GVN PROTOCOL

Geldend met ingang van 11 mei 2020 (tot nader bericht)

GVN kan geen verantwoording nemen voor jouw gezondheid.
Houd je altijd aan de algemene adviezen van het RIVM en de specifieke
richtlijnen uit dit protocol én de door de golfbaan gestelde regels.

 Was vaak je handen.
 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

BASIS
REGELS

 Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze
daarna weg.
 Schud geen handen.
 Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

 Check jouw exacte starttijd op de toegezonden startlijst
 Lees de aanvullende informatie van de commissie
 Meld je af als je een van de volgende klachten hebt:

VOOR
VERTREK

 neusverkoudheid, loopneus, niezen
 Keelpijn, lichte hoest
 Verhoging (vanaf 38 Co)

 Meld je ook af als een van jouw huisgenoten koorts- of
benauwdheidsklachten heeft of als je recent in aanraking bent
geweest met iemand met deze klachten.
 Reis niet samen met anderen, behalve met huisgenoten.

 Kom max 30 minuten voor je starttijd naar de baan.
 "Niet te vroeg maar ook niet te laat".

 Advies tijden schema

VOOR
AANVANG

 Starttijd minus 30 minuten: arriveer bij de baan.
 Starttijd minus 20 minuten: warming up driving range.
 Starttijd minus 10 minuten: meld je bij de tee.

 Kom niet eerder naar de 1e tee dan nodig. Vermijd groepsvorming
aldaar.
 Met het versturen van de startlijst ontvang je instructies waar je je
vooraf dient te melden. En waar je de scorekaart ontvangt.
 Houd oefenfaciliteiten niet langer bezet dan nodig.
 Restaurant, kleedkamers en terras zijn gesloten.

 Houd je aan de starttijd en flight indeling van de startlijst.
 Noteer zelf je naam en exact- en playing handicap op de kaart.
 Wissel geen scorekaarten uit met andere spelers.

DE RONDE

 Noteer op de scorekaart je eigen score en de score van een andere
speler uit de flight (of houd de scores digitaal bij).
 Kom niet in contact met andere spelers en hun spullen.
 Raak de vlaggenstok niet aan.
 Veeg na een bunkerslag het zand aan met je voeten of eigen club.
 Volg altijd de instructies van het personeel op.

 Controleer de scores met je flightgenoten.
 De speler die als eerste genoemd staat op de startlijst, geeft per
Whatsapp of SMS de scores van alle flightgenoten door aan de
commissie.
 Verlaat daarna direct de accommodatie!

NA
AFLOOP

 Er is geen prijsuitreiking. Niet na afloop of anderzijds op een later
tijdstip.
 Restaurant, kleedkamers en terras zijn gesloten.
 Elke speler bewaart de eigen scorekaart ten minste 1 week.
Deze kan indien nodig worden opgevraagd door de commissie.
 De commissie publiceert de uitslagen en het klassement (indien van
toepassing) op de ledensite.

