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-----------------------------------------------------------------------------------------------------1. UPDATE PARK & PLAY GOLF PROTOCOL
In het Belgisch Staatsblad verscheen het Ministerieel Besluit met dringende op te volgen maatregelen
om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
In onze communicatie van donderdag 30/04 werd reeds aangekondigd dat golfen toegestaan is met
maximum 2 dezelfde vrienden.
Nog even ter herinnering… BELANGRIJK!!
Ministerieel Besluit … Artikel 5
“wandelingen en fysieke activiteiten in open lucht die geen fysieke contacten impliceren, alleen of in
het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen en/of in het gezelschap van maximum
twee, steeds dezelfde, andere personen, met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke
persoon”
De lokale overheden hebben opdracht gekregen deze maatregelen te controleren en te
sanctioneren.
Wij hebben bij nazicht in i-golf geconstateerd dat dit niet altijd gerespecteerd werd.
We vragen dan ook met aandrang, meer dan ooit, om dit onderling te overleggen en op i-golf
de nodige aanpassingen te doen conform de wetgeving.
Bij controle en overtreding bent u zelf verantwoordelijk alsook financieel en kan u de hele
golfsector en uw medegolfers daardoor schaden.

2. BOEKINGEN PRACTICE MODULES
Bij nazicht wordt vastgesteld dat er in de practice modules meerdere reservaties per module per dag
gebeuren (bv. driving range wordt op 1 dag voor meer dan 1 blok van een half uur geboekt).
Rekening houdend met bovenstaande update betreffende het spelen met 2 dezelfde vrienden en de
annulaties die hierdoor gaan moeten gebeuren is het belangrijk dat de voorwaarden van de
reservaties van de practice worden nageleefd.
Gelieve waar nodig zelf te willen annuleren...zoniet doen wij de noodzakelijke annulaties.
Op die manier kan iedereen beperkt gebruik maken van onze faciliteiten in deze moeilijke periode!!
Bedankt voor uw medewerking en graag tot binnenkort.
Sportieve groeten
Golfschool Gent

