
 
 

 

 

Alphen aan den Rijn, 6 mei 2020  

 

Bestuursbesluit inzake de clubwedstrijden en reserveringen.  
 

Wedstrijden in 2020:  
 

1. Geen wedstrijden zolang het clubhuis en restaurant gesloten zijn.  

2. Na openstelling van de golfbanen de 1e 2 maanden geen wedstrijden. Dus als we 1 juni weer de 

wei in mogen, worden de eerste wedstrijden pas in augustus georganiseerd.  

3. De hele huidige wedstrijdkalender wordt geschrapt.  

4. Er wordt een nieuwe wedstrijdkalender gemaakt om de week 1 wedstrijd in het weekend.  

5. De Weco zal in de wedstrijdkalender slechts serieuze wedstrijden waar normaliter veel deelnemers 

aan meedoen organiseren, zoals maandbekers. Geen funwedstrijden als Niblicktrofee, Presidentscup, 

etc.  

6. Dit jaar geen clubkampioenschappen, tenzij de Weco met een hele creatieve oplossing komt 

waarbij de speelruimte voor niet deelnemers maximaal is.  

7. Ook de Jeugdcommissie neemt op de nieuwe wedstrijdkalender slechts serieuze wedstrijden op. 

De Sinterklaas wedstrijd behoord tot de serieuze wedstrijden.  

8. DAC en WAC mogen de slotwedstrijd organiseren.  

9. De PAC, Daco en Seco halveren het speelschema.  

10. Geen wedstrijden met een shotgun.  

 

Reserveren voor het spelen van vrije ronden per 11 mei 2020:  
 

1. Reserveren van starttijden is vanaf heden ook voor de Parkbaan verplicht; 

2. Flights van maximaal 3 spelers;  

3. Starttijden om de 8 minuten;  

4. Twee- en éénballen worden aangevuld tot een flight van 3;  

5. Leden kunnen 6 dagen van te voren via de website een starttijd reserveren;  

6. Om iedereen speelruimte te geven, de eerste maand voor ieder lid slechts 2 x per week een 

golfronde;  

7. De eerste maand na openstelling geen greenfee spelers (gasten);  

8. Vanaf 2e maand kunnen gasten 4 dagen van te voeren reserveren (via website en servicedesk);  

9. Last-minute boekingen (telefonisch en aan de servicedesk) kunnen de lege plekken invullen;  

10. Dit geldt voor alle lussen: de Griendbaan, de Heuvelbaan en de Parkbaan.  

 

Namens het bestuur:  

 

Lia Krosse (bestuurslid),  Jaap Molenaar (voorzitter),  Bart Rekers (manager). 


