Beste Leden,
Op basis van het Ministerieel Besluit van vrijdag 8 mei werd een protocol uitgewerkt door Golf
Vlaanderen, dat werd bijgewerkt op zaterdagavond.
Op basis van dit protocol/ en Ministrieel Besluit en na 1 week ervaring met de te volgen regels hebben
wij besloten vanaf maandag enkele wijzigingen/aanvullingen aan onze procedure aan te passen:
•
•
•
•
•

•

Voor - en na gebruik driving range handen ontsmetten. Het ontsmetten van de ballen
dient niet meer te gebeuren.
Wij voorzien enkele extra afslagmatten op de driving range. Dit geeft u de mogelijkheid
om de driving range vanaf nu voor maximum 1 uur te reserveren.
De putting wordt ook uitgebreid naar 3 personen per half uur
U kunt nog steeds combineren met putting en chipping, doch de combinatie driving
range, chipping & putting is dus maximum 2 u per bezoek
Vanaf maandag 18/5 hebben de pro's terug de mogelijkheid om les te geven De
voorzorgsmaatregelen zullen door onze pro's uitgewerkt worden. Van zodra deze bekend
zijn zullen onze pro's hun kalender openstellen voor reservatie en zullen we U alle info
daaromtrent mededelen.
De Shop en Secretariaat zullen terug open zijn mits inachtneming van de "social
distancing" die in de winkels van toepassing is. Dit betekent in ons geval maximum 1
persoon aanwezig in de shop (2 pp kan indien onder zelfde dak). De openingsuren
tijdens deze Corona crisis zijn de volgende :
- maandag
van 13h30 tot 18h00
- dinsdag
van 9h00 tot 18h00
- woensdag
van 9h00 tot 18h00
- donderdag
van 13h30 tot 18h00
- vrijdag
van 13h30 tot 18h00
- zaterdag
van 13h30 tot 18h00
- zondag
van 13h30 tot 18h00

Dit is duidelijk reeds een versoepeling van de veiligheidsregels maar we rekenen op u allen om alles
strikt toe te passen....ook naar reserveringen toe.
Jammer genoeg kunnen we u nog niet meedelen dat onze Lounge en Brasserie terug open is,
maar Karel en Ine hebben wel gezorgd voor een uitstekend afhalingspakket aan daglunches en
brasseriekaart, die u regelmatig worden toegestuurd en die ook op de website te vinden zijn
(hier klikken)
Alle info betreffende ons Corona reglement en updates vindt u ook op onze website (hier klikken)
Hierbij enkele belangrijke reminders : ….Dit MOET correct opgevolgd worden.
•
•

•
•

combinatie practice en tee-reservatie niet toegelaten
tee-reservatie is nog steeds met 2 dezelfde vrienden :
Er zijn 3 mogelijkheden:
- 3 of 2 afzonderlijke golfers “niet -corona golfvrienden” =afslag om de 5’ (in
onderling overleg)
- 2 vaste “corona” golfvrienden + 1 golfer =golfer vertrekt eerst
na 5’
vertrekken de vaste "corona golfvrienden"
-3 vaste "corona golfvrienden"
= normaal spel
Je bent slechts kort voor en na jouw reservatie aanwezig op de club
Indien u niet aanwezig kan zijn...gelieve uw reservatie te annuleren...respect voor
medegolfers
Wij willen u er nogmaals op wijzen dat u zelf verantwoordelijk bent voor de
boekingen die u maakt.

Hou het save en sportief.....sportieve groeten en we rekenen op het strikte naleving
van de te volgen regels
Golfschool Gent

