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Rosendaelsche Golf Protocol Verantwoord Sporten 11 mei 2020

Algemeen:
Er is een zero tolerance beleid. Niet naleven van de protocollen betekent dat het bestuur aan u sancties oplegt
conform artikel 9 van het Huishoudelijk Reglement Vereniging Rosendaelsche Golfclub per 27 november 2018.
De gemeente zal controleren op naleving van de regels. Bij overtreding van de regels door een lid zullen de financiële consequenties voor de Rosendaelsche Golfclub (denk aan boetes van overheid) 1 op 1 doorbelast worden aan dit lid.
Overtreding van de regels heeft ook tot gevolg een schorsing van twee maanden van het betreffende lid .
●

Na 1 week volgt een evaluatie of onderstaande protocollen goed werken of dat deze aangepast moeten
worden om de Corona maatregelen beter te waarborgen.

●

Er zullen marshals aanwezig zijn om onderstaande protocollen te bewaken. U dient de adviezen van de
marshals ogenblikkelijk op te volgen.

●

Bij bezetting van het secretariaat is het noodnummer van de Rosendaelsche Golfclub bereikbaar voor
Bedrijfs Hulp Verlening. Op de overige uren en dagen dat zij niet aanwezig zijn, dient men direct contact op
te nemen met 1-1-2.

●

De leden moeten zich realiseren dat er geen gebruik gemaakt kan worden van kleedkamers

●

Twee toiletten (1 dames en 1 heren) in de hal van het clubhuis zijn beschikbaar. Leden wordt gevraagd de
toiletten na gebruik schoon te maken. Tevens kan hier een flesje water gevuld worden.

●

Voor alle leden, ook jeugdleden, geldt aanmelden/ afmelden voor een starttijd via de
Website/Agenda-Baan/starttijden of via de Egolf4U app

●

De Stokkenloods alleen toegankelijk via de ingang bij shop (handsfree)

●

Denkt u er ook aan om ‘ruim’ te parkeren

●

De landelijk bekende Corona maatregelen (1,5m afstand, schud geen handen, hoest en nies in je elleboog,
enz. enz.) zijn op het hele terrein, 1 op 1 van toepassing.

Fase 1:
a.

Opening golfbaan, zie protocol

b.

Start lessen, zie protocol

c.

Clubhuis dicht. Restaurant alleen op basis van (bekend protocol) afhaal. Conform richtlijnen wordt het
restaurant op 1 juni 2020 geopend.

d.

Shop open conform RIVM richtlijnen

e.

Secretariaat in principe door 1 persoon bemand

Protocol 1a Opening golfbaan
●

Reserveren/inschrijven via de website/Agenda-Baan/starttijden of via de Egolf4U app.

●

Een lid schrijft zichzelf in op een starttijd via de Website/Agenda-Baan/starttijden of via de Egolf4U app

●

Inschrijven voor maximaal 3 rondes per week. Na evaluatie kan dit opgeschaald worden Geen starttijd is
niet golfen

●

De eerste twee weken kunnen alleen 9 holes per keer gespeeld worden. Het maximum aantal spelers in
een flight is 3. Dit is om de doorloopsnelheid te bevorderen
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●

Er wordt gestart vanaf hole 1 of hole 10.

●

De starttijden hebben een interval van 10 minuten.

●

Openingstijd baan van 09h00 tot 21h00. De eerste start is om 09h00 de laatste start om 19h00. Om 21h00
moeten alle leden de baan verlaten hebben.

●

Om 08h30 gaat de slagboom open: 30 minuten voor de 1e starttijd. Om 19h30 sluit de toegangsslagboom

●

De Driving Range (DR) is toegankelijk om in te slaan voordat de speler de baan in gaat. Er kan vanaf 20 minuten voordat de speler zijn starttijd heeft, gebruik gemaakt worden van de DR. De DR is ook toegankelijk
voor leden die les hebben bij 1 van de professionals. De stokkenkelder is alleen via de toegang bij de shop
te bereiken. (handsfree)

●

Indien de golfers niet op tijd op de tee verschijnen vervalt hun starttijd.

●

In principe wordt er niet doorgelaten.

●

Er zijn verplichte looproutes aangegeven. Indien je naar de Driving Range of oefengreen gaat loop je aan
de linkerzijde van hole 1 langs. Alleen indien clubs in de stokkenloods liggen mogen deze opgehaald worden. Daarna direct naar de DR of oefengreen.

●

Indien je een starttijd hebt gereserveerd loop je maximaal 10 minuten voor aanvang starttijd via de rechterzijde van hole 1 naar de tee.

●

Op hole 1 en 10 zijn starters aanwezig. Aanwijzingen van de starter dienen integraal opgevolgd te worden.
Aanwijzingen van een starter/marshal in de baan dienen integraal opgevolgd te worden.

●

Voorwaarde voor openstelling van de baan en DR is en blijft dat essentiële randvoorwaarden geborgd zijn.

●

Dat houdt in dat er altijd voldoende starters en/of marshals zijn anders kan er niet gestart worden. Dit zal
worden ingevuld middels een vastgesteld rooster. Tevens dienen desinfectie materialen, belijning en posters met o.a. looproute, en algemene coronaregels aanwezig te zijn.

Noot 1: Ballenwassers en prullenbakken zijn verwijderd. Baan is Q
Noot 2: Om te voorkomen dat leden vlaggenstokken en harken moeten vasthouden zijn de volgende maatregelen getroffen:
alle bunkerharken worden verwijderd. De leden ¨harken¨ de bunker aan met een golfclub en/of de schoenen.
Men dient de bunkers via de lage kant te betreden.
Noot 3: Handicart
Vooraf door de baan uit te voeren
• Plaats flacon ontsmettende gel bij betaalterminal en bij toegang naar Handicarts.
• Plaats doos ontsmettende tissues in iedere Handicart.
Door de baan uit te voeren aan het begin van de dag:
• Handicarts ontsmetten (stuur, sleutel en V/A schakelaar).
• Handicarts van de lader halen, berg laadsnoer op.
• Sleutels ontsmetten en in contactslot van Handicarts plaatsen.
• Alle toegangsdeuren zo veel mogelijk open zetten en routing maken voor gebruikers.

Pashouders
• Gebruik Handicart toegestaan door maximaal één persoon.
• Gebruik door twee personen afkomstig uit één huishouden is toegestaan.
• Vooraf reserveren via internet.
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•
•
•
•
•
•

Alleen contactloos inchecken met Handicartpas via betaalterminal.
Ontsmet handen voorafgaande aan gebruik.
Raak alleen de onderdelen aan die nodig zijn.
Sleutels altijd in de kar laten.
Na afloop stuur, sleutel en V/A schakelaar met tissue ontsmetten.
Vervolgens na het verlaten van de Handicart eigen handen ontsmetten.

Door de baan uit te voeren aan eind van de dag:
• Handicarts ontsmetten (stuur, sleutel en V/A schakelaar) en aan de lader zetten.
• Sleutels verwijderen uit contactslot en opbergen in clubhuis.
• Toegangsdeuren afsluiten.

Protocol 1b Start lessen
●

Vanaf 13 mei starten de lessen. Het proteam zet hiervoor de lesagenda open

●

De lessen duren 45 minuten. Iedere les start op het hele uur.

●

Na iedere les wordt de lesruimte schoon gemaakt.

●

Alleen privélessen, maximaal 2 personen mits uit zelfde huishouden.

●

Jeugdleden t/m 18 jaar kunnen wel in groepen les hebben.

Protocol 1c Clubhuis dicht
●

Het clubhuis blijft dicht. Restaurant alleen op basis van (bekend protocol) afhaal. Conform richtlijnen
wordt het restaurant op 1 juni 2020 geopend.
- Take away bij keukenraam met voldoende afstand tussen wachtenden en keukenpersoneel.
- Take away van 10.00 – 17.00 uur op terras voor enkel koffie, thee, frisdranken, broodjes.
- Maximaal 3 personen op het terras
- Men dient de aangegeven looproute te volgen.

Noot: De leden moeten zich realiseren dat er geen gebruik gemaakt kan worden van kleedkamers, toiletten,
water halen enz.

Protocol 1d Shop beperkt open
●

Openingstijden van de shop woensdag t/m zondag van 11h00 tot 16h00 op basis van door RIVM gestelde
maatregelen.

●

Op afspraak kan men privé in de winkel shoppen.

●

Maximaal 3 personen tegelijk in de shop aanwezig.

●

Parkeerplaats biedt voldoende ruimte.

Protocol 1e Secretariaat
●

In principe is het secretariaat iedere werkdag door 1 persoon bemand. Het kan voorkomen dat er meer
mensen aanwezig zijn, maar op kantoor is het haalbaar de 1,5 meter afstandsregel te hanteren.

Protocol 1f Parkeren
●

Laat altijd minimaal 1 parkeerplaats vrij tussen uw eigen auto en een reeds geparkeerde auto.
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Fase 2
Gefaseerde opening vervolg
In Fase 2 zal een aantal beperkingen van Fase 1 worden opgeheven. Te denken valt aan de reguliere opening
van de oefenfaciliteiten, shop, clubhuis en restaurant. Eventueel onder voorwaarden. Een en ander natuurlijk
afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen en protocollen. Het is mogelijk om 18 holes te spelen. Geen standing op hole 10: te vroeg is wachten; te laat is geen 2e negen meer spelen.
Per 1 juni geldt:
Onbeperkt boeken voor 9 of 18 holes
Gastspelers en introducés welkom
Vrijwilligersdiensten teruggebracht: tot 15h00 2 starters/marshalls per dienst. Van 15h00 tot 21h00
1 starter/marshal per dienst
De regel om direct na een ronde te vertrekken of 25 minuten van te voren te komen is komen te vervallen.
Shop onbepertk open
Horeca open conform RIVM maatregelen
Bij opening van de DR (fase 2) gelden de volgende regels:
●

Openingstijden oefenfaciliteiten vanaf 08.30 totdat laatste flight uit de baan is. Uiterlijk 21h00

●

Het proteam heeft voorrang op de faciliteiten voor het verzorgen van lessen.

●

Leden die voorafgaand aan hun ronde willen inslaan of een les hebben geboekt wordt voorrgang gegeven
boven spelers die enkel willen oefenen.

●

Er kan zowel buiten als in het overdekte gedeelte geoefend worden. Er zijn minder matten beschikbaar
(om en om zijn de matten te gebruiken).

●

Alleen gebruik van de afslagmatten maken. Afslaan van de strook kunstgras voor de afslagmatten is niet
toegestaan.

●

Per 20 minuten wordt gewisseld van oefenplek.

●

Er zijn 6 vakken aangegeven op de putting green. Per vak maar 1 golfer.

●

Er zijn 3 lussen rond de pitching green aangegeven. Per lus maar 1 golfer. Hier alleen chippen. Pitchen niet
toegestaan.

●

De bunkers zijn gesloten. Hieruit kan dus niet geoefend worden.

●

Maximaal 2-bal op de par 3 baan. 3-Bal is niet toegestaan. Max. 30 minuten op par 3.

●

De achterzijde van de DR is open. Alleen hier is pitchen naar de oefengreen toegestaan.

●

Voor gebruik ballenautomaat: knop en mandje zelf desinfecteren.

Fase 3
Reguliere opening.
Laatst aangepast: 10-Jun-20

4

RG Protocol Verantwoord Sporten
2020 05 08 V3.docx

Laatst aangepast: 10-Jun-20

5

