Beste Leden,
Op basis van de laatste beslissingen omtrent de Corona te volgen regels ontvingen we het bericht dat
amateursporters die 13 jaar of ouder zijn buiten lessen mogen volgen bij de pro’s met als gevolg dat.
voor wat betreft golflessen we terug een volledig sportief aanbod kunnen aanbieden met aangepaste
openingsuren, een shop aanbod en een volledig opleidingsprogramma voor onze starters; Hieronder
vindt u dan ook onze aangepaste Corona regels op basis van het MB van de genomen beslissing op
vrijdag 30 okt 2020 met terug wat aanpassingen vanaf 2 november 2020, waarbij
• GEORGANISEERD SPORTEN MAG NIET MEER
Bovenstaande heeft uiteraard een impact op onze werking , waardoor we het nuttig vinden alles nog
eens te verduidelijken en aan te passen….nieuw protocol Golf Vlaanderen (hier klikken)
Reserveer -Parkeer – Speel – Terug naar huis
Mondmasker is voor + 12 jarigen verplicht van zodra u de Golfschool betreedt en is NIET verplicht
wanneer u aan de activiteit begint Afstand houden 1.5 m Handgel gebruiken, ontsmetten mandjes,
bij gebruik compressoren handen ontsmetten….er is op verschillende plaatsen handgel voorzien door
de club doch eigen handgel is eveneens aan te raden
Indoor is volledig gesloten
Kleedkamers, douches, horeca blijven gesloten
Het secretariaat is geopend op maandag van 13h00 tot 17:30 en van din-zon van 9h00 tot 17h30
Golflessen mogen voorlopig doorgaan bij onze Pro’s met maximum 3 personen:(agenda's staan weer
open) De reeds geboekte lessen, die geschrapt waren kunnen terug gereserveerd worden
Groepslessen en initiaties zijn dus niet toegelaten
Uitzonderlijke openingsuren voor alle golf-activiteiten: Maandag: 13u tot 18u - Dinsdag tot vrijdag:
9u tot 19u - Zat-zondag: 9u tot 18u…voor de kerstperiode zie onze nieuwsbrief.
Voor de jeugdspelers tot en met 12 jaar (geboren 2008 of later) zijn er geen sport beperkingen dus
voor de jeugd kunnen stages, lessen, wedstrijden gewoon doorgaan
Jeugdlessen op woensdag en zaterdag Tijdens deze crisis periode is er op woensdag en zaterdag een
beperkt aantal deelnemers max 18 ipv 30. En er dient een keuze gemaakt te worden OF woensdag
OF zaterdag en reservatie is verplicht via i-golf met max aantal deelnemers: 18
Stappenplan voor de starters : Het normaal voorzien “stappenplan” met begeleiding zal gewoon
kunnen doorgaan mits reservatie in i-golf. Theorie proef wordt individueel georganiseerd op
regelmatige tijdstippen . Zie i -golf.
Practice:
Driving (plaatsen vrij te kiezen )/putting/chipping-bunker hier klikken voor de procedure hiervoor)
Om alle activiteiten “safe” en “tracing” mogelijk te maken is het noodzakelijk om voor iedere
activiteit te reserveren in
i – golf – Uw reservatie moet op vraag steeds kunnen voorgelegd worden
Na gebruik op de driving range MOETEN de mandjes zoals steeds teruggebracht worden naar de
ballenbak. Er zal

op toegezien worden en bij niet terugbrengen kunnen er sancties opgelegd worden!
9 holes parcours: reservatie is verplicht en mag gespeeld worden met 3 personen. Men moet ten
allen tijde 1,5 m
afstand houden van elke medespeler (ook op afslagplaats en green) behalve natuurlijk met vaste
partners (huisgenoten)
Starttijden altijd respecteren ! en ….Respect voor de baan en herstel uw pitchmarks en divots!
Scorekaarten dienen steeds te worden afgehaald op het secretariaat en op verzoek steeds te worden
voorgelegd.
Er zijn geen harken in de bunkers en de vlaggenstokken mogen niet aangeraakt worden.
Prijsuitreikingen van recente wedstrijden en cluster wedstrijden :
Deze prijsuitreikingen zullen plaatsvinden op een latere datum en dit van zodra de mogelijkheid
geboden wordt binnen het Corona Protocol.
Op onze website onder rubriek "Prijsuitreikingen" (hier klikken) kun je steeds per wedstrijd de
resultaten hiervan bekijken.
Momenteel zijn er, gezien enkele lokale maatregelen, toch al enkele clubs gesloten oa. In het
Brussels Gewest maar ook in Vlaanderen op gemeentelijk niveau.
Neem deze maatregelen dus ernstig en volg ze strikt op, zodat we, als zowat enige sport, met onze
club actief mogen blijven…al is het maar met dit beperktere aanbod.
Dit zijn de huidige regels t.a.v. het aangepast protocol van Sport Vlaanderen en Golf Vlaanderen.
Deze kunnen nog wijzigen in de loop van de volgende dagen. We houden u op de hoogte hiervan.
Met sportieve groeten en hou het “safe”
Golfschool Gent

