
Vrijdag 8 mei 2020

Licht aan het einde van de tunnel, we mogen 11 mei
2020 weer weer de baan in.

Beste leden,

 

Gelukkig kunnen we vanaf a.s. maandag weer de baan op. De eerste periode na de sluiting

i.v.m. corona zal zeer waarschijnlijk een drukke worden. Hierop wordt ingespeeld met een

aantal maatregelen, zodat alle leden ook aan spelen toe kunnen komen en we dit op een

veilige manier kunnen gaan doen. Leest u de onderstaande punten goed door en houd u er

ook aan. Met z’n allen gaan we dan zorgen voor een veilige sportomgeving op onze baan. 

Het bestuur heeft ook een speciale vlog gemaakt, zie: Bekijk hier de vlog

De volgende maatregelen zijn van kracht:

Elk lid kan online maximaal 1 maal 9-holes per dag reserveren en spelen van 11 t/m

17 mei. In de tweede week van 18 t/m 24 mei kan weer 18-holes worden gereserveerd

en gespeeld. Verder worden er de eerste 2 weken geen gasten of introducees

toegelaten. Groepsboekingen (2 flights achter elkaar) zijn in deze periode niet

toegestaan. Uiteraard kunt u wel voor meerdere personen binnen uw flight reserveren,

zoals normaal het geval is. U kunt tot maandag 11 mei alleen online reserveren, vanaf

11 mei zijn we weer telefonisch bereikbaar. U kunt starttijden reserveren vanaf

zaterdagochtend 9 mei om 09.00 uur. Wij verzoeken u om in de 1e week niet meer

dan 4 dagen te boeken. Zo zorgen we er voor dat er voldoende capaciteit is en alle

leden kunnen spelen.

Flights van 2 t/m 4 personen zijn toegestaan, waarbij flights van 3 of 4 personen de

voorkeur hebben. Probeer uw flight op te vullen om de capaciteit van de baan optimaal

te benutten.

Wanneer u door weersomstandigheden, of door te laat arriveren op de tee te laat bent

voor uw starttijd, kunt u niet meer de baan in.

Er kan alleen worden gespeeld met een reservering. Arriveer niet eerder dan 15

minuten vóór aanvang van uw starttijd. Verlaat na de ronde direct weer het complex.

Geef elkaar de ruimte op de parkeerplaats. Indien u voor uw ronde gebruik wilt maken

van de driving range mag u maximaal 30 minuten vóór uw starttijd arriveren.

Volg bij gebruik van de driving range de juiste route. Opgang in het midden is de

entree, volg de pijlen, hier staan tevens 10 mandjes klaar. U kunt ballen uit de

automaat halen. Deze eerste week is de automaat afgesteld om maar één tik ballen te

geven, omdat de driving range in eerste instantie alleen kan worden gebruikt om warm

te slaan voor uw ronde. Zijn de mandjes bij de ingang op, dan is de driving range vol

en zult u even moeten wachten tot er weer een mandje beschikbaar is. U kunt gebruik

maken van het onoverdekte gedeelte aan de rechter of de linker kant, de overdekte

gedeeltes zijn gereserveerd voor lessen. Aan die kant verlaat u ook weer de driving

range wanneer u klaar bent. U neemt uw mandje mee en plaatst dit terug bij de ingang.

De matten zijn voldoende ver uit elkaar geplaatst.

Bij aankomst gaat maximaal 1 persoon uit de flight naar de receptie om de flight aan te

melden. De terminals in de hal zijn niet beschikbaar. Er mogen zich maximaal 2

personen gelijktijdig in de receptieruimte bevinden.

Handicarts mogen maar door 1 persoon worden gebruikt. Enige uitzondering is dat

wanneer 2 personen uit een huishouden samen spelen deze wel in 1 handicart

mogen. Afhalen van de sleutel kan zoals altijd bij de receptie. Na gebruik wordt de

sleutel bij de receptie ingeleverd. Handicarts zijn beschikbaar vanaf 08.30 uur t/m

17.00 uur.

https://youtu.be/CmRkEBhMeF4


Er zijn de eerste dagen 2 marshals aanwezig van 09.00-17.00 uur.

De receptie en toiletten zijn van maandag 11 t/m zondag 17 mei geopend tussen

08.00-19.00 uur. De kleedruimten / douches / horeca en terras blijven voorlopig

gesloten, (de trap naar boven is afgezet). Er mogen maximaal 2 personen in de

receptieruimte aanwezig zijn. De deur van de lockerruimte is open en te bereiken

tijdens openingsuren van de receptie. In de lockerruimte mogen maximaal 2 personen

gelijktijdig naar binnen.

Deuren staan waar mogelijk open om contactmomenten te voorkomen.

Betalingen zijn alleen per pin mogelijk.

Er zijn handgels met 70% alcohol bij de toiletten en de receptie aanwezig.

Bij de uitgifte van de handicarts en ballenmandjes op de driving range zijn

desinfectiemiddelen aanwezig.

Er is één medewerker verantwoordelijk voor de Corona maatregelen en het

desinfecteren van materialen. Medewerkers en marshals mogen golfers wijzen op het

niet naleven van het protocol. Bij overtredingen hebben medewerkers en marshals het

recht de speler de toegang tot de faciliteiten te ontzeggen. Hiervan wordt melding bij

het bestuur gemaakt.

Bij de oefengreens zijn borden geplaatst met een maximum aantal golfers die

tegelijkertijd op en rond de oefengreen aanwezig mogen zijn.

Cups worden boven de holes geplaatst, harken worden verwijderd, bunkers worden

behandeld als waste area. Raak de vlaggenstok niet aan en houdt afstand.

U kunt tijdelijk geen NGF pasjes ophalen bij de receptie.

De toiletten zijn beperkt toegankelijk, probeer thuis naar het toilet te gaan.

Kom niet naar de baan zonder een starttijd.

Volg de regels van het RIVM

Houd 1,5 meter afstand.

Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus,

niezen, keelpijn, -lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).

Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of

benauwdheidsklachten.

Was voor en na het golfen je handen, minimaal 20 seconden.

Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen.

Raak de vlaggenstok niet aan.

Ga na het voltooien van de ronde of les meteen weer naar huis.

Volg de aanwijzingen van het personeel.

Wij danken u voor uw geduld en begrip en wensen u heel veel plezier in de baan, geniet er

van!

Namens het bestuur van Golfclub Heelsum

 

Gerd-Jan Toonen

Baanmanager

Kijk ook naar maatregelen van de NGF:

Voorzorgsmaatregelen golfers en Maatregelen voor de individuele golfer

STARTTIJD INLOG VOOR BAAN

http://golfclub-heelsum.u-mailer.nl/dynamic/uploads/golfclub-heelsum/Voorzorgsmaatregelen golfers.pdf
http://golfclub-heelsum.u-mailer.nl/dynamic/uploads/golfclub-heelsum/Maatregelen voor de individuele golfer.pdf
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
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