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Indien je deze Nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen kun je dat aangeven bij je profiel in MijnBergvliet. 

 

14 april 2021 

 

Brief bestuur over wedstrijden 

 

Beste wedstrijdspeler, 

 

De afgelopen periode is er met regelmaat overleg 

geweest tussen diverse wedstrijdleidingen, de 

centrale wedstrijdcommissie en de voorzitter over 

starttijden en aantal deelnemers voor de 

wedstrijden. Ook met de Stichting is meerdere 

malen overleg geweest om te bekijken welke 

mogelijkheden er zijn. 

 

Het zal niemand ontgaan zijn dat het de laatste tijd 

abnormaal druk is in de baan. Ten opzichte van de 

pre-corona tijd worden er ruim 25% meer 

starttijdboekingen genoteerd. Ongeveer 85% van 

die boekingen wordt gedaan door leden van de 

vereniging en mensen die een speelrechtvorm 

hebben bij Bergvliet (jaarkaarthouders, twilight-

leden, etc.). Slechts 15% komt voor rekening van 

“externen”, zoals greenfee-ers en golfchain-

spelers. Normaal gesproken zou grofweg een 

kwart  van alle spelers in het buitenland verblijven. 

Nu willen die allemaal één, en vaak meer keren per 

week bij Bergvliet spelen. Onder de huidige 

omstandigheden is het onmogelijk om iedereen 

die dat wil een ronde golf te laten spelen. 

 

De vereniging heeft volgens de exploitatie-

overeenkomst met de Stichting recht op 485 

starturen per jaar, uitgaande van 800 leden. 

Desondanks hebben we op basis van ons huidig 

ledenaantal van ongeveer 530 mensen afspraken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
kunnen maken voor meer dan 600 starturen.  Het 

is dan ook niet verwonderlijk dat de Stichting nu 

terughoudend is om boven op die afspraken 

aanvullende starttijden beschikbaar te stellen. 

Ook mensen die niet aan wedstrijden deelnemen 

moeten een kans krijgen om te spelen. 

 

Voor de verenigingswedstrijden zijn vrijwel zonder 

uitzondering meer inschrijvingen dan er 

starttijden beschikbaar zijn. Om toch zoveel 

mogelijk mensen te kunnen laten golfen is het 

onvermijdelijk om met vierballen te spelen. Dat dit 

ten koste gaat van het wedstrijdelement zullen we 

voorlopig voor lief moeten nemen. Ook worden de 

starttijden wat ingedikt om toch zo veel mogelijk 

mensen mee te kunnen laten spelen. Het 

alternatief zou zijn om mensen op de wachtlijst te 

zetten. Dat is misschien alsnog noodzakelijk. 

  

Ik vertrouw er op dat iedereen begrip op kan 

brengen voor deze situatie en vraag flexibiliteit om 

dit gezamenlijk op te lossen. Met de Stichting is 

afgesproken de situatie voortdurend te bekijken 

en aanpassingen te maken zo gauw daarvoor 

mogelijkheden zijn. 

  

Ondanks alles wens ik iedereen veel spelplezier 

toe. 

  

Namens het Bestuur, 

  

Wil Huijben 

Voorzitter Golfclub Bergvliet 

 


