaking. 

 

5.5.6. Actiepunten chronologisch: 

December:  Opstellen van de begroting voor het volgende jaar. 

Januari:  Opstellen van het financieel verslag over vorig jaar. 

Januari:  Opstellen van het jaarverslag van vorig jaar. 
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5.5.7. Budget:  

De Clubhuiscommissie is “non-selfsupporting”.  

Jaarlijks wordt een begroting gemaakt voor de noodzakelijk geachte kleine uitgaven, 

zoals bloemen, planten, accessoires e.d. Na goedkeuring door het bestuur is de 

commissie bevoegd deze uitgaven te doen. 

De commissie kan voorstellen doen voor dure aankopen die naar haar mening ter 

verbetering van het clubhuis gewenst zijn. De uiteindelijke beslissing voor het doen van 

deze uitgaven ligt bij het bestuur. 

 

5.5.8. Bijlagen:  

Geen. 
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Goedgekeurd door Bestuur 

 

5.6. MARKETING & COMMUNICATIE COMMISSIE (MarCom) 

5.6.1. Doelstelling: 

Het werven van leden en bedrijfsleden/sponsoren, middels het promoten van het 

golfproduct ‘Zeegersloot’ teneinde voor GCZ inkomsten te verwerven. 

5.6.2. Golfproduct: 

De combinatie van de golfbaan, het restaurant, de golfshop/servicedesk en de golfschool 

als geheel en als onderdelen afzonderlijk. 

 

5.6.3. Middelen:  

a. Alle vormen lidmaatschappen. 

b. Sponsoring (holes, oefencentrum, drivingrange, banken, enz.). 

c. Clinics. 

d. Bedrijvendagen. 

e. Promotiemateriaal. 

Informatie over het golfproduct ‘Zeegersloot’ wordt verstrekt via de GCZ website via 

een brief over de GCZ sponsormogelijkheden, via advertenties in de geschreven pers en 

via de sociale media. 

5.6.4. Taken: 

– Het op verzoek van het betreffende bedrijfslid organiseren van bedrijfsdagen. 

– Organiseren van activiteiten voor bedrijfsleden en sponsoren ter bevordering van de 

binding met GCZ. 

– Organiseren (gezamenlijk met de manager) van de jaarlijkse ‘GCZ Sponsordag’ en in 

voorkomende gevallen van de ‘Regionale Business Cup Finale’. 

– Organiseren (gezamenlijk met de manager en secretariaat) van de jaarlijkse ‘Open 

Golfdagen’.  

– Adviseren en stimuleren van andere commissies inzake aangelegenheden betreffende 

de verkoop van het golfproduct ‘Zeegersloot’. 

– Adviseren van het bestuur over het te voeren beleid met betrekking tot 

(bedrijfs)lidmaatschappen, sponsoring en advertenties. 

 

5.6.5. Bevoegdheden/verantwoordelijkheden: 

– Door het secretariaat laten opstellen van sponsorovereenkomsten ter ondertekening 

door het bestuur. 

– Door het secretariaat in stand laten houden van een actuele sponsoradministratie. 

– Opstellen van een lidmaatschap structuur. 

– Opstellen jaarverslag van het voorgaande jaar. 

– Opstellen begroting voor het volgende jaar. 

– Interne communicatie (binnen de vereniging) 

 

5.6.6. Budget:  

De MarCom is ‘non-selfsupporting’.  

Jaarlijks wordt een begroting opgesteld voor de uitgaven in het volgende jaar, op basis 

waarvan door het bestuur een budget voor dat jaar wordt vastgesteld. 
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Goedgekeurd door Bestuur 

 

5.7. DAC COMMISSIE 

 

5.7.1. Doelstelling:  

De commissie stelt zich ten doel om door het aanbieden van qualifying wedstrijden op de 

dinsdagen bij te dragen aan de ontwikkeling van de golfvaardigheid van de leden en aan 

het clubleven van GCZ. 

 

5.7.2. Middelen: 

a. Griend- en Heuvelbaan. 

b. Geblokkeerde starttijden. 

c. Inschrijfgeld / sponsorbijdragen. 

d. Clubhuis en clubhuisfaciliteiten. 

e. DAC commissieleden. 

f. Vaste DAC wedstrijdleiders. 

g. Wedstrijdcomputer, laptop en website. 

h. Golfregels opgesteld en uitgegeven door de R&A Rules Limited en de USGA;  

Als handleiding wordt tevens gebruikt de ´Decisions´ van de R&A Rules Limited en 

de USGA. 

i. Baan- & Wedstrijdreglement. 

j. Handicapcommissie. 

k. Regel- & examencommissie. 

 

5.7.3. Mandatering: 

– Opstellen van het jaarlijkse wedstrijdprogramma, voor de leden van GCZ van 

golfwedstrijden die onder de verantwoordelijkheid van de DAC commissie vallen. 

– Organiseren van de DAC wedstrijden. 

– Het organiseren en leiden van DAC wedstrijden conform de "Rules of Golf" zoals 

vastgesteld door de R&A Rules Limited en de USGA. 

– Het innen van de inschrijfgelden en het beheer daarvan. 

 

5.7.4. Taken: 

– Opstellen van het jaarlijkse wedstrijdprogramma van de DAC commissie. 

– Afstemmen van het DAC wedstrijdprogramma met de manager. 

– Voorstellen doen aan het bestuur m.b.t. het aanpassen van het wedstrijdreglement en 

de specifieke wedstrijdvoorwaarden. 

– Opstellen van instructies, een draaiboek en een dienstrooster voor de wedstrijdleiding 

voor de DAC wedstrijden. 

– Organiseren van de DAC wedstrijden. 

– Benoemen van vaste wedstrijdleiders voor DAC wedstrijden. 

– Het leiden van de DAC wedstrijden. 

– Desgevraagd advies geven aan andere commissies die eveneens wedstrijden 

organiseren. 

– Het verzorgen van inschrijvingen, startlijsten en uitslagen via de website 

– Overleg met de manager en de sewrvicedesk over een afwijkende tee-blokkade. 

– Na afloop van de wedstrijden de resultaten verwerken in de wedstrijdcomputer. 

– Bijhouden van de klassementen. 

– Hanteren van uitsluitingenbeleid. 
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– Overleg met Handicapcommissie over eventuele aanpassing van handicaps. 

– Contacten met de hoofd greenkeeper en de Handicapcommissie over de organisatie 

van de DAC wedstrijden. 

– Adviseren van de Baan-, Handicap-, en Regel- en examencommissie. 

– Verzorgen van prijzen voor de DAC wedstrijden. 

– Innen en beheren van inschrijfgelden. 

– Actueel houden van de websitepagina van de DAC commissie.  

 

5.7.5. Bevoegdheden/verantwoordelijkheden: 

– Opstellen van het jaarlijkse wedstrijdprogramma van de DAC commissie. 

– Organiseren van de wedstrijden uit het wedstrijdprogramma van de DAC commissie. 

– Informeren van leden over de DAC wedstrijden. 

– Toezicht op het naleven van het wedstrijdreglement. 

– Bewaken van de juiste spelgeest. 

– Beheer van de kas. 

– Opleiden van wedstrijdleiders. 

 

5.7.6. Actiepunten chronologisch: 

– Opstellen en afstemmen van het DAC wedstrijdprogramma met de manager. 

– Organiseren van de DAC wedstrijden.  

– Evalueren van de gespeelde DAC wedstrijden. 

– Actualiseren van het handboek van de DAC commissie. 

– Het ten behoeve van de Algemene Vergadering in januari aanleveren van het 

jaarverslag over het afgelopen jaar aan de bestuurscoördinator en secretaris van 

GCZ. 

 

5.7.7. Budget:  

De DAC commissie is “self-supporting”.  

De inkomsten worden gegenereerd door sponsorbijdragen en de inschrijfgelden van de 

DAC wedstrijden en zijn afhankelijk van het aantal deelnemers aan deze wedstrijden. 

Van deze inschrijfgelden worden de prijzen aangeschaft, het overschot c.q. restbedrag 

wordt, per wedstrijd, in de kas van de DAC commissie gestort, ter bestrijding van de 

overige kosten. 

 

5.7.8. Bijlagen:  

Geen. 

 



Commissie Handboek Golfclub Zeegersloot, november 2012  21 

 

Opgesteld door Ruud Roos 

Datum laatste revisie December 2007 

Versie 03 

Goedgekeurd door Bestuur 

 

5.8. DAMESCOMMISSIE 

 

5.8.1. Doelstelling:  

Het behartigen van de golfbelangen van de damesleden van GCZ. 

 

5.8.2. Middelen:  

Voor het bereiken van de doelstelling heeft de Damescommissie op de dinsdag 

geblokkeerde starttijden ter beschikking voor het organiseren van dameswedstrijden  

(de damesdag). 

 

5.8.3. Mandatering:  

De commissie is door het bestuur gemandateerd voor het doen vaststellen en uitvoeren 

van een beleid dat tegemoetkomt aan bovenstaande doelstelling. 

 

5.8.4. Taken: 

– Vaststellen van het jaarlijkse wedstrijdprogramma voor dameswedstrijden. 

– Afstemmen van dit programma met de manager, na goedkeuring door de 

bestuurscoördinator. 

– Vaststellen van het inschrijfgeld en het prijzenbeleid voor de dameswedstrijden. 

– Organiseren, leiden en evalueren van golfwedstrijden voor dames. 

– Organiseren van damesdagen op daarvoor geblokkeerde starttijden. 

– Stimuleren van het onderlinge contact tussen de damesleden. 

– Toezien op de naleving van de reglementen en de opgelegde uitsluitingen van 

wedstrijden. 

– Overleg met de Handicapcommissie inzake aanpassing van de handicaps van 

damesleden. 

– In contact brengen van de Commerciële commissie met potentiële wedstrijdsponsors. 

– Overleg met de Technische commissie over de NGF-competitie. 

– Onderhouden van contacten met andere commissies voor advies en informatie. 

– Onderhouden van contacten met damescommissies van andere golfclubs en de NGF. 

– Actueel houden van de websitepagina van de Damescommissie. 

 

5.8.5. Bevoegdheden/verantwoordelijkheden: 

– Voorstellen doen aan het bestuur m.b.t. uitsluiting van deelname aan wedstrijden van 

damesleden. 

– Inkopen van prijzen voor wedstrijden. 

 

5.8.6. Actiepunten chronologisch:  

Januari:  Opstellen van het financieel verslag van het vorige jaar. 

Januari:  Opstellen van het jaarverslag van het vorige jaar. 

Oktober:  Vaststelling van de samenstelling van de Damescommissie voor het 

  volgende jaar. 

December:  Opstellen van de begroting voor het volgende jaar. 



Commissie Handboek Golfclub Zeegersloot, november 2012  22 

5.8.7. Budget: 

De Damescommissie is “selfsupporting”. 

De commissie beschikt over eigen financiële inkomsten uit inschrijfgeld voor 

wedstrijden. Jaarlijks wordt een begroting van de uitgaven in het volgende jaar en een 

jaarafrekening van het vorige jaar opgesteld. 

 

5.8.8. Bijlagen:  

Geen. 
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5.9. FINANCIËLE COMMISSIE 

 

Statutaire commissie 

 

De taken en bevoegdheden van de Financiële commissie zijn vastgelegd in Artikel 14 

van het Huishoudelijk Reglement. 

 

Benoeming en aftreding van de leden van de Financiële commissie zijn vastgelegd in de 

Statuten onder Artikel 11, lid 4. 
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5.10. GEDRAGSCOMMISSIE 

 

Statutaire commissie 

 

De taken en bevoegdheden van de commissie zijn vastgelegd in de Artikelen 8A en 8B 

van de Statuten. 

 

De werkwijze van de commissie is vastgelegd in het Gedragsreglement Golfclub 

Zeegersloot. 

 

Benoeming en aftreding van de leden van de commissie zijn vastgelegd in de Statuten 

onder Artikel 8B. 
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5.11. GOLFWEEKCOMMISSIE. 

 

5.11.1. Doelstelling:  

Het bevorderen van het verenigingsleven door middel van  het organiseren van een 

meerdaags feestelijk golfevenement waaraan bij de meeste onderdelen zowel clubleden 

als hun introducés kunnen deelnemen. 

 

5.11.2. Middelen: 

a. Alle faciliteiten van de vereniging in overleg met bestuur en manager. 

b. Sponsorgelden en inschrijfgelden leden en introducés. 

c. Het organiseren van een jaarlijkse golfweek. 

 

5.11.3. Mandatering:  

Na akkoord van het bestuur volledige uitvoering van het programma in samenwerking 

met relevante commissies. 

 

5.11.4. Taken: 

– Communicatie naar de leden inzake de golfweek en de te spelen wedstrijden via o.a. 

de website, het verenigingsorgaan, de mededelingenborden en het scherm in de hal 

van het clubhuis. 

– Opstellen van het wedstrijdprogramma, de inschrijfprocedure en het verwerken van 

inschrijvingen. 

– Maken van deelnemerslijsten en (i.s.m. relevante commissies) maken van startlijsten, 

verzorgen van wedstrijdorganisatie en prijzen. 

– Opstellen in overleg met de cateraar van een aantrekkelijk catering programma. 

– Verzorgen van relevant entertainment op b.v. de slotdag. 

– Afstemming met de manager en het hoofd greenkeepers over facilitaire zaken en 

logistiek. 

– Het werven van sponsors voor de golfweek ev. in overleg met de Commerciële 

commissie. 

– Financiële afhandeling en verantwoording. 

 

5.11.5. Bevoegdheden/verantwoordelijkheden:  

De golfweekcommissie is in principe selfsupporting en heeft de bevoegdheid en  

verantwoordelijkheid de begroting voor het evenement op te stellen en het programma 

binnen deze begroting uit te voeren. 

 

5.11.6. Actiepunten chronologisch: 

– Opstellen programma en budget voor 1 januari van het betreffende jaar. 

– Uitvoering conform in het programma vastgelegd actieplan. 

 

5.11.7. Bijlagen:  

Geen. 
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5.12. HANDICAPCOMMISSIE 

 

De volgende artikelen zijn van kracht, rekening houdende met hoofdstuk 4 van dit 

Commissiehandboek, onverminderd alle bevoegdheden, die voortvloeien uit 

voorschriften en reglementen van de NGF en het EGA Handicap Systeem. 

 

5.12.1. Doelstelling:  

Daarnaast stelt de commissie zich tot doel de leden zo veel als mogelijk te stimuleren om 

een handicap te verwerven en te behouden. 

 

5.12.2. Middelen:  

De leden die het GVB-examen met goed gevolg hebben afgelegd, zullen door de 

commissie worden gestimuleerd om zo snel als mogelijk daadwerkelijk een handicap te 

verkrijgen. 

 

5.12.3. Mandatering:  

De commissie is de gemandateerde “Handicapautoriteit“ zoals vermeld in artikel 23 van 

het EGA Handicap Systeem. 

Daarnaast heeft het bestuur de commissie opgedragen de leden en de bij GCZ 

aangesloten “vrije golfers” in staat te stellen een handicap te verwerven en zorgvuldig 

boek te houden van deze handicaps. 

De commissie voert sommige van haar taken uit in overleg met de Regel- en 

examencommissie. De commissie verdeelt de werkzaamheden onder de verschillende 

leden van de commissie.  

 

5.12.4. Taken: 

– Het berekenen, administreren, toekennen en publiceren van de playing- en exact 

handicaps van alle leden en de bij GCZ aangesloten “vrije golfers” volgens het 

“EGA Handicap Systeem”. 

– Het geven van richtlijnen aan wedstrijdcommissies en toezien op de naleving van de 

eisen m.b.t. Qualifying wedstrijden. In de praktijk is dit gedelegeerd het hoofd 

greenkeeping en de manager. 

– Het voorlichten van de leden inzake alle regels welke betrekking hebben op de 

verkrijging en berekening van handicaps. 

– Het vaststellen of er sprake is van Qualifying condities, conform artikel 13.8 van het 

EGA Handicap Systeem (zie hoofdstuk 8). 

– Het geven van richtlijnen aan de baancommissie t.a.v. meetpunten en plaatsing van 

de teemerken. In de praktijk is dit gedelegeerd aan de Baancommissie en de 

manager, die dit overleggen met de NGF. 

– Het bepalen van de stroke-index van de holes. 

– Het adviseren over de inhoud van de scorekaart, wanneer  deze vernieuwd dient te 

worden i.v.m. veranderde omstandigheden op de baan, bv.  door renovatie, wijziging 

van  de SI’s etc (zie hoofdstuk 9). 

– Het voorlichten van geïnteresseerden inzake de benodigde stappen om te komen tot 

een handicap. 

– Het contact onderhouden met de regiocommissaris en de CRAS&H van de NGF. 

– Het contact onderhouden met handicapcommissies van andere golfclubs. 
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– Het bijhouden van baanrecords. 

– Het ondersteunen van een andere golfclub, waarvan GCZ mentor is, met haar kennis 

van het handicapsysteem. 

 

5.12.5. Bevoegdheden/Verantwoordelijkheden:  

De commissie is bevoegd conform het “EGA Handicap Systeem“ handicaps bij te 

stellen, handicaps te ontnemen en weer toe te kennen. 

In het kader van haar taakstelling heeft de commissie de verantwoordelijkheid haar taken 

nauwgezet uit te voeren. 

De commissie heeft de verantwoordelijkheid om binnen haar bevoegdheid er zorg voor te 

dragen dat zij op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen inzake het “EGA 

Handicap Systeem”. 

Uiteraard legt de commissie te allen tijde verantwoording af aan het bestuur en leden van 

de GCZ. 

 

5.12.6. Actiepunten in chronologische volgorde: 

– In januari opstellen van het jaarverslag en het financiële verslag. 

– In februari/maart een commissievergadering, voorbereiding van het seizoen. 

– In juni een commissievergadering met vaststelling van de waarschijnlijke 

samenstelling van de commissie voor het komende seizoen. 

– Vanaf het moment dat de baan Qualifying is, meestal in maart of april, het zo veel 

mogelijk dagelijks bijhouden van de Q-kaarten registratie. 

– Het maandelijks evalueren van de Q-kaarten en handicapregistratie. 

– In oktober/november commissievergadering met jaarevaluatie en planning van het 

komende seizoen. 

– Eind december de “eindejaar berekening “ van de handicaps uitvoeren. 

 

5.12.7. Budget: 

De Handicapcommissie is “non-selfsupporting”.  

De commissie dient jaarlijks in december een begroting in bij de penningmeester. 

 

5.12.8. Bijlagen:  

Geen. 
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5.13. HANDICART CONSUL 

 

5.13.1. Doelstelling:  

Tijdelijk of permanent minder valide golfspelers in staat stellen het golfspel te blijven 

beoefenen. 

 

5.13.2. Middelen: 

a. Een door de Stichting Handicart ter beschikking gesteld digitaal handboek, De 

Wegwijzer genaamd, met instructies en de daarbij behorende formulieren; 

b. De handicarts; 

c. De gebruikerskaarten. 

 

5.13.3. Mandatering:  

Niet van toepassing, de jaarlijkse wedstrijd wordt door de Wedstrijdcommissie 

georganiseerd. 

 

5.13.4. Taken: 

– Algemene toezichthoudende taak. 

– Contact met de Jean Heybroek BV te Houten over onderhoud, storingen, grote/kleine 

reparaties. 

– Contact met Jean Heybroek BV te Houten bij schadegevallen. 

– Werving van donateurs voor de Stichting Vrienden van de Handicart. 

– Onderhoud van het donateurbestand. 

– Het aanvragen van tijdelijke/definitieve gebruikerskaarten. 

– Controle van het inschrijfregister. 

– Periodiek afrekenen van gebruikersvergoedingen. 

– Digitale verzending van de maandstaten naar het secretariaat van de Stichting 

Handicart te Maarn. 

– Onderhoud van het gebruikersbestand. 

– Meehelpen bij de organisatie van de jaarlijkse Handicart wedstrijd. 

– De opbrengst van de jaarlijkse wedstrijd afdragen aan het secretariaat van de 

Stichting Handicart te Maarn. 

– Bijwonen regionale vergaderingen. 

 

5.13.5. Bevoegdheden/verantwoordelijkheden: 

– Contact onderhouden met de bestuurscoördinator en de manager. 

– Contact onderhouden met de regioconsul en het bestuur van de Stichting Handicart. 

 

5.13.6. Actiepunten chronologisch:  

Zie 5.12.4. 

 

5.13.7. Budget:  

De Handicart consul is “non-selfsupporting”. 

 

5.13.8. Bijlagen:  

Geen. 
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Opgesteld door Jeugdcommissie 

Datum laatste revisie November 2012 

Versie 04 

Goedgekeurd door Bestuur 

 

5.14. JEUGDCOMMISSIE 

 

5.14.1. Doelstelling: 

– Het enthousiasmeren van de jeugd voor de golfsport (in daad en woord). Daarbij de 

ouders mee laten participeren in de ontwikkeling van hun kind. 

– Ruim aandacht besteden aan ieder jeugdlid, ongeacht leeftijd en spelniveau. Geen 

topsport model maar het model “breedtesport”. Dit houdt in dat het streven erop 

gericht moet zijn om ieder jeugdlid op zijn/haar niveau te stimuleren en ‘toppertjes’ 

te ondersteunen. 

– Doel is dat het aantal jeugdleden (t/m 21 jaar) minimaal de NGF norm van 10% 

bedraagt. Nieuwe jeugdleden zo begeleiden dat binnen 2 jaar een clubhandicap wordt 

behaald.  

– De overgang van jeugd naar ‘jeugdige volwassenen’ begeleiden. 

 

5.14.2. Middelen:  

 

a. Professional(s) 

b. Jeugdcoaches 

c. Certificaat Committed to Jeugd 

d. Oefencentrum 

e. Materiaal (clubs) 

f. Park-, Griend- en Heuvelbaan 

g. Clubhuis en clubhuisfaciliteiten 

h. Leden jeugdcommissie 

i. Leden Jeugdraad 

j. Ouders 

k. Wedstrijdcomputer 

l. Website 

m. Baan- en Wedstrijdreglement 

n. Handicapcommissie 

o. Regel- en examencommissie 

p. Technische commissie 

q. Golfweekcommissie. 

 

5.14.3. Mandatering: 

– Het organiseren en leiden van wedstrijden. 

– Het organiseren en leiden van Qualifing wedstrijden conform de “Rules of Golf”, 

zoals vastgesteld door de Royal and Ancient Golfclub of St. Andrews en de United 

States Golf Association. 

– Instellen en begeleiden van de Jeugdraad.  

De Jeugdraad, die bestaat uit een aantal jeugdleden, dient als klankbord van de 

Jeugdcommissie en assisteert de commissie bij het organiseren en leiden van 

jeugdwedstrijden. 

De voorzitter van de Jeugdraad is lid van de Jeugdcommissie. 

– Het laten verzorgen van theorielessen aan jeugdleden onder de 14 jaar in theorie en 

praktijk en vanaf 14 jaar, indien mogelijk, via de reguliere regelavonden door de 

Regel- en examencommissie. 
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5.14.4. Taken: 

– Adviseren van het bestuur in alle aangelegenheden de jeugd betreffende, 

– Opvangen en begeleiden van de jeugd. 

– Bijbrengen van etiquette en regels. 

– Organiseren van jeugdwedstrijden. 

– Assisteren bij de organisatie van nationale en regionale jeugdwedstrijden indien deze 

op de GC Zeegersloot worden gespeeld. 

– Begeleiden van onze jeugd naar elders. 

– Belangstelling tonen voor jeugdselectie spelers. 

– Contact onderhouden met de regioconsul en jeugdcommissies in de regio. 

– Bijwonen van regio en NGF- jeugdcommissie vergaderingen. 

– Toezicht houden op naleving van de reglementen en de opgelegde uitsluitingen. 

– Begeleiden van en toezicht houden op de Jeugdraad bij het organiseren van 

jeugdwedstrijden. 

– Opstellen van het jaarverslag. 

– Bijhouden van de eigen commissiepagina op de website. 

 

5.14.5. Bevoegdheden/verantwoordelijkheden: 

– Het aanbieden van jeugdlessen voor ieder niveau volgens het jaarprogramma. 

– Het stimuleren van de jeugdleden na afloop van de lessen om het geleerde in de 

praktijk te brengen door het spelen van 4 of 9 holes op de Parkbaan, dan wel  

9 of 18 holes op de Griend- en Heuvelbaan. 

– Het blokkeren van starttijden in overleg met de manager. 

– Opstellen van de jaarlijkse jeugdwedstrijdkalender met een evenredige aandacht voor 

jeugdleden met baanpermissie, clubhandicap, hoge en lage handicappers. 

– Samenstellen competitieteams en begeleiding daarvan tijdens de competitie. 

– Bieden van extra ondersteuning aan competitieteams door gezamenlijke training met 

het team van Heren 1. 

 

5.14.6. Actiepunten: 

– Gedurende het hele jaar door activiteiten organiseren met als doel de jeugd in de 

vereniging een ‘thuisgevoel’ te geven en de jeugdleden voor lange tijd voor de 

vereniging te behouden. 

– Het stimuleren van golf onder meisjes. 

– Extra lockers voor jeugdleden. 

– Het aanwijzen van jeugdcoaches voor de jeugdleden, die het jaarprogramma volgen. 

De jeugdcoach gaat geregeld de baan in met zijn trainingsgroep. 

– Bij training en wedstrijden gratis oefenballen. 

 

5.14.7. Budget: 

– De jeugdcommissie is “non-selfsupporting”.  

– Een deel van de inkomsten wordt gegenereerd door de inschrijfgelden van de 

wedstrijden. Hiervan worden prijzen aangeschaft. 

 

5.14.8. Bijlagen:  

Geen.  
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Opgesteld door Herman Allart 

Datum laatste revisie Oktober 2012 

Versie 04 

Goedgekeurd door Bestuur 

 

5.15. MARSHALCOMMISSIE 

 

5.15.1. Doelstelling:  

Door marshalling toezicht houden en corrigerend optreden op de Griend- Heuvel- en 

Parkbaan, oefenholes en drivingrange ten einde het spelplezier van alle spelers te 

verhogen, en schade aan de baan te verminderen, en niet gerechtigde spelers te weren. 

Het toezicht in de baan is gericht op de juiste toepassing van het baanreglement en de 

plaatselijke regels (local rules) als mede een vlotte doorstroming van de spelers. 

 

5.15.2. Middelen:  

Om deze taken te kunnen uitvoeren beschikt de commissie over de medewerking van 

ruim 30 leden die op basis van vrijwilligheid 1 à 2 maal per maand de marshaldienst 

verrichten. Voor de herkenbaarheid zijn er marshalpetten en kleding beschikbaar, en voor 

een snelle verplaatsing door de baan een marshalcart voorzien van een bord “Marshal” en 

een AED. Tevens heeft iedere marshal een badge met zijn naam erop, om aan de kleding 

te hechten. De wijze waarop de marshal zijn taken uit dient te voeren staat beschreven in 

het marshalboekje. 

 

5.15.3. Mandatering:  

De commissie (en met haar de marshals) ontleent haar bevoegdheden aan het bestuur van 

GCZ, dat de commissie gemandateerd heeft om toezicht te houden op het naleven van 

het vigerende baanreglement en de local rules en in voorkomende gevallen, op verzoek 

van de Wedstrijdcommissie, van het wedstrijdreglement. 

 

5.15.4. Taken: 

– Het zorgdragen voor voldoende en bekwame marshals. 

– Het indelen van de diensten, rekeninghoudend met persoonlijke voorkeuren. 

– Het beheer en verzorgen van de benodigde materialen. 

– Het inwerken en instrueren van nieuwe marshals 

– Het begeleiden en opleiden van de marshals 

– Het beschrijven van taken en bevoegdheden van de marshals. 

– Het opstellen van gedragregels voor de marshals om met een minimum aan overlast 

voor de spelers een zo optimaal mogelijk functioneren te realiseren. 

– Het houden van toezicht. 

– Dagelijkse rapportage aan de manager en maandelijkse een samenvattend verslag aan 

de manager en de bestuurscoördinator. 

– Het jaarlijks trainen van de reanimatie vaardigheid. 

– Het doen van voorstellen aan het bestuur ten einde de baan beter en intensiever 

bespeelbaar te maken. 

– Het onderhouden van contacten met bestuur, manager en commissies. 

– Deelnemen aan het voorzittersoverleg.  

– Het organiseren van marshalbijeenkomsten, om wijzigingen en bijstellingen te 

bespreken, en tevens terug te koppelen naar de rapportages van de marshals. 
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5.15.5. Bevoegdheden: 

– De commissie heeft de bevoegdheid om d.m.v. haar marshals namens het bestuur op 

te treden binnen de marshal bevoegdheid en naleving van de baanreglementen en 

plaatselijke regels te verlangen. Bij grove overtredingen een speler, in overleg met de 

manager opdragen het complex te verlaten, kleinere overtredingen rapporteren en 

illegale spelers dwingend verzoeken te betalen of de baan en/of oefencentrum te 

verlaten. Het bestuur kan zaken eventueel voorleggen aan de Gedragscommissie. 

– Terugkoppeling verlangen van manager t.a.v. de rapportering. 

 

5.15.6. Actiepunten: 

– Opleidingsprogramma voor nieuwe en ervaren marshals. 

– Richtlijnen actualiseren voor het gedrag van de marshal in de baan. 

– Het in stand en op peil houden van het marshalcorps. 

 

5.15.7. Budget:  

De Marshalcommissie is “non-selfsupporting”. 

De commissie stelt een begroting op voor het komende jaar, en zal na goedkeuring door 

het bestuur het beschikbare geld beheren en aanwenden conform de begroting.  

 

5.15.8. Bijlage:  Richtlijnen voor het optreden van de marshal 
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Bijlage:  Richtlijnen voor het optreden van de marshal. 

 

  Zie ook het Marshalboek 

 

De marshal is opvallend onopvallend aanwezig, treedt als gastheer op en fungeert als starter. 

 

1. Zorg dat u de bijgewerkte startlijst mee de baan in neemt (kopie). 

2. Controleer na uw eerste ronde of de startlijst gewijzigd is, en maak desnoods een 

nieuwe kopie. Bekijk wanneer uw aanwezigheid op hole 1 gewenst is i.v.m. 

gastspelers, introducees en groepen om als starter te fungeren. 

3. Draag uw badge, marshalpet en jas (afhankelijk van het weer) opdat u herkenbaar bent! 

4. Begin met een algemene snelle ronde om te zien wat er speelt in de baan.  

Op de Heuvelbaan kunt u dan soms illegale spelers aantreffen.(verwijderen).  

Start daarna met op hole 1 de flight te controleren die afslaat, u weet dan in de baan 

welke flight u al gecontroleerd heeft. 

5. Spreek de spelers van die flight pas aan als iedereen heeft afgeslagen of voordat ze 

gaan afslaan. Nooit tussendoor. 

6. Rijdt daarna tegen de speelrichting in door de baan, te beginnen met hole 18 of 9 

7. Rijdt nooit de spelers achterop, want men verwacht u niet van die kant, en dat kan de 

spelers afleiden. 

8. Rijdt zoveel mogelijk over de paden of langs de buitenzijde van de baan, en wel aan 

die zijde waar de spelers de minste last van u hebben. Bij een dogleg nooit door de 

binnenbocht komen. 

9. Als u van de ene naar de andere hole rijdt of spelers nadert, zorg er dan voor nooit 

onverwacht voor de spelers achter de bomen uit te komen, wacht tot iedereen heeft 

(af)geslagen. 

10. Ga nooit rijden in het zicht van de spelers als een van hen wil slaan. Wacht tot alle 

spelers van de flight lopen. 

11. Spreek in de baan nooit een speler aan die wil gaan slaan of putten of als een van diens 

medespelers wil gaan slaan of putten. 

12. Spreek spelers ook niet op de green aan. Wacht tot ze van de green komen, ook als u 

constateert dat een der spelers zijn/haar pitchmark niet heeft gerepareerd. 

13. Kies regelmatig op de baan een strategisch punt vanwaar u meerdere holes kunt 

overzien en kijk rustig toe hoe een en ander verloopt; bijv. bij de afslag van hole 6, 

tussen afslag hole 4 en 9 en op de Heuvelbaan tussen 14 en 16. 

14. Spreek spelers, die lang naar hun bal zoeken en daardoor oponthoud veroorzaken, 

daarop aan en zeker spelers die naar ballen zoeken (doorlaten).  

15. Controleer de doorstroming en neem zonodig maatregelen. 

16. Let ook op veilig gedrag in de baan. Dames dienen achter de herentee te staan als de 

heren van hun flight afslaan. Niet achter een boom of tas of zelfs buggy.  

Denk bijv. aan de situaties bij hole 5, 7, 8 en 11. 

17. Controleer ook de parkbaan en drivingrange. De Parkbaan op doorstroming, 

greenfeekaarten, en kleding en uitrusting. Als 3 spelers met 2 tassen lopen, stuur ze 

naar de servicedesk om een tas te huren. Spelers op de drivingrange op kaarten 

controleren met juiste datum. Spelen op de drivingrange zonder uitrusting, enkel met 

een of meerdere stokken is toegestaan. 

18. Controleer op alle banen, de greenfeekaarten op kleur, datum en naam. De servicedesk 

dient de kaarten te voorzien van een etiket met de naam van de speler. Indien de kleur 

van de kaart niet klopt met die voor de dag, kijk dan of de datum op het etiket wel 

klopt. Zo ja, bel dan de servicedesk om te vragen of de kaart met nummer inderdaad 

die dag aan hem/haar is verkocht. Zo nee, dan is de speler illegaal en stuur hem/haar 

naar de servicedesk. (Zie ook punt 19)  
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19. Indien u greenfeespelers in de baan aantreft die niet hebben betaald, maar wel op de 

startlijst staan, stuur ze naar de servicedesk om alsnog te betalen. Spelers die op de 

Griendbaan zijn gestart voor 08.30 uur kunnen gaan betalen voordat ze naar hole 10 

gaan. Bij overmatige drukte aan de servicedesk mag na afloop van de partij worden 

betaald. 

Spelers die na 08.30 uur zijn gestart zijn in overtreding en dienen direct bij de 

servicedesk te gaan betalen en worden gerapporteerd. 

Spelers (niet leden) die niet op de startlijst staan en geen geldige kaart hebben zijn 

illegale spelers en dienen direct te gaan betalen of onmiddellijk van de baan te worden 

gestuurd. U rapporteert de overtreders met vermelding van de naam. 

20. Leden van Golfclub Zeegersloot die niet op de startlijst staan zijn illegale spelers en 

worden aan het bestuur gerapporteerd. 

Legale spelers/speelsters zijn: 

Leden van Golfclub Zeegersloot met een starttijd. 

Leden van Golfclub Zeegersloot en indien gestart voor 08.30 uur en bijgeschreven 

is op de startlijst bij hole 1. 

Greenfeespelers met geldige greenfeekaart en een starttijd 

Greenfeespelers vóór 08.30 uur gestart zonder greenfeekaart maar mét een starttijd. 

Illegale spelers/speelsters zijn: 

Lid van Golfclub Zeegersloot maar zonder starttijd. 

Geen lid van Golfclub Zeegersloot zonder starttijd en/of zonder geldige 

greenfeekaart. 

 

21. Wedstrijden. 

Bij wedstrijden controleert u geen startlijsten, dat is de verantwoording van de 

wedstrijdcommissie. U neemt geen maatregelen die het verloop van de wedstrijd 

kunnen beïnvloeden, zoals flights opsplitsen, en doorlaten. Indien dat in een gegeven 

situatie toch wenselijk zou zijn, dan kunt u de wedstrijdcommissie waarschuwen. 

Neem dus voor u de baan ingaat contact op met de wedstrijdleiding, zodat zij u op de 

hoogte kunnen stellen van eventuele bijzonderheden. Welke wedstrijdvorm er gespeeld 

wordt en of er aparte c.q. afwijkende regels zijn. Als er vanwege een wedstrijd slechts 

een gedeeltelijke blokkade van de baan is, overleg dan met de wedstrijdleiding 

wanneer het geblokkeerde deel weer beschikbaar is. Controleer daarna de startlijst 

en/of overleg met de servicedesk. 
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Opgesteld door Ruud Roos 

Datum laatste revisie December 2007 

Versie 03 

Goedgekeurd door Bestuur 

 

5.16. OLD GRAND DAD CONSUL 

 

5.16.1 Doelstelling: 

Het organiseren van golfwedstrijden voor grootvaders die lid zijn van een door de 

Nederlandse Golf  Federatie erkende golfvereniging en tevens lid zijn van de “Stichting 

Old Grand Dad Club Nederland“. Eenmaal per jaar wordt een wedstrijd georganiseerd op 

GCZ voor de Old Grand Dad leden. 

Indien de baan van GCZ beschikbaar is, éénmaal in de 8 jaar een regionale golfdag 

organiseren voor de gekwalificeerde deelnemers van de golfclubs in de regio Centrum-

West. 

 

5.16.2 Middelen: 

a. Geblokkeerde starttijden 

b. Griend- & Heuvelbaan 

c. Clubhuis 

d. Inschrijfgeld 

e. Organisatie Old Grand Dad wedstrijd. 

 

5.16.3 Mandatering:  

Het organiseren en leiden van de Old Grand Dad wedstrijden conform de “Rules of Golf” 

zoals vastgesteld door de R&A Rules Limited en de USGA. 

 

5.16.4 Taken: 

– Communicatie naar de leden betreffende de Old Grand Dad wedstrijd. 

– Overleg met de manager van GCZ over starttijd(en) en tee blokkade. 

– Inschrijflijst verzorgen. 

– Inschrijvingen verwerken in de wedstrijdcomputer. 

– Startlijst opstellen en publiceren. 

– De wedstrijd leiden. 

– Na afloop van de wedstrijd de resultaten verwerken in de wedstrijdcomputer. 

– Uitslag van de wedstrijd publiceren. 

– Beheer van uitslagen van de wedstrijden. 

– De gekwalificeerde deelnemers aan de regionale wedstrijd informeren. 

– In samenwerking met de regioconsul de regionale wedstrijd organiseren en leiden. 

– Zorgdragen voor inschrijfgelden en kas, prijzen en prijsuitreiking. 

– Het bijwonen van de jaarlijkse landelijke consuldag. 

– Het aanmelden en eventueel afmelden van OGD-leden aan het hoofdbestuur. 

– In de maand januari een verslag over het voorgaande jaar aanbieden aan de secretaris 

van GCZ en de bestuurscoördinator. 

 

5.16.4 Bevoegdheden/verantwoordelijkheden: 

– Contact onderhouden met de bestuurscoördinator en de manager. 

– Contact onderhouden met de regioconsul en het bestuur van de Stichting Old Grand 

Dad Club Nederland. 

– Het organiseren en leiden van de OGD-wedstrijden. 

– Innen en beheer van de inschrijfgelden. 

– Beheer kas. 
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5.16.5 Budget: 

De Old Grand Dad Consul is “selfsupporting”. 

Alle inkomsten worden afgedragen aan de Stichting Old Grand Dad Club Nederland. 

 

5.16.6 Bijlagen:  

Geen 

. 
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Opgesteld door Ruud Dekker/Marianne van Wijnen 

Datum laatste revisie September 2012 

Versie 01 

Goedgekeurd door Bestuur 

 

 

5.17 PARKBAANCOMMISSIE 

 

5.17.1 Doelstelling 

De commissie stelt zich ten doel om wedstrijden voor alle Parkbaanleden van GCZ (mits 

in het bezit van baanpermissie) te organiseren over 9 holes. Daarnaast zal in de maanden 

mei t/m augustus wekelijks een inloopwedstrijd voor alle genoemde leden, alsmede voor 

de leden van GCZ, worden georganiseerd, waarbij het de bedoeling is, dat iedereen met 

iedereen kan spelen. Dus ongeacht haar of zijn handicap in steeds wisselende 

flightsamenstelling te spelen voor de avondprijzen en een totaalklassement. Dit alles met 

een grote dosis enthousiasme en sportiviteit. 

 

5.17.2 Middelen: 

– De Parkbaan. 

– Geblokkeerde starttijden. 

– Inschrijfgelden en sponsorbijdragen. 

– Clubhuis- en clubhuisfaciliteiten. 

– PAC-reglement. 

– Vaste wedstrijdleiders. 

– Laptop en website. 

 

5.17.3  Mandatering: 

– Het innen van de inschrijfgelden en het beheer daarvan. 

– Het leiden en organiseren van de wedstrijden als in de doelstelling omschreven. 

 

5.17.4 Taken 

– Opstellen van het jaarlijkse wedstrijdprogramma van de Parkbaancommissie. 

– Het opstellen van een draaiboek met betrekking tot het goed laten reilen en zeilen 

van de wedstrijden. 

– Het maken van het (avond)klassement en een totaalklassement. 

– Het verwerken van de uitslagen en publicatie ervan op de website. 

–   Verantwoording van de financiën. 

– Verzorgen van prijzen voor de wedstrijden en het totaalklassement. 

– Het opstellen van een jaarverslag. 

 

5.17.5 Bevoegdheden/verantwoordelijkheden: 

– Het plannen van de (avond)wedstrijden. 

– Publiciteit geven aan de activiteiten. 

– Het bewaken van de juiste “spirit” waarmee de wedstrijden moeten worden gespeeld. 

– Beheer van de gelden. 
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5.17.6 Actiepunten chronologisch: 

– Afstemming van het programma met de manager en de bestuurscoördinator. 

– Voorbereiden van de wedstrijden. 

– Organiseren van de wedstrijden. 

 Het in januari aanleveren van het jaarverslag over het afgelopen jaar aan de 

bestuurscoördinator en secretaris van GCZ. 

. 

5.17.7 Budget:  

De Parkbaancommissie is “selfsupporting”.  

De inkomsten worden gegenereerd uit de inschrijfgelden en sponsoring. Van deze 

inschrijfgelden worden de prijzen aangeschaft, het overschot c.q. restbedrag wordt, per 

wedstrijd, in de kas van de Parkbaancommissie gestort, ter bestrijding van overige kosten. 
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Opgesteld door Firmijn van der Plasse 

Datum laatste revisie Oktober 2012 

Versie 05 

Goedgekeurd door Bestuur 

 

5.18. REGEL- EN EXAMENCOMMISSIE 

 

De volgende artikelen zijn van kracht, rekening houdende met hoofdstuk 4 van dit 

Commissie Handboek, onverminderd alle bevoegdheden, die voortvloeien uit 

voorschriften en reglementen van de NGF en het EGA Handicap Systeem. 

 

5.18.1. Doelstelling:  

De commissie stelt zich tot doel de kennis onder de leden van de golfregels zo optimaal 

mogelijk te maken en te houden. 

 

5.18.2. Om de doelstelling te bereiken organiseert de commissie les- en thema-avonden. 

Daarnaast wordt er regelmatig gepubliceerd in het verenigingsorgaan en/of op de 

website. 

Om de leden aan te zetten tot het verwerven van een clubhandicap worden zij in staat 

gesteld om het golfregelexamen te doen, waarna de commissie de leden stimuleert en 

begeleidt om zo snel als mogelijk HCP 54 (GVB) te verkrijgen. 

 

5.18.3. Mandatering:  

Het bestuur heeft de commissie gemandateerd om regelkennis onder de leden te 

verspreiden en te bewaken. 

De commissie voert sommige van haar taken uit in overleg met de overige commissies. 

De commissie verdeelt de werkzaamheden onder de verschillende leden van de 

commissie. Daartoe wordt de volgende taakverdeling gehanteerd: 

– Leden met voldoende regelkennis geven les en nemen examens af. 

– Leden, die bij de NGF de cursus Regelcommissaris met goed resultaat hebben 

gevolgd, treden als referee op bij wedstrijden georganiseerd door of bij de golfclub. 

– Administratie bijhouden van inschrijvingen, ontvangen betalingen en gedane 

uitgaven. 

– Contact onderhouden met NGF, de golfprofessionals en de manager. 

 

5.18.4. Taken: 

 De regelkennis bijhouden binnen de commissie. 

– Het voorlichten van geïnteresseerden inzake de benodigde stappen om te komen tot 

een (club)handicap, inclusief de tarieven en data van de lessen daartoe. 

– Het organiseren van regelinstructie bijeenkomsten. 

– Het samenstellen en afnemen van golfregelexamens en het begeleiden van 

kandidaten tot het verkrijgen van een (club)handicap . 

– Het adviseren van wedstrijdcommissies inzake bijzondere voorvallen bij wedstrijden, 

b.v. inzake regelkwesties.  

– Het vaststellen van (tijdelijke) plaatselijke regels. 

– Het adviseren over de inhoud van de scorekaart, wanneer  deze vernieuwd dient te 

worden i.v.m. veranderde omstandigheden op de baan, bv.  door renovatie, wijziging 

van  de SI’s etc (zie hoofdstuk 9). 

– Het vaststellen van Qualifying condities van de baan in overleg met de 

handicapcommissie (de zgn. handicapautoriteit, die hierin leidend is), de 

baancommissie en de manager/hoofd greenkeeping. 

– Het contact onderhouden met de regiocommissaris en de CRAS&H van de NGF. 
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– Het vaststellen van droppingzones, “buiten de baan” markeringen en plaatsing van 

rode, gele, witte en blauwe paaltjes en overige markeringen in overleg met de 

manager/greenkeeping en relevante commissies. 

– Het toelichten en uitdiepen van de golfregels in het verenigingsorgaan en op de 

website. 

– Het oplossen van regelproblemen, welke zich voordoen bij clubwedstrijden of welke 

worden voorgelegd door leden eventueel na ruggespraak met een nationale of 

regioreferee, de NGF regiocommissaris of de CRAS&H van de NGF. 

– Het recruteren c.q. uitnodigen van referees t.b.v. club- en competitiewedstrijden. 

– Het bijhouden van de “Decisions on the Rules of Golf by the R&A Rules Limited 

and the USGA”. 

– Het contact onderhouden met regelcommissies van andere golfclubs. 

– Het ondersteunen van een andere golfclub, waarvan GCZ mentor is, met haar kennis 

van de regels. 

 

5.18.5. Bevoegdheden/Verantwoordelijkheden:  

In het kader van haar taakstelling heeft de commissie de verantwoordelijkheid haar taken 

nauwgezet uit te voeren. 

De commissie heeft de verantwoordelijkheid om binnen haar bevoegdheid er zorg voor te 

dragen dat zij op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen inzake de Golfregels. 

Uiteraard legt de commissie te allen tijde verantwoording af aan het bestuur en leden van 

de GCZ. 

 

5.18.6. Actiepunten in chronologische volgorde: 

– In januari opstellen van het jaarverslag en het financieel verslag. 

– In februari/maart een commissievergadering, voorbereiding van het seizoen. 

– Ruim voor aanvang van de competitie in overleg met de Technische commissie extra 

aandacht voor de competitieteams inzake regelkennis en -kwesties. 

– Van maart t/m oktober het organiseren van cycli met lessen en examens. 

– In juni een commissievergadering met vaststelling van de waarschijnlijke 

samenstelling van de commissie voor het komende seizoen. 

– In oktober/november commissievergadering met jaarevaluatie en planning van het 

komende seizoen. 

 

5.18.7. Budget: 

De Regel- en examencommissie is “selfsupporting”.  

De noodzakelijke gelden worden verkregen via les- en examengelden. De tarieven voor 

lessen en examens worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld. 

De commissie is gehouden deze gelden nauwgezet te beheren en eventuele grote 

uitgaven met de penningmeester van de GCZ te overleggen. 

Niet bestede gelden worden tussentijds en aan het einde van het seizoen op de rekening 

van de vereniging gestort. 

 

5.18.8. Bijlagen:  

Geen. 
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Opgesteld door Seniorencommissie 

Datum laatste revisie November 2012 

Versie 04 

Goedgekeurd door Bestuur 
 

5.19. SENIORENCOMMISSIE 

 
5.19.1. Doelstelling:  

Het behartigen van de golfbelangen van de seniorleden van GCZ door het aanbieden van 

een gevarieerd wedstrijdprogramma voor senioren waarbij de sociale contacten veelal 

even belangrijk zijn als het resultaat. 

 

5.19.2. Middelen:  

Voor het behalen van deze doelstelling staan de commissie de volgende middelen ter 

beschikking: 

a. Starttijdblokkade op donderdag, de seniorendag; 

b. Beschikbaarheid van het clubhuis op de seniorendag; 

c. Het innen van inschrijfgelden voor de seniorenwedstrijden; 

d. Het organiseren van prijsuitreikingen. 

 

5.19.3. Mandatering:  

De commissie is door het bestuur gemandateerd voor het vaststellen en uitvoeren van een 

beleid dat tegemoet komt aan bovenstaande doelstelling. Gemandateerd aan de senioren 

commissie is het organiseren en leiden van seniorenwedstrijden conform de "Rules of 

Golf" als vastgesteld door de R&A Rules Limited en de USGA, evenals het innen en 

beheren van inschrijfgelden. 

 

5.19.4. Taken: 

– Opstellen van het jaarlijkse wedstrijdprogramma voor seniorenwedstrijden. 

– Afstemmen van dit programma met bestuurscoördinator, overige 

wedstrijdorganiserende commissies en manager. 

– Communicatie naar de leden inzake seniorenwedstrijden. 

– Organiseren van inschrijvingen via de website en eventueel het mededelingenbord. 

– Opstellen en publiceren van startlijsten op de website en eventueel het 

mededelingenbord. 

– Reserveren van de benodigde starttijden i.o.m. de servicedesk en de manager 

– Vaststellen, innen en beheren van de inschrijfgelden. 

– Het beheren van de kas en het vaststellen van een prijzenbeleid. 

– Overleg met de manager over tee-blokkades. 

– Organiseren, leiden en evalueren van seniorenwedstrijden. 

– Het verwerken van de wedstrijdresultaten in de wedstrijdcomputer. 

– Het publiceren van de resultaten op de website en eventueel het mededelingenbord. 

– Het beheer van de uitslagen van seniorenwedstrijden. 

– Toezien op naleving van reglementen en opgelegde uitsluitingen. 

– Overleg met Handicapcommissie over aanpassing handicaps. 

– Overleg met Commerciële commissie over potentiële sponsoren. 

– Overleg met technische commissie over de NGF competitie. 

– Zorg dragen voor de kas en bijhouden van een kasboek. 

– Organiseren en verzorgen van prijsuitreikingen. 

– Stimuleren van het onderlinge contact tussen de seniorleden. 

– Actueel houden van de websitepagina van de Seniorencommissie. 
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– Jaarlijkse evaluatie ven het wedstrijdprogramma 

 

5.18.5.   Bevoegdheden/verantwoordelijkheden: 

– Organiseren van seniorenwedstrijden. 

– Voorstellen doen aan het bestuur inzake schorsing van seniorleden. 

– Vaststellen van een prijzenbeleid en het aanschaffen van prijzen. 

– Toezicht houden op naleving van de reglementen en opgelegde schorsingen. 

 

5.18.6.   Actiepunten (chronologisch): 

Januari: Opstellen van de jaarrekening over het vorige jaar. 

Januari:  Opstellen van het jaarverslag over het afgelopen jaar. 

Januari:          Actualiseren van het handboek van de Seniorencommissie  

November:  Opstellen van het wedstrijdprogramma voor het volgende jaar. 

November:  Vaststelling senioren commissieleden voor het volgende jaar. 

December:  Opstellen van de begroting voor het volgende jaar. 

 

5.18.7.    Budget:  

De Seniorencommissie is “self-supporting”. 

De commissie beschikt over eigen middelen uit inschrijfgelden voor wedstrijden. 

Jaarlijks wordt een begroting van de uitgaven voor het volgende jaar opgesteld. 

Jaarlijks wordt een jaarafrekening van het afgelopen jaar opgesteld. 

Afrekening en begroting worden voorgelegd aan en besproken met de penningmeester. 

 

5.18.8.     Bijlagen:  

Geen. 
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Opgesteld door Ruud Roos 

Datum laatste revisie December 2007 

Versie 03 

Goedgekeurd door Bestuur 

 

5.20. TECHNISCHE COMMISSIE 

 

5.20.1. Doelstelling:  

Het bevorderen en organiseren van het spelen van competitie in NGF verband. 

 

5.20.2. Middelen:  

a. NGF competitie data; 

b. Competitiereglement NGF; 

c. Aanmelding leden; 

d. (Jaarlijks) Vastgesteld beleid; 

e. Budget. 

 

5.20.3. Mandatering:  

De commissie is door het bestuur gemandateerd om in overeenstemming met het 

vastgestelde beleid spelers ten behoeve van het samenstellen van competitieteams op te 

roepen en te selecteren en deze af te vaardigen namens GCZ. 

 

5.20.4. Taken: 

– Indeling van de competitieteams. 

– Benoemen van team captains. 

– Inschrijving van de teams. 

– Coördinatie van lessen en training. 

– Communicatie met de team captains. 

– Organiseren regelavond voor de competitieteams. 

– Organiseren van een referee tijdens competitiewedstrijden op GCZ. 

– Vastleggen van blokkades voor competitiewedstrijden op GCZ in overleg met de 

manager. 

– Door de competitieteams laten organiseren van lunches in het restaurant in overleg 

met de pachter. 

– Door de competitieteams laten ontvangen van gastteams. 

– Organiseren van starters. 

– Invullen van wedstrijdformulieren. 

– Wedstrijdformulieren opsturen naar de NGF. 

– Communicatie naar de leden betreffende de competitiewedstrijden middels het 

verenigingsorgaan, de website en het mededelingenbord. 

 

5.20.5. Bevoegdheden/verantwoordelijkheden: 

– Organisatie, selectie en inschrijving van de competitieteams. 

– Bevordering van de prestaties van de competitieteams. 

– Communicatie en informatie uitwisseling met de teamcaptains, NGF en deelnemende 

verenigingen. 

– Overleg met Regel- en examencommissie betreffende referees en regelavond. 

– Organisatie van de wedstrijd(en) op GCZ. 

– Budgetbeheer. 

 

5.20.6. Actiepunten chronologisch:  

Geen. 
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5.20.7. Budget:  

De Technische commissie is “non-selfsupporting”.  

De begroting wordt voorgelegd aan het bestuur. 

 

5.20.8. Bijlagen:  

Geen. 
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Opgesteld door Joep Reinders 

Datum laatste revisie September 2012 

Versie 02 

Goedgekeurd door Bestuur 

 

5.21. WAC COMMISSIE 

 

5.21.1 Doelstelling:  

De commissie stelt zich ten doel  in de maanden mei t/m augustus  wekelijks een 

inloopwedstrijd voor alle leden van GCZ (mits in het bezit van GVB) te 

organiseren over 9 holes, waarbij het de bedoeling is, dat iedereen met iedereen 

kan spelen. Dus ongeacht haar of zijn handicap in een steeds wisselende 

flightsamenstelling te spelen voor de avondprijzen en een totaalklassement. Dit 

alles met een grote dosis enthousiasme en sportiviteit.  

 

5.21.2 Middelen: 

– De Griend- en Heuvelbaan, 

– Geblokkeerde starttijden, 

– Inschrijfgeld en sponsorbijdragen, 

– Clubhuis- en clubhuisfaciliteiten, 

– WAC-reglement, 

– Laptop en website. 

 

5.21.3 Mandatering: 

– Het innen van de inschrijfgelden en het beheer daarvan. 

– Het leiden en organiseren van de wedstrijden als in de doelstelling omschreven.. 

 

5.21.4 Taken: 

– Opstellen van een draaiboek m.b.t. het goed laten reilen en zeilen van de 

wedstrijdavonden. 

– Het maken van avondklassementen en een totaalklassement. 

– Het verwerken van de uitslagen en publicatie ervan op de website. 

– Verantwoording van de financiën. 

– Verzorgen van prijzen voor de wedstrijdavonden en het totaalklassement. 

– Het opstellen van een jaarverslag. 

 

5.21.5 Bevoegdheden/verantwoordelijkheden: 

– Het plannen van de wedstrijdavonden. 

– Publiciteit geven aan de activiteiten. 

– Het bewaken van de juiste “spirit” waarmee de wedstrijden moeten worden gespeeld. 

– Beheer van de gelden. 

 

5.21.6 Actiepunten chronologisch: 

– Voorbereiden van de wedstrijden. 

– Afstemming van het programma met de manager. 

– Organiseren van de wedstrijden. 

– Het in januari aanleveren van het jaarverslag over het afgelopen jaar aan de 

bestuurscoördinator en secretaris van GCZ.. 

 

5.21.7 Budget:  

De WAC commissie is “selfsupporting”.  

De inkomsten worden gegenereerd uit de inschrijfgelden en sponsoring. 
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Opgesteld door Ruud Roos 

Datum laatste revisie Oktober 2012 

Versie 06 

Goedgekeurd door Bestuur 

 

5.22    WEBIT COMMISSIE 

 

5.22.1 Doelstelling: 

– Het beheren en optimaliseren van de website van GCZ als serviceverlening naar de 

leden en gasten van GCZ. 

– Het adviseren van het bestuur en het management op het gebied van IT.  

 

5.22.2 Middelen: 

– Een externe server voor het hosten van de website. 

– Het Content Management Systeem van de GCZ website. 

– Het Protocol Website Golfclub Zeegersloot. 

– Het MMS systeem. 

– Het Google e-mailsysteem. 

– Het PADS systeem voor narrow casting in het clubhuis. 

– De IT-infrastructuur van GCZ.  

 

5.22.3 Mandatering:  

De commissie is door het bestuur gemandateerd om in overeenstemming met het 

vastgestelde beleid het beheer te voeren over de website van GCZ en het bij Google 

ondergebrachte e-mailsysteem, alsmede het bestuur te adviseren m.b.t. de IT-

infrastructuur van GCZ. 

 

5.22.4 Taken: 

– Het plaatsen op de website van informatie de vereniging betreffende, 

– Het zoveel mogelijk foutloos en up-to-date houden van de informatie op de website. 

– Het zoveel mogelijk uniform houden van de website pagina’s. 

– Het aansporen en helpen van commissies om hun commissiepagina’s up-to-date te 

houden. 

– Het entameren, begeleiden en ondersteunen van de leden in het gebruik van de 

website. 

– Misbruik van de site trachten te voorkomen en te signaleren. Ongepaste informatie 

van de site verwijderen. 

– Het beheren van de machtigingen voor toegang tot het ledengedeelte en het CMS van 

de site. 

– Het beheren van de machtigingen voor toegang tot het MMS systeem. 

– Het beheren van de toegang tot de e-mailadressen bij Google en van de e-mail 

doorzendadressen. 

– Het ondersteunen van het management met het beheer van de informatie op het 

PADS systeem. 

– Zo nodig overleg plegen met de redactie van de Afslag over welke informatie waar 

geplaatst wordt. 

– Het adviseren van het bestuur en het management ten aanzien van het beheer, de 

functionaliteit en de kwaliteit van de IT-infrastructuur.  

– Het archiveren van de publicaties op de website. 

– Het opstellen van een jaarverslag. 

 

5.22.5 Bevoegdheden/verantwoordelijkheden:  

– Het plaatsen en verwijderen van informatie op, resp. van, de website. 
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– Het toestaan of weigeren van toegang tot het ledengedeelte van de website, het MMS 

systeem en de emailadressen bij Google. 

– Het doen van voorstellen aan het bestuur ter verbetering van de website, alsmede het 

implementeren daarvan. 

– Namens GCZ overleggen met de diverse IT-leveranciers van GCZ 

 

5.22.6 Actiepunten chronologisch:  

Januari: Aanleveren van het jaarverslag over het afgelopen jaar aan de 

bestuurscoördinator en secretaris van GCZ. 

 

5.22.7 Budget:  

De Website commissie is “non-selfsupporting”.  

Een eventuele begroting wordt voorgelegd aan het bestuur. 

 

5.22.8 Bijlage: Protocol Website Golfclub Zeegersloot. 
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Bijlage 

PROTOCOL WEBSITE  

GOLFCLUB ZEEGERSLOOT 

 

 

Doelstelling 

 

Het bestuur van de Golfclub Zeegersloot heeft zich bij het opstellen van dit protocol de volgende 

doelen gesteld: 

 

1. Het realiseren van een website die voor alle leden en niet-leden toegankelijk is, zo snel 

mogelijk de noodzakelijke en/of gevraagde informatie bevat en daarmee het belang van een 

goed functionerende vereniging ondersteunt. 

2. Het stellen van regels en afspraken die onjuist gebruik van de website tegengaan, mede en 

vooral in het licht van de door het bestuur voor de inhoud te dragen verantwoordelijkheid. 

3. Het stellen van regels en afspraken ten behoeve van het gebruik van de website met 

betrekking tot de communicatie (e-mail) met de leden. 

 

 

Toegang tot en inhoud van de website 

 

De website is een openbaar informatieplatform en dus voor zowel leden als niet-leden 

toegankelijk. Gelet op de eerder genoemde doelstelling, is het daarom belangrijk om vast te 

stellen: 

 

a. wie door middel van een password toegang heeft tot welke delen van de website; 

b. welke informatie op de website wordt weergegeven. 

 

Wie heeft toegang tot de website 

 

Het bestuur bepaalt wie toegang krijgt tot welke delen van de website en legt dit vast in een 

toegangslijst. In de praktijk zijn dat de bestuurders zelf, de manager, het secretariaat en de 

voorzitters van de commissies, die van de website gebruik maken, evenals hun plaatsvervangers.  

De voorzitter van de betrokken commissie is in eerste aanleg verantwoordelijk voor de inhoud van 

de publicatie door hem (haar) of een door hem (haar) aangewezen plaatsvervanger.  

Het bestuur houdt toezicht op de samenstelling van de lijst en zal voor ieder (commissie)lid 

formeel toestemming verlenen tot het verkrijgen van een password. 

 

 

Welke informatie komt op de website 

 

Het bestuur is van oordeel, dat de website is bedoeld om de leden en niet-leden zo snel mogelijk 

(en dat is bij de website zeer snel !) te informeren over de vereniging in algemene zin en over 

activiteiten van de commissies die specifiek de leden betreffen. Persoonlijk getinte aanvullingen 

van de opsteller van de berichtgeving dienen te worden vermeden.  

 

Informatie die op de website kan worden geplaatst behelst: 

 

– Publiektoegankelijke informatie (zoals ook in de clubgids vermeld) 

 

 Informatie die alleen bestemd is voor leden. Dit betreft:  

 

◦ Statuten, Huishoudelijk Reglement en Gedragsreglement van de vereniging, 
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◦ Specifieke verenigingsinformatie voor de leden, 

◦ Jaarverslag, waaronder begroting en jaarcijfers, 

◦ Inschrijven voor wedstrijden, 

◦ Uitslagen van wedstrijden, 

◦ Publiceren van starttijden, 

◦ Reserveren van starttijden.  

 

 

Communicatie met de leden d.m.v e-mail. 

 

– Elke commissie heeft een eigen e-mail adres. 

 

◦ Berichten in de e-mail box van een commissie worden automatisch doorgestuurd naar het 

persoonlijk e-mailadres van de voorzitter van de betreffende commissie. 

◦ De voorzitter is verantwoordelijk voor het afhandelen van de  

e-mailberichten. 

◦ De voorzitter kan een commissielid aanwijzen die verantwoordelijk is voor het 

afhandelen van de e-mailberichten. 

 

 

Naleving 

 

In principe houdt het bestuur in formele zin toezicht op de naleving van de regels en afspraken, 

die in dit protocol zijn opgenomen. Delegatie kan plaatsvinden naar de manager en diens 

plaatsvervanger.  

Informatie, die niet past binnen de regels en afspraken, zal worden verwijderd. De betreffende 

persoon zal hierop worden aangesproken. 

 

 

 

September 2009 
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Opgesteld door Wedstrijdcommissie 

Datum laatste revisie November 2012 

Versie 05 

Goedgekeurd door Bestuur 

 

5.23.0  WEDSTRIJDCOMMISSIE 

 

5.23.1 Doelstelling:  

De commissie stelt zich ten doel om door het aanbieden van wedstrijden bij te dragen aan 

de ontwikkeling van de golfvaardigheid van de leden en aan het clubleven van GCZ. 

 

5.23.2 Middelen: 

a. Griend-, Heuvel- en Parkbaan 

b. Geblokkeerde starttijden 

c. Inschrijfgeld / sponsorbijdragen 

d. Clubhuis en clubhuisfaciliteiten 

e. Wedstrijdcommissieleden 

f. Wedstrijdleiders Strokeplay en Matchplay Clubkampioenschappen 

g. Wedstrijdcomputer, laptop en website 

h. Golfregels opgesteld en uitgegeven door de R&A Rules Limited en de USGA;  

Als handleiding wordt tevens gebruikt de ´Decisions´ van de R&A Rules Limited en 

de USGA 

i. Baan- & Wedstrijdreglement 

j. Handicapcommissie 

k. Regel- en examencommissie. 

 

5.23.3 Mandatering: 

– Opstellen van het jaarlijkse wedstrijdprogramma, voor de leden van GCZ van 

golfwedstrijden die onder de verantwoordelijkheid van de Wedstrijdcommissie 

vallen. 

– Organiseren van de wedstrijden uit dat wedstrijdprogramma. 

– Het organiseren en leiden van wedstrijden conform de "Rules of Golf" zoals 

vastgesteld door de R&A Rules Limited en de USGA. 

– Het innen van de inschrijfgelden en beheer daarvan. 

 

5.23.4 Taken: 

– Opstellen van het jaarlijkse wedstrijdprogramma van de Wedstrijdcommissie. 

– Afstemmen wedstrijdprogramma met de manager. 

– Voorstellen doen aan het bestuur m.b.t. het aanpassen van het wedstrijdreglement en 

de specifieke wedstrijdvoorwaarden. 

– Opstellen van instructies, een draaiboek en een dienstrooster voor de wedstrijdleiding 

voor alle wedstrijden. 

– Organiseren van de wedstrijden uit het wedstrijdprogramma. 

– Benoemen van vaste wedstrijdleiders voor de Strokeplay en Matchplay 

Clubkampioenschappen. 

– Het leiden van de Wedstrijdcommissie-wedstrijden. 

– Assistentie bij de organisatie van wedstrijden en kampioenschappen van de NGF op 

GCZ. 

– Desgevraagd advies geven aan andere commissies die eveneens wedstrijden 

organiseren. 

– Het verzorgen van inschrijvingen, startlijsten en uitslagen via de website 

– Overleg met de manager en caddiemaster over afwijkende tee-blokkade. 
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– Na afloop van de wedstrijden de resultaten verwerken in de wedstrijdcomputer. 

– Bijhouden van de klassementen. 

– Hanteren van  het uitsluitingenbeleid. 

– Overleg met Handicapcommissie over eventuele aanpassing van handicaps. 

– Contacten met Hoofd Greenkeeper, Handicapcommissie en Regel- en 

examencommissie over de organisatie van wedstrijden. 

– Adviseren van de Baan-, Handicap- en Regel- en examencommissie over zaken. 

– Verzorgen van prijzen voor wedstrijden. 

– Innen en beheren van inschrijfgelden. 

– Onderhouden van contacten met de NGF m.b.t. wedstrijden. 

– Onderhouden van contacten met diverse instanties waarvoor de WECO direct of 

indirect wedstrijden organiseert, waardoor prijzen beschikbaar worden gesteld en/of  

waaraan afdracht van inschrijfgeld moet worden uitgevoerd. 

– Actueel houden van de websitepagina van de Wedstrijdcommissie.  

 

5.23.5 Bevoegdheden/verantwoordelijkheden: 

– Opstellen van het jaarlijkse wedstrijdprogramma met een evenredige aandacht voor 

qualifying en non-qualifying wedstrijden waardoor een grote groep leden bediend 

kan worden. 

– Organiseren van de wedstrijden uit het wedstrijdprogramma van de 

wedstrijdcommissie. 

– Informeren van leden over de wedstrijden. 

– Toezicht op het naleven van het wedstrijdreglement. 

– Bewaken van de juiste spelgeest. 

– Beheer van de kas. 

– Opleiden van wedstrijdleiders. 

 

5.23.6 Actiepunten chronologisch: 

– Opstellen en afstemmen van het wedstrijdprogramma met de manager. 

– Organiseren van de wedstrijden uit het wedstrijdprogramma met speciale aandacht 

voor de clubkampioenschappen strokeplay en matchplay. 

– Evalueren van de gespeelde wedstrijden. 

– Actualiseren van het handboek van de Wedstrijdcommissie. 

– Opstellen van het jaarverslag ten behoeve van de ledenvergadering. 

 

5.23.7 Budget:  

De Wedstrijdcommissie is “self-supporting”.  

De inkomsten worden gegenereerd door de inschrijfgelden van de wedstrijden en zijn 

afhankelijk van het aantal deelnemers aan deze wedstrijden. Van deze inschrijfgelden 

worden de prijzen aangeschaft, het overschot c.q. restbedrag wordt, per wedstrijd, in de 

kas van de Wedstrijdcommissie gestort, ter bestrijding van de overige kosten. 

 

5.23.8 Bijlagen:  

Geen. 
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6. WEDSTRIJDREGLEMENT 

 

Algemeen 

1. Er wordt gespeeld volgens de 'Rules of Golf', zoals vastgesteld door de R&A Rules 

Limited en de United States Golf Association. Men dient het boekje 'De Golfregels' 

altijd bij zich te hebben. 

2. Het is de verantwoordelijkheid van de speler op de hoogte te zijn van de bepalingen 

van het wedstrijdreglement en het baanreglement en van de 'local rules', en zich daar 

gedurende de wedstrijd aan te houden. 

3. Bij niet naleven van dit reglement zal de wedstrijdleiding corrigerend optreden. 

4. Inschrijven voor wedstrijden dient te geschieden via de website of de 

telegolfcomputer in het clubhuis. Uitzonderingen worden via het mededelingenbord 

bekend gesteld. 

5. Handicarts zijn alleen toegestaan voor de minder valide golfers in het bezit van een 

persoonlijke gebruikerskaart. Reservering bij deelname aan wedstrijden dient door de 

deelnemer zelf verzorgd te worden en moet aangegeven worden bij inschrijving. 

6. Voor alle spelers die deelnemen aan wedstrijden geldt dat de gehele ronde te voet 

dient te worden afgelegd, met uitzondering van minder valide golfers in het bezit van 

een persoonlijke gebruikerskaart die gebruik kunnen maken van een handicart (zie 

regel 5 van dit reglement). Deze uitzondering geldt niet voor wedstrijden om het 

clubkampioenschap (strokeplay en matchplay voor dames, heren en jeugd). 

7. Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 per wedstrijd per persoon, tenzij anders vermeld bij 

inschrijving. 

 

Voor de wedstrijd 

8. Drie weken voor de wedstrijddatum wordt het inschrijven (en uitschrijven) via de 

website of de telegolfcomputer mogelijk gemaakt. Uitzonderingen worden via het 

mededelingenbord bekend gesteld. 

9. Inschrijven (en uitschrijven) is alleen mogelijk met de lidcode van de betreffende 

speler. Een speler met een inactieve handicap kan aan dergelijke wedstrijden alleen 

buiten mededinging meedoen uitgezonderd de clubkampioenschappen waaraan niet 

deelgenomen kan worden. Bij de WAC (Woensdag Avond Competitie) kunnen 

spelers met een inactieve handicap wel meedingen naar de prijzen. 

10. Eén persoon mag maximaal twee personen inschrijven (en uitschrijven). Inschrijven 

(en uitschrijven) voor anderen, buiten hun medeweten, is niet toegestaan. Hierop 

bestaan uitzonderingen, die door de commissie bekend worden gemaakt. 

11. Indien het maximaal aantal inschrijvingen voor een wedstrijd is bereikt, worden de 

daarop volgende inschrijvingen op een reservelijst geplaatst. 

12. Een speler die zich heeft uitgeschreven voor een wedstrijd, kan zich niet opnieuw 

inschrijven voor die wedstrijd. 

13. De inschrijving staat twee weken open. Eén week vóór de wedstrijd zal de startlijst 

beschikbaar zijn via de website, de telegolfcomputer en het mededelingenbord. 

Afwijkingen van deze regel zijn alleen toegestaan met toestemming van het bestuur. 

14. Alle spelers die zich hebben ingeschreven zijn verantwoordelijk voor hun starttijd en 

dienen dus kennis te nemen van de startlijst. Spelers die op de reservelijst staan en op 

de officiële startlijst niet staan ingedeeld zullen, indien er alsnog een plaats 

beschikbaar komt, door de wedstrijdleiding waar mogelijk telefonisch worden 

benaderd. 
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15. Afmelden voor een wedstrijd als de startlijst reeds beschikbaar is, is alleen mogelijk 

bij de wedstrijdleiding (zie startlijst). 

16. Uiterlijk twintig minuten voor de starttijd dient men zich te hebben gemeld bij de 

wedstrijdtafel. Te laat verschijnen, kan betekenen dat de wedstrijdleiding de plaats 

op de startlijst door een aanwezige speler van de reservelijst laat innemen. 

17. Bij niet verschijnen op een wedstrijd riskeert men uitsluiting voor deelname aan 

wedstrijden voor een periode van maximaal zes weken (zie de procedure in artikel 

24). Het inschrijfgeld blijft verschuldigd bij niet verschijnen. 

Bij koppelwedstrijden kan bij niet verschijnen van één van de spelers het gehele 

koppel worden uitgesloten van deelname. Dit ter beoordeling van de wed-

strijdleiding.  

18. Indien een speler niet is ingedeeld kan de wedstrijdleiding die speler - indien bij het 

begin van de wedstrijd aanwezig - alsnog indelen op opengevallen plaatsen voor de 

wedstrijd. 

19. Spelers die niet beschikken over een actieve EGA Handicap dienen voor aanvang 

van de wedstrijd hun reële speelsterkte kenbaar te maken, uitgedrukt in 

handicapslagen volgens het EGA Handicap Systeem. 

20. De speler is zelf verantwoordelijk voor zijn juiste playing handicap; bij wijziging 

daarvan moet de speler dat kenbaar maken aan de wedstrijdleiding. 

 

Tijdens de wedstrijd 

21. Onnodig oponthoud of traag spel tijdens een wedstrijdronde kan worden bestraft met 

twee strafslagen voor de betreffende speler en bij herhaling kan diskwalificatie 

volgen (regel 6-7 van 'De Golfregels'). Houd dus te allen tijde aansluiting bij de 

voorgaande flight. Neem uw bal op indien u niet meer kunt scoren (stableford, tegen 

par). 

22. In een wedstrijd waar gespeeld wordt om de “neary”, geldt een hole-in-one ook als 

neary. 

23. In geval van onweer is de speler zelf verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. Bij 

een wedstrijd kunnen de wedstrijdleiding, de caddiemaster en de manager of diens 

plaatsvervanger een signaal geven ten teken dat de wedstrijd wordt onderbroken of 

afgelast. 

 

Onreglementair gedrag 

24. Onreglementair gedrag is iedere handeling of gedraging van een speler in strijd met 

dit reglement en/of daarbij toepasselijk verklaarde 'Rules of Golf' gedurende een 

wedstrijd waardoor de speler zichzelf bevoordeelt dan wel een of meer medespelers 

worden benadeeld.  

Constatering van zodanig gedrag moet worden gemeld aan de wedstrijdleiding, die 

daarvan onverwijld kennis geeft aan de voorzitter van de organiserende commissie. 

Indien de constatering door minimaal twee personen is gedaan en gemeld, kan de 

voorzitter, gelet op de op dat moment bekende feiten, besluiten de speler voor 

maximaal zes weken (voorlopig) uit te sluiten van deelname aan wedstrijden.  

Namens de organiserende commissie wordt zo spoedig mogelijk over dit optreden 

van de speler een klacht ingediend bij de gedragscommissie. 

 

Na de wedstrijd 

25. Na binnenkomst dient, voor zover relevant, de score te worden ingevoerd in de 

Telegolfcomputer alvorens de scorekaart wordt ingeleverd. De score wordt geacht te 

zijn ingeleverd op het moment dat de speler zijn scorekaart heeft afgegeven bij de 

wedstrijdleiding (zie Regel 6-6b). Een niet direct na binnenkomst ingeleverde score 

wordt in principe niet meer geaccepteerd. Indien blijkt dat de brutoslagen in Telegolf 

niet in overeenstemming met de ingeleverde scorekaart zijn ingevuld, kan de 

wedstrijdleiding besluiten om de speler te diskwalificeren. 
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26. Bij gelijke scores telt de count-down methode. Bij een start van meer dan één hole 

wordt de count-down methode altijd toegepast op de scores van hole 10 tot en met 

18. Bij gelijke scores in een strokeplay-wedstrijd wordt uitgegaan van matching-

scorekaarten, conform Appendix 1 deel C van 'De Golfregels'. Levert dit geen 

winnaar op dan is degene met de laagste handicap winnaar.  

27. Wanneer een prijswinnaar niet aanwezig is tijdens de prijsuitreiking, kan de prijs 

naar de volgend geplaatste speler gaan. 

28. Uitsluitingen opgelegd door de wedstrijdcommissie worden overgenomen door de 

senioren-, dames- en jeugdcommissie en vice versa. 

 

 

 

BAANRECORD 

 

De scorekaart van het baanrecord voor amateurs en professionals zal in het clubhuis op 

een daartoe bestemde plaats worden opgehangen. 

 

Baanrecordreglement  

Een nieuw baanrecord kan worden behaald onder de volgende omstandigheden:  

Art. 1:  Een score die is behaald tijdens een qualifying wedstrijd voor amateurs, 

georganiseerd door Golfclub Zeegersloot of de NGF.  

Art. 2:  Een score die is behaald tijdens een wedstrijd voor professionals 

georganiseerd onder auspiciën van de NGF en/of de EGA.  

Art. 3:  Een score, die is behaald tijdens een wedstrijd die niet door in artikel 1  

of 2  genoemde instanties is georganiseerd, zal aan het bestuur ter erkenning worden 

voorgelegd. 
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7. BAANREGLEMENT 

 

1. Elke speler die de banen van Golfclub Zeegersloot betreedt, dient kennis genomen te 

hebben van dit baanreglement en van de 'local rules' en zich daar gedurende het 

spelen aan te houden. 

2. Bij het niet nakomen van de regels in dit baanreglement of de ‘local rules’ riskeert 

een speler (tijdelijke) uitsluiting van het spelen op de golfbanen van Golfclub 

Zeegersloot. Het bestuur kan, na verificatie van de feiten, over het optreden van de 

speler een klacht indienen bij de gedragscommissie. De gedragscommissie kan 

besluiten de speler het recht te ontzeggen voor een bepaalde duur golf te spelen op de 

banen van de golfclub. De speler kan binnen vier weken na ontvangst van de 

beslissing van de gedragscommissie daartegen beroep instellen bij de commissie van 

beroep. 

3. Er wordt gespeeld volgens de 'Rules of Golf' zoals vastgesteld door de R&A Rules 

Limited en de United States Golf Association. 

4. Voor een speelronde wordt gestart, behoort iedere speler geregistreerd te staan op de 

startlijst. Ingeval leden 's morgens vroeg of ’s avonds laat willen spelen en de 

servicedesk niet open is, dienen zij zich achteraf te melden bij de servicedesk.  

Indien een lid op deze tijdstippen wil spelen met een introducé (volgens 

bovenstaande procedure), is het lid verantwoordelijk voor zo spoedig mogelijke 

betaling van de greenfee. Het is een greenfeespeler (geen introducé zijnde) niet 

toegestaan van bovenstaande regeling gebruik te maken. Een greenfeespeler kan 

alleen op deze tijdstippen starten indien hij vooraf een starttijd gereserveerd heeft en 

de servicedesk deze op de startlijst heeft vermeld. 

5. Een speler riskeert een tijdelijke uitsluiting voor het spelen op de golfbanen van 

Golfclub Zeegersloot voor een periode van maximaal zes weken, als hij na 

reservering van een starttijd op de startlijst niet verschijnt en zich niet heeft afgemeld 

bij de servicedesk of als hij voor een ander, zonder diens medeweten, een starttijd op 

de startlijst reserveert.  

De constatering van het zonder afmelding niet verschijnen of het reserveren zonder 

medeweten voor een ander dient door de manager of diens plaatsvervanger, of door 

de dienstdoende marshal gemeld te worden aan het bestuur.  

6. Een speler dient ten minste vijf minuten voor de voor hem op de startlijst 

geregistreerde starttijd op de betreffende hole aanwezig te zijn en op de aangegeven 

tijd af te slaan.  

7. Iedere speler wordt geacht passende kleding te dragen. Wat onder passende kleding 

wordt verstaan is gepubliceerd in het clubhuis. 

8. Op de banen en het oefencentrum zijn uitsluitend schoenen met golfspikes of 

golfschoenen met profiel toegestaan. 

9. Iedere speler moet tijdens het spelen altijd een kar, tas of rek met ten minste drie 

stokken bij zich hebben. 

10. Huisdieren worden op de banen, het oefencentrum en in de openbare ruimten van het 

clubhuis niet toegelaten.  

11. Het gebruik van mobiele telefoons is op de banen, het oefencentrum en in het 

clubhuis niet toegestaan, tenzij er sprake is van een noodsituatie of dit expliciet is 

toegestaan door het bestuur. Indien een (niet-)speler een mobiele telefoon in de baan, 

op het oefencentrum of in het clubhuis bij zich heeft, dient hij deze uit te schakelen 

of het geluid uit te zetten. 
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12. Tijdens het spelen dient de bagtag dan wel de greenfeekaart zichtbaar aan tas, kar of 

rek te zijn bevestigd.  

13. In de winterperiode (bepaald door de manager of diens plaatsvervanger) zijn alleen 

golfkarren met door het bestuur goedgekeurde wielverbreders en een halve set 

toegestaan. 

14. Alleen handicarts beschikbaar gesteld door de Stichting Handicart zijn toegestaan. 

Uitzonderingen behoeven de toestemming van het bestuur. 

15. De bal mag nooit worden gespeeld als dat enig gevaar kan opleveren voor 

medespelers, greenkeepers, toeschouwers of passanten. 

16. Drivingrange ballen mogen, behoudens bij lessen gegeven door professionals, niet 

worden gebruikt buiten de drivingrange. 

17. De baan betreden anders dan voor het beoefenen van de golfsport is niet toegestaan. 

18. Het is verboden op en rond het golfcomplex ballen te kopen van derden. Dit geldt 

niet voor de verkoop van ballen door de golfshop. 

19. De baan spelen anders dan in de normale volgorde is slechts toegestaan wanneer dat 

is aangegeven door de manager of diens plaatsvervanger. 

20. Het maken van een oefenswing op de afslagplaats is toegestaan, mits het gras niet 

met het clubhoofd wordt geraakt. 

21. Plaggen die worden uitgeslagen moeten worden teruggelegd en zorgvuldig 

aangetrapt. Op de greens moeten pitchmarks worden gerepareerd; daarom dient de 

speler altijd een pitchfork bij de hand te hebben. 

22. Na het spelen van een bal uit een bunker dient de bunker te worden aangeharkt en de 

hark weer in de bunker op de standaard te worden teruggeplaatst met de steel 

omhoog. 

23. Langzame flights moeten snellere flights doorlaten. 

24. Aanwijzingen van de manager of diens plaatsvervanger, de marshals, de 

greenkeepers en de servicedesk dienen strikt te worden opgevolgd. 

25. Indien op een par 3-hole een voorrangsregel is aangegeven dient deze te worden 

opgevolgd. 

26. Tussen 10.00 en 13.00 uur zijn drie- en vierballen uitgangspunt. Een éénbal zal zich 

moeten aansluiten bij een twee- of driebal en een tweebal bij een andere tweebal.  

27. Het maximum aantal spelers per flight bedraagt vier personen, tenzij anders bepaald 

door de manager of diens plaatsvervanger. De servicedesk is bevoegd op drukke 

weekend- en feestdagen uitsluitend drie- of vierballen te laten starten om meer 

mensen de gelegenheid te geven om te spelen. In bijzondere gevallen kan de 

manager of diens plaatsvervanger maatregelen nemen om de doorloopsnelheid te 

bevorderen. 

28. Indien door omstandigheden één van de banen is gesloten, kan zowel voor 

individuele spelers als voor wedstrijden worden besloten slechts negen holes te 

spelen. Spelers die nogmaals negen holes willen spelen moeten in voorkomend geval 

een nieuwe (tweede) starttijd reserveren na afloop van de eerste negen holes. In geen 

geval mag worden ingeweven. 

29. Gebruikers van de golfbaan zijn aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan 

ook, die door toedoen of nalatigheid van henzelf wordt veroorzaakt. 

30. Wanneer door (weers-)omstandigheden afgeweken moet worden van bovenstaande 

artikelen, wordt dit kenbaar gemaakt op het mededelingenbord bij de ingang van het 

clubhuis en uiterlijk vanaf 8.30 uur ook op de website. In geval van onweer is de 

speler zelf verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. 
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8. PROCEDURE VOOR HET QUALIFYING OF NON-QUALIFYING  

VERKLAREN VAN DE BAAN. 

 

Voorwoord. 

 

Met het EGA Handicap Systeem wordt beoogd om rechtvaardige handicaps vast te 

stellen zodat spelers van verschillend niveau min of meer gelijkwaardig met elkaar strijd 

kunnen leveren. Zulke handicaps komen tot stand aan de hand van qualifying scores, en 

qualifying scores op verschillende banen zijn onderling vergelijkbaar doordat die banen 

volgens het EGA Handicap Systeem zijn gemeten en beoordeeld (rating). Een score mag 

dan ook alleen als qualifying score worden gezien als de baan voldoet aan de condities 

zoals die tijdens de rating van de baan zijn vastgelegd, anders is de onderlinge 

vergelijkbaarheid van de scores –en daarmee van de handicaps – verloren gegaan. Dit 

wordt aangeduid met “Qualifying Condities”, of kortweg “de baan is Qualifying (Q)”. 

 

Een procedure ten behoeve van het Q of Non-Q verklaren van de baan is noodzakelijk 

omdat in de praktijk is gebleken, dat er gemakkelijk misverstanden ontstaan over de 

persoon/commissie die de eindverantwoordelijkheid heeft bij dit proces. 

 

Er staan een paar zaken vast: 

 

1. De Handicapautoriteit stelt vast of de baan Q, of  Non-Q is. Bij Golfclub 

Zeegersloot (GCZ) is dat de Handicapcommissie. Dit is conform het EGA 

Handicap Systeem. Het is een afgeleide bevoegdheid. De NGF is de 

handicapautoriteit, die het delegeert aan de clubs. Deze delegeren het op hun beurt 

aan een commissie; in het geval van GCZ de Handicapcommissie.  

2. De baan is Q als de lengte en moeilijkheidsfactoren niet of nauwelijks afwijken van 

die waarop de rating1 van de baan is gebaseerd.  

 

Het EGA Handicap Systeem geeft een aantal concrete voorwaarden waaraan voldaan 

moet zijn om te kunnen spreken van Qualifying Condities, t.w. in hoofdstuk III, de 

artikelen 3 t/m 9. Aanhangsel A geeft een verdere uitwerking. 

 

Overwegingen: 

 

 Leden en gastspelers hebben behoefte aan een indicatie omtrent de bespeelbaarheid 

van de baan; 

 De typering “Qualifying” wordt door velen gezien als een indicatie over de 

conditie van een baan, een soort kwaliteitskeurmerk. Dat is een onwenselijke 

vervaging van het begrip; 

 Het is in het belang van GCZ om de buitenwereld te tonen dat de baan meestentijds 

geopend en in bespeelbare conditie is; 

 De baan van GCZ zal, gemeten naar de historie, een belangrijk deel van het jaar 

afwijken van de condities waarop de rating van de baan is gebaseerd, maar 

desondanks redelijk bespeelbaar zijn; 

                                                      
1 Zie EGA Handicap Systeem, Appendix I, de hoofdstukken Meten van de baan, Course- en Slope Rating en Course 

Set-up. 
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 Het werkt contraproductief om de bespeelbaarheid van de baan positief te 

adverteren als dat tot een negatieve ervaring kan leiden (negatieve marketing!). 

Deze valkuil mag niet worden onderschat; 

 Leden en gastspelers zullen (met name aan het einde van het seizoen) zo lang 

mogelijk in de gelegenheid willen zijn om op de baan van GCZ qualifying scores 

in te leveren; 

 Het is dubieus of een baan Qualifying mag worden genoemd als door de conditie 

van de baan bepaalde spelers (bv. minder validen) geen mogelijkheid hebben om 

qualifying scores in te leveren; 

 De Handicapcommissie streeft er naar om in het hoogseizoen de qualifying scores 

dagelijks te verwerken. Een dergelijke doelstelling is met de huidige 

mogelijkheden in het laagseizoen niet praktisch. 

 

Bovenstaande overwegingen vertonen een aantal inherente tegenstellingen. Het grootste 

probleem lijkt te steken in de perceptie van Q als (enig) “kwaliteitskeurmerk” tussen 

“open” en “gesloten”. Maar het Q-merk stelt hoge eisen. 

 

 

Procedure:  

 

 De Handicapcommissie beslist of de baan Q of Non-Q is. Waar die bevoegdheid 

gedelegeerd wordt, behoudt de Handicapcommissie de eindverantwoordelijkheid. 

 De Handicapcommissie mandateert de manager om de baan Non-Q te verklaren op 

grond van de condities gegeven in Aanhangsel A.  

 De bespeelbaarheid van de baan wordt door de manager/hoofdgreenkeeper 

dagelijks gecontroleerd en kenbaar gemaakt op de website en op de 

mededelingenborden. 

 De Handicapcommissie ziet er steekproefsgewijs op toe dat de baan van de juiste 

Q/Non-Q kwalificatie wordt voorzien. 

 In het laagseizoen worden qualifying scores incidenteel (bijv. wekelijks) verwerkt. 

Het laagseizoen loopt van 1 november tot 1 april. 

 

 



Commissie Handboek Golfclub Zeegersloot, november 2012  59 

Aanhangsel A 

 

Op basis van de regelgeving in het EGA Handicap Systeem zal de baan in het algemeen 

Non-Qualifying moeten worden verklaard als bijvoorbeeld:  

 

1. De baan (nog) niet goed is gemeten en beoordeeld, m.a.w. de CR en SR kloppen 

niet. De NGF moet de meting/beoordeling (rating) goedgekeurd hebben. 

2. Er veranderingen in de baan zijn aangebracht, die nog niet tot een goedgekeurde 

meting/beoordeling geleid hebben bv. bij groot onderhoud en renovatie van de 

baan. 

3. De plaatsing van de teemarkers onjuist is, d.w.z. > 10 meter naar voren of achter 

t.o.v. het meetpunt. 

4. De vaststelling van de Par van de holes niet aan de voorschriften voldoet. 

5. De baan niet/onvoldoende/niet goed van merktekens is voorzien c.q. de (gemaaide) 

begrenzingen van greens en fairways onvoldoende duidelijk zichtbaar zijn. 

6. De baan 100 meter korter is dan aanvankelijk gemeten is. 

7. Er meer dan één tijdelijke green is.  

8. De baan door (weers)omstandigheden zodanig is dat: 

a. Het niet meer mogelijk is om 18 holes op een acceptabele wijze te spelen bv. 

door veel tijdelijk water, zeer drassige omstandigheden, volgelopen bunkers, 

opgebracht zand, verticuteren, gegraven gaten en greppels etc. 

b. Het maairegiem niet gevolgd kan worden en de lengte van het gras van de 

fairway, de rough en de semi-rough goed spel onmogelijk maken. 

 

Er zijn nog wel meer voorbeelden te bedenken, zoals een bunker die voor reparatie uit 

het spel is, of (veel) ongemarkeerde tractorsporen, of plassen op de greens, etc. 

 

Er kunnen ook praktische overwegingen zijn om de baan Non-Q te verklaren: 

 

1. Uitgebreid onderhoud leidt tot onverwachte en steeds veranderende 

omstandigheden op de baan binnen een beperkt tijdsbestek (dag/wedstrijdduur) bv. 

wisselende tijdelijke greens, machines door de baan etc. 

2. Dagelijks onderhoud is ontregeld omdat het niet langer mogelijk is om met 

onderhoudsmachines de baan in te gaan. 

3. Bepaalde categorieën spelers kunnen geen qualifying score meer binnenbrengen,  

bv. omdat het niet langer is toegestaan om met trolleys of handicarts de baan in te 

gaan. 
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9. PROCEDURE VERNIEUWING SCOREKAART 

 

Inleiding 

  

Er zijn twee situaties van toepassing. 

 

1. Er is een nieuwe scorekaart nodig omdat t.g.v. renovatie van de baan de rating van 

de baan is gewijzigd en dien ten gevolge de afstanden en stroke-indices (SI’s) zijn 

gewijzigd. 

2. De oude scorekaarten raken op en er zijn wijzigingen nodig in de tekst op de kaart 

zoals bv. bij de local rules. Mogelijk moeten de SI’s worden aangepast. 

 

In beide gevallen dient er zeer tijdig een aanvang genomen te worden met de vereiste 

procedures en dienen de procedures zoals beschreven, te worden uitgevoerd. 

 

Situatie 1: 

 

● Er dient contact opgenomen te worden met de NGF om een afspraak te maken voor 

de rating van de baan. De rating dient ongeveer 2 maanden voor de datum waarop 

de kaart gebruikt gaat worden, plaats te vinden. Taak: Manager. 

● T.b.v. die rating zal de greenkeeping vlak voor of op de ratingdatum de daarvoor 

bestemde meetmarkeringen moeten aanbrengen. Taak: Manager 

● Er moet bij de rating op aangedrongen worden dat de NGF zo snel mogelijk het 

resultaat toestuurt i.v.m. de wijzigingen op de kaart. Taak: Manager 

● De Handicapcommissie wordt verzocht het meetresultaat van de NGF te boordelen 

en eventuele wijzigingen op de kaart aan te brengen. Dit betreffen vooral de 

plaatselijke regels en de SI’s. Met de wijzigingen in de tekst van de kaart kan 

ruimschoots van te voren worden gestart door de Handicapcommissie.  

Taak: Manager en Handicapcommissie. 

● Er wordt t.b.v. van de hierboven beschreven actie door het 

secretariaat/management een uitdraai gemaakt van de scores zoals die in het 

seizoen ervoor gemaakt zijn. Daarvoor bestaat een standaardprocedure in de 

software van MMS. Taak: Manager/Secretariaat. 

● De Handicapcommissie heeft 2 weken de tijd om de kaart te controleren en aan te 

passen, en het voorstel van de NGF te beoordelen, mits dit binnen de genoemde 

periode bekend is. Taak: Handicapcommissie. 

● In dat tijdsbestek heeft de Handicapcommissie haar bestuurscoördinator en de 

manager van haar conclusies op de hoogte gesteld en de uiteindelijke versie laten 

fiatteren.  

Taak: Handicapcommissie. 

● Één maand voor de datum van de in gebruikneming ontvangt de drukkerij de 

clubversie van de kaart om een proefdruk te maken. Taak: Manager. 

● De Handicapcommissie, haar bestuurscoördinator en de manager beoordelen de 

proefdruk en laten eventuele correcties uitvoeren.  

Taak: Manager/Handicapcommissie en bestuurscoördinator. 

● Daarna vindt er een (hopelijk) finale controle van de kaart plaats.  

Taak: Manager/Handicapcommissie en bestuurscoördinator. 
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● Met de drukkerij wordt een tijdpad afgesproken zodanig dat de nieuwe kaarten een 

week voor de beoogde datum worden geleverd. Taak: Manager. 

● Behalve de manager werpen de Handicapcommissie en de bestuurscoördinator nog 

een laatste blik op de kaart voordat deze in gebruik wordt genomen.  

Taak: Manager/Handicapcommissie en bestuurscoördinator. 

 

Situatie 2: 

 

Hierbij is geen rating gewenst. Er kan gestart worden met de procedure zoals beschreven 

in situatie 1 zonder de ratingfase en dan het liefst 3 maanden voor de ingebruikneming 

van de kaart. 
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10. HOLE IN ONE REGLEMENT VAN DE GC ZEEGERSLOOT. 

 

Defenitie: 

Een Hole In One wordt gescoord door vanaf de afslagplaats met de eerste slag in één keer de bal 

in de hole te slaan. 

 

Voorwaarden: 

 Deze slag moet gemaakt worden op de Griend- of Heuvelbaan. 

 Deze slag moet gemaakt worden tijdens een ronde over 9 of 18 holes, de ronde hoeft niet 

te worden afgemaakt. 

 Een bevoegde marker(*) moet getuige zijn van deze slag. 

 De betreffende hole moet voldoen aan de afmetingen op de scorekaart. 

 

*Een MARKER is een persoon met: 

 Minimaal een GVB of, 

 Minimaal een clubhandicap van 54. 

 

Om in aanmerking te komen voor vermelding van de Hole In One op de website of de borden in 

het clubhuis, dient een speler die een Hole In One op de baan van GCZ heeft geslagen, dit uiterlijk 

binnen een week te melden bij het secretariaat door het inleveren van een correct ingevulde 

scorekaart. 

Na controle door de secretaris van het bestuur zal vermelding plaatsvinden. 

Deze vermelding is alleen voorbehouden aan leden zoals gedefinieerd in Artikel 4 van de Statuten 

en de Artikelen 4A, 4B, 4C en 4D van het Huishoudelijk Reglement. 

 

N.B 

Een Hole In One, die op de baan van GCZ of op een willekeurige andere baan is gescoord, kan 

geregistreerd worden door de Bols Hole-In-One Club. Pas op: Deze club hanteert een ander 

reglement. 

Inlichtingen daarover zijn te vinden op www.bolsholeinone.nl 

 

Het bestuur van Golfclub Zeegersloot. 

11 mei 2010 

 

 

 

http://www.bolsholeinone.nl/
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11. REGLEMENT UITGIFTE HANDICARTS.  

 

Inleiding. 

  

Handicarts zijn de club in bruikleen gegeven door de Stichting Handicart. Deze Stichting 

is in staat via donatiegelden deze carts aan clubs in bruikleen te geven. Gehandicapten, 

die een handicartkaart hebben, permanent of tijdelijk, kunnen deze carts gebruiken tegen 

speciale tarieven.  

Niet gehandicapten kunnen eventueel van deze carts gebruik maken, als ze niet nodig 

zijn voor een gehandicapte. Ze zouden dan b.v. ook ingezet kunnen worden bij 

evenementen en wedstrijden voor b.v. een referee, de wedstrijdleiding of de 

organisatoren van een evenement.  

 

Handicarts zijn uitgerust met een afstandmeter. Als gereden afstand en betaalde gelden 

niet met elkaar correleren, is er kennelijk onjuist gebruik gemaakt van de cart.  

Dit gegeven bemoeilijkt de plaatsing van een nieuwe cart bij een club.  

Daarom mogen handicarts alleen worden gebruikt voor de beschreven doeleinden 

met de toestemming van de manager/bestuur eventueel tegen het vastgestelde tarief.  
 

Golfclub Zeegersloot beschikt over een aantal handicarts. De samenstelling qua leeftijd 

van de club is zodanig, dat er een uiterste poging gedaan moet worden om de handicarts 

2x per dag in te zetten, indien mogelijk in dubbele bezetting. Daarbij zijn er natuurlijk 

beperkingen. De regels zoals vermeld in de clubgids voor greenfees, bezoekers, 

speelrecht en reservering hebben prioriteit. Daarnaast hebben handicart-kaarthouders 

altijd voorrang. Er worden handicarts ingezet zolang de toestand van de baan het toelaat.  

  

Regels: 

 

1. Er kunnen bij een normale doorloopsnelheid in de periode van mei t/m september 

tot 10.00 uur handicarts worden uitgegeven. Tussen 14.00 en 16.00 uur kan dat nog 

eens. 

2. Tussen 10.00 en 14.00 uur worden er geen handicarts uitgegeven, tenzij het 

maximale aantal voor 10.00 uur niet gehaald is.  

3. In de maanden maart, april en oktober is een dubbele uitgifte voor 18 holes niet 

mogelijk, maar wel voor 9 holes (voor 10.00 uur en na 13.00 uur). 

4. Als in maart, april en oktober in de ochtendperiode tot 10.00 uur niet het maximale 

aantal handicarts wordt uitgegeven, kunnen meteen nog handicarts voor 9 of 18 

holes worden uitgegeven.  

5. In de winterperiode van november t/m februari (eigenlijk maart) zal de uitgifte 

afhankelijk zijn van de baanomstandigheden. In deze periode is er ook maar één 

uitgifte mogelijk. 

6. Als er slechts 9 holes bespeelbaar zijn en op die holes handicarts zijn toegestaan, is 

een driedubbele uitgifte mogelijk: tot 10.00 uur, vanaf 12.00 en vanaf 14.00 uur. 

7. Dubbele bezetting van de handicart dient nagestreefd te worden.  
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Deze regelgeving is van toepassing tijdens dagen waarop geen wedstrijden worden 

gespeeld en zal moeten worden aangepast aan de wedstrijdvorm/startvorm van de dag.  

De uitgifte van handicarts aan wedstrijdspelers op de wedstrijddagen heeft voorrang.  

Er dienen dus bij de start voldoende handicarts voor hen beschikbaar te zijn.  

De wedstrijdorganiserende commissie moet, indien mogelijk, voor een dubbele bezetting 

te zorgen. Inschrijving en reservering dienen op elkaar te zijn afgestemd. 

Er is actie nodig van het lid en van de commissie. M.a.w. het lid geeft aan dat hij/zij een 

handicart zal reserveren en de commissie deelt deze leden bij elkaar in.  

De commissie deelt de handicarts zo vroeg mogelijk in, omdat die dan achter de 

wedstrijd nog een keer kunnen worden uitgegeven. Daarbij wordt er rekening 

gehouden met de verwachte speelsnelheid van de handicartgebruikers. Het zou nodig 

kunnen zijn om een of meerdere handicarts toch achter in het speelveld te plaatsen.  

 

De servicedesk en de manager worden tijdig (één week voor de wedstrijd) van deze 

indeling op de hoogte gesteld, zodat zij de overblijvende carts weer zo doelmatig 

mogelijk kunnen uitgeven.  
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12. REGLEMENT VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN DE 

MARSHALBUGGY EN DE BUGGY VAN DE MANAGER.  

  

Golfclub Zeegersloot bezit twee buggy’s. Deze zijn er alleen voor twee vastgestelde 

doelgroepen. Om misbruik te voorkomen zijn de volgende regels opgesteld:  

 

1. Beide buggy’s zijn in eerste instantie bedoeld voor een doelgroep, resp. voor de 

marshalcommissie en voor de manager. Beide groepen hebben te allen tijde 

voorrang als het om het gebruik van deze buggy’s gaat. 

 

2. De buggy voor de manager kan daarnaast worden ingezet bij een noodgeval in de 

baan en voor personen die in het kader van hun werkzaamheden met medeweten 

van de manager/het bestuur ergens op ons complex bezig zijn. 

 

3. De buggy van de manager mag alleen gebruikt worden door andere leden met 

uitdrukkelijke toestemming van de manager/het bestuur, bv. door de 

wedstrijdleiding bij clubkampioenschappen. 

 

4. De buggy die bestemd is voor de marshals, kan alleen met uitdrukkelijke 

toestemming van de manager/het bestuur ook worden gebruikt door anderen. 

 

5. Het bestuur en de manager zijn zeer terughoudend met het geven van toestemming. 

 

6. De servicedesk en het secretariaat zijn niet gemachtigd toestemming te verlenen 

voor het gebruik van beide buggy’s door anderen zonder toestemming van de 

manager/het bestuur, tenzij er sprake is van een noodgeval in de baan. 

 

7. Beide buggy’s zijn geen handicarts en mogen niet als zodanig worden ingezet, 

tenzij in een noodgeval of als er een handicart niet beschikbaar is.  

Goede organisatie dient dit te voorkomen. 
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13. REGLEMENT STARTVORMEN.  

  

1. Start op hole 1 en 10 

  

De start vindt 50/50 plaats op hole 1 en 10.  

Deze startvorm kost qua blokkade in het gunstigste geval 3 uur en 43 minuten en in het 

ongunstigste geval 4 uur en 44 minuten blokkadetijd afhankelijk van de het aantal 

deelnemers en de flightvorm.  

 

Regels:  

  

1. Bij een 1-10-start dient er een minimum te zijn van 54 spelers (18 x 3-ballen). 

2. Een wedstrijdcommissie heeft recht op twee 1-10-starts mits aan het minimum 

aantal deelnemers wordt voldaan. 

3. Als het recht op twee 1-10-starts vervallen is, kan op speciaal verzoek 1x een 1-10 

start toegestaan worden zonder dat het minimum aantal deelnemers wordt gehaald. 

4. Een 1-10-start kan eventueel omgeruild worden voor een shotgun als daar een zeer 

goede reden voor is. Daarvoor is overleg met het management nodig en de 

toestemming van het bestuur. Het verdient zeker niet de voorkeur! 

5. Het aantal 1-10- en shotgunstarts mag in totaliteit de vijf niet overschrijden. 

 

2. Shotgun 

 

De start is een zogenaamde shotgun, d.w.z. dat de start plaatsvindt op 18 holes tegelijk.  

Deze startvorm is verreweg het snelst qua start, maar heeft als groot nadeel, dat de baan 

lange tijd geheel bezet is. De blokkade is in het gunstigste geval 6 uur en 46 minuten en 

in het ongunstigste geval 7 uur en 24 minuten, afhankelijk van het aantal deelnemers en 

de indeling van de flights. 

 

Regels: 

 

1. Wedstrijden met minder dan 78 deelnemers (26 x 3-bal) of 88 deelnemers (22 x 4 

bal) komen niet in aanmerking voor een shotgun. 78 deelnemers is dus het absolute 

minimum. 

2. Als deze geplande deelname onverhoopt niet gehaald wordt, vervalt het recht op 

een shotgun. Bij het publiceren van de startlijst dient dat duidelijk te zijn. 

3. Bij grote terugloop van het aantal deelnemers door afzeggingen tot minder dan 78 

deelnemers na het publiceren van de startlijst vervalt eveneens het recht op een 

shotgun. Dat dient tijdig, drie dagen vóór de wedstrijd, met het management en de 

SD te worden opgenomen. Bij te grote terugloop daarna blijft de startvorm 

gehandhaafd. 

4. Een wedstrijdcommissie heeft recht op maximaal twee shotguns per jaar, mits aan 

het minimum aantal deelnemers wordt voldaan. 

5. Als het recht op twee wedstrijden met een shotgun is vervallen, komt één wedstrijd 

met een gepland aantal deelnemers van minder dan 78, op verzoek in een speciaal 

geval, in aanmerking voor een shotgunstart. 
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6. Een shotgun kan eventueel omgeruild worden voor een 1-10-start als daar een 

goede reden voor is. Qua doelmatigheid een goede ruil. Daarvoor is alleen overleg 

met het management nodig. 

7. Het aantal 1-10- en shotgunstarts mag in totaliteit de vijf niet overschrijden. 
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14. REGLEMENT BLOKKADES EN BUFFERS.  

 

  

Een buffer maakt deel uit van de blokkade.  

De speeltijd van een wedstrijd plus de buffer bepalen de blokkade.  

Er is een buffer vóór en na de wedstrijd.  
 

• Vóór twee-, drie- en vierballen is een buffer van 2 flights (10 min.) resp.3 flights  

(8 min.) voldoende. 

• Na twee- en drieballen is een buffer van 2 flights voldoende; de er achter startende 

flights mogen de laatste wedstrijdflights niet passeren. 

• Na vierballen is een buffer van een 3 flights verstandig; de eerste flights erna 

mogen geen tweeballen zijn en de wedstrijdflights niet passeren.  

• Na trage wedstrijden bestaande uit drie- en vierballen is een langere buffer nodig 

van ten minste 4 flights; ook dan mogen er geen tweeballen achter starten en 

mogen de wedstrijdflights niet gepasseerd te worden.  

• Matchplay is meestal een snelle wedstrijdvorm. Een lange buffer er vóór is nodig 

zeker als er drie- en vierballen vóór gepland zijn. 4 flights is dan verstandig.  

Erna is er slechts een korte buffer nodig, 1 flight.  

• Een foursome is spelmatig eigenlijk een tweebal en kan als zodanig behandeld 

worden. 

 

De bovenstaande regelgeving w.b. buffers/blokkades geldt voor een start  

vanaf hole 1.  
 

Bij starts volgens de 1-10-methode en een shotgun kan de blokkade anders zijn:  

  

Bij een shotgun dient er een lange blokkade vóór de wedstrijd te zijn.  

Eventueel kunnen er tot uiterlijk 4 ½ uur vóór de wedstrijd losse starttijden worden 

uitgegeven voor 18 holes en tot uiterlijk 2 ½ uur vóór de wedstrijd losse starttijden voor 

de eerste - resp. tweede 9 holes. Voor de wedstrijdtijd van een shotgun moet afhankelijk 

van de spelvorm 4 tot 5 uur, soms langer, worden uitgetrokken. Daarna kan er 

onmiddellijk op hole 1 (en desgewenst op hole 10) weer gestart worden, afhankelijk van 

de tijd van de dag en het seizoen.  

  

Voor een 1-10-start geldt dat er tot uiterlijk 2 ½ uur voor de aanvang van de wedstrijd 

losse starttijden kunnen worden uitgegeven voor maximaal 9 holes vanaf  resp. hole 1 en 

10. Indien er voldoende ruimte is, kunnen er 3 á 4 losse tijden worden uitgegeven op hole 

1 en 10 in de tijdsruimte tussen de starts op hole 1 en 10. Tijdens de competitie zou die 

ruimte er kunnen zijn indien er slechts één thuisspelend team is.  
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15. PRIJZENBELEID 

 

 Het prijzenbeleid wordt door het bestuur vastgesteld. Met prijzen wordt in dit geval 

bedoeld bekers, daarop gelijkende trofeeën en schilden. 

 Vooral de betekenis, die een wedstrijd voor de club heeft is bepalend voor het beleid van 

het bestuur w.b. het aanschaffen van prijzen. 

 

 De uitvoering wordt gedelegeerd aan de Prijzencommissie. Deze commissie adviseert het 

bestuur gevraagd en ongevraagd over het te voeren beleid en de uitvoering ervan.  

 

 Om aan het beleid een goede uitvoering te geven zijn er een aantal regels vastgesteld: 

 

• Het bestuur bepaalt welke prijzen er ter beschikking worden gesteld. 

• De Prijzencommissie treedt op als tussenpersoon. 

• Commissies moeten daarom over uit te reiken/aan te schaffen prijzen in overleg met 

het bestuur/c.q. Prijzencommissie treden. 

• Alleen prijzen, die vastgesteld worden door het bestuur komen in aanmerking om 

door de club gefinancierd en in het clubhuis tentoongesteld te worden. 

• Wisseltrofeeën van officiële clubwedstrijden worden in de prijzenkast getoond, dus 

niet bij de prijswinnaars thuis.  

• Aan de prijzenwinnaars van officiële clubwedstrijden worden replica’s van de 

trofeeën ter beschikking gesteld. 

• Eenmalige trofeeën en door de wedstrijdorganiserende commissies in het leven 

geroepen trofeeën mogen alleen na toestemming van het bestuur in de prijzenkast 

worden getoond. 

• Aanschaf, onderhoud en het tentoonstellen van de trofeeën worden gedaan door de 

Prijzencommissie. 

• Commissies volgen altijd de instructies van de Prijzencommissie. 
 

 


