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In deze nieuwsbrief nadere bijzonderheden omtrent de golfclub en
de baan, werking van de ballenautomaat, de JPvdBent Stichting en
onze greenkeepingmaatschappij HGM

AGENDA
Voor bijzonderheden zie de agenda in Egolf4U
NB.:
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clinics of de shop:
Rob Oosting, Golfpro
06 13 18 73 47
ook kunt u uw les online
boeken
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Beste leden van de Golfclub Gaasterland,
Ondanks dat er niet gegolfd kan worden is er toch veel nieuws.
Om te beginnen: zoals in de brief van woensdag aangegeven wordt er hard doorgewerkt om klaar te zijn
om onder NGF-protocol (zie NGF.nl nieuwsoverzicht of FAQ) te spelen als de baan weer open mag.
Het bestuur heeft besloten om dat in drie fasen te doen: eerst alleen voor leden en registratieleden, daarna
ook voor greenfee spelers maar reserveren via onze website en pas daarna via een door Golf.nl gestart
landelijk platform voor reserveringen. Zo kunnen we de toestroom goed beheersen en met enkele weken
tussenpoos, opschakelen als alles naar wens verloopt.
Margriet Franke werkt hard, samen met Freek de Ruiter en Toine Dinkelberg, om het reserveringssysteem
gereed te maken. De gebruiksaanwijzing komt als we weten wanneer de baan weer open gaat. Ook wordt
er door hen gewerkt aan betaalmogelijkheden voor bijvoorbeeld greenfee als het clubhuis nog dicht is.
De clubhuiscommissie werkt samen met de mensen van de Van den Bent Stichting aan plannen voor het
gefaseerd openstellen van het clubhuis. Gekeken wordt of in de eerste fase al toegang tot de toiletten
geregeld kan worden. De kleedkamers moeten volgens het NGF-protocol gesloten blijven. Ook wordt bekeken
of in een latere fase, als het restaurantgedeelte nog gesloten moet blijven, een afhaalpunt gemaakt kan
worden zodat met ruime afstand onderling op het terras toch koffie en zo gedronken kan worden.
Graag wil ik hier de mensen van de JP van de Bent Stichting heel veel sterkte en goeds wensen, voor hen is
het in deze tijd extra moeilijk.
Dita Meijering werkt met Simon de Jong aan de bewijzering. Op allerlei plaatsen moeten (verplicht) posters
komen met waarschuwingen en aanwijzingen voor veiligheid en hygiëne. Er komt een plek buiten voor de
scorekaarten, een aanwijzing om niet naar ballen te zoeken en een maximum aantal slagen per hole.
Zo kan de doorstroming op de baan beter gegarandeerd worden.
Jacob Minkema overlegt met Trudi Coosemans en de wedstrijdcommissie of we de senioren-, dames- en heren
dagen weer kunnen laten doorgaan, met inschrijving en een verplichte starttijd. Scorekaarten kunnen in een
brievenbus, maar helaas zal de nazit virtueel plaats moeten hebben.
Lenie Jorritsma zal het NGF-protocol en de algemene regels voor sporters van het RIVM aanpassen aan de
situatie bij onze club. Dat aangepaste protocol zal, zoals het er nu naar uitziet, via de gemeente aan de
veiligheidsregio ter goedkeuring moeten worden voorgelegd. Als het akkoord is, heeft Lenie aangeboden om
een samenvatting te maken die voor u als “werkprotocol” tijdens het golfen kan dienen.
Uiteraard komen deze stukken op de website.
De baancommissie regelt praktische zaken die volgens het protocol moeten zoals bijvoorbeeld harken
weghalen, ballenwassers afplakken, aantal afslagmatten in de drivingrange halveren.
Er komt bankpasbetaalautomaat op de ballendispenser.
Over dit laatste schrijft Luut Koopman nog een apart stukje. Ook zijn er PickCups besteld zodat we
de cups niet hoeven af te plakken, maar gewoon kunnen uitholen en zonder de vlaggenstok aan te raken,
de eigen bal kunnen opnemen.
De Marshalls hebben bij monde van Dirk Reinsma en Hedwig Kok aangeboden om in dubbele bezetting
aanwezig te zijn. Uitstekend! Overleg is gaande of zij ook, zolang het clubhuis dicht is, bij de uitgifte van
handicarts een rol kunnen spelen.

Rob Oosting staat te popelen om weer les te mogen geven. Helaas zal ook hij moeten wachten tot de
baan en drivingrange weer open gaan. Ik mag u allen zeer hartelijk groeten van hem, hij kan nauwelijks
wachten om u weer te zien.
De greenkeepers van HGM hebben heel hard gewerkt. In deze Putterbrief ook een artikel van Gertjan
Hilarius waarin nieuws over de conditie van de baan en de aanleg van nieuwe stukjes natuur om de
baan verder te verfraaien en misschien ook wat extra subsidie in de wacht te slepen.
Om de greenkeepers te eren en te steunen heeft de Golfalliantie een actie gestart: #dankgreenkeepers.
Te vinden op https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/apr/het-coronavirus--en-golf-dank-greenkeepers-banen-in-beeld . Van harte aanbevolen!
Ook rechtstreeks hier: Compliment en hulde aan onze greenkeepers die onder moeilijke omstandigheden zo goed voor onze baan zorgen.
De nieuwe tuin is aangelegd. Wel een uitdaging om de jonge aanplant met dit gortdroge weer goed op
gang te krijgen. Janneke Dierdorp zal met Rob Meijering en in overleg met HGM bewatering aanleggen
zodat de planten ons zo grillig geworden klimaat kunnen overleven.
De heren van de gebouwencommissie hebben hard gewerkt en het clubhuis geschilderd, Wobby
Bosma en Douwe Bult hebben onkruid tussen de tegels vandaan gehaald en ballen gestoken op de
drivingrange. Fantastisch!
U ziet: niet golfen en toch hard werken voor de club!
Laten we allen duimen en hopen dat wij spoedig van dit werk de vruchten mogen plukken!
Ik ben er van overtuigd dat met opening van onze baan en spelen met respect voor de regels van het
protocol de infectiedruk in Gaasterland niet zal toenemen. En dat het veilig zal zijn voor medewerkers
en spelers.
Ik hoop dat u allen gezond bent en blijft en dat ik u allen weer snel zal mogen ontmoeten,
Alle goeds, geluk en gezondheid,
Jeroen de Wit, voorzitter.

Nieuws van de Baancommissie
Ballenautomaat en Ballenkaarten.
Vanaf heden kan de ballen automaat op de drivingrange nog uitsluitend worden gebruikt met betaalpas of
creditkaart en nemen wij afscheid van de ballenkaart en munten.
Voor de leden die nog een magneetkaart/ballenkaart hebben is er goed nieuws.
U kunt via de bestaande kaartlezer uw nog resterende credits van uw ballenkaart opmaken.
De werkwijze is dezelfde als bij een PIN-automaat met contactloos betalen. De pas voor het systeem houden en er wordt één keer € 0,60 cent - afgeschreven voor de gebruikelijke hoeveelheid ballen (20). Let op,
vergeet niet tijdig een emmer gereed te zetten!
Door dit nieuwe systeem hebben wij voor de leden en bezoekers van onze drivingrange een 24/7 facilitering welke past bij de huidige betalingsmogelijkheden.

Nieuw: Ballen PickCup
			

Vrienden en Vriendinnendag 2020
Op zaterdag 29 augustus wordt onze jaarlijkse vrienden en vriendinnendag georganiseerd.
Deze 18 holes wedstrijd is een gezelligheidswedstrijd met vriend of vriendin, niet zijnde lid van onze club.
Gemengd mag ook.
De wedstrijd wordt gecomplementeerd met een uitgebreid bijprogramma.
Hopelijk zijn in augustus de Corona beperkingen weer van de baan en mogen wij weer gezellig golfen.
Schrijf de datum alvast in uw agenda en nodig uw vriend of vriendin uit.
Vanaf begin augustus kunt U inschrijven via Egolf4U.
Namens de WeCo,

Onze mensen van de JPvdBent Stichting
Deze week per telefoon gesproken met Alina hoe het met een ieder gaat.
Iedereen is teleurgesteld dat het zo lang gaat duren.
De vraag is wanneer de JP weer een steentje zal kunnen bijdragen aan het draaien van het clubhuis.
De begeleiding is op de hoogte van het protocol van de NGF en gaat kijken waar ze kunnen helpen, dit alles
in overleg met de clubhuiscommissie.
De cliënten zijn of op hun woonlocatie of ze zijn bij hun ouders thuis; ze mochten kiezen waar ze wilden zijn,
maar dat er dan niet meer veranderd kan worden.
Met een aantal cliënten gaat het redelijk goed en er zijn ook die moeilijk aan deze situatie kunnen wennen.
De begeleiders zijn nu verspreid over de woonlocaties waar ze de begeleiding aldaar ondersteunen.
Met de cliënten die thuis zijn wordt telefonisch contact gehouden.
Wat ze allemaal wel missen is het werken in het clubhuis. Het geeft hun structuur en contact met elkaar, hun
begeleiders en ons als leden.
Ruurd neemt af en toe één van de cliënten mee naar het clubhuis om wat zaken in de keuken te regelen.
Ook hebben Alina en ik nagedacht hoe we met z’n allen de cliënten een hart onder de riem kunnen steken:
Zou het niet geweldig zijn als ze allemaal meerdere kaarten zouden ontvangen.
Als men een kaartje wil sturen, stuur een kaartje in het algemeen en niet gericht tot één persoon.
Het kaartje kan gestuurd worden naar:
Nicole Boersma (zij is coördinator namens de JP voor de golfclub)
Jancko Douwamastraat 41-106
8602 BK Sneek.
De begeleiders zorgen er voor dat hun cliënten dan de kaarten krijgen.
Namens het bestuur,
Anna van der Goot

		

Een aantal van onze leden heeft een foto opgestuurd op welke manier ze hun golf op peil weten proberen te houden.
Dank hiervoor

Steun onze sponsoren nu en na de coronacrisis
Op dit moment hebben we allemaal te maken met de consequenties van het Coronavirus.
Iedereen probeert hier zo goed mogelijk doorheen te komen. Gezondheid staat voorop en
het volgen van de richtlijnen van RIVM en regering dienen nageleefd te worden.

Poortema & van Roosmalen
Balk

