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29 maart 2018 
In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht 
voor: 

• De optionele handicapverzekering. 
 

Optionele handicapverzekering 
Gisteren hebben we tijdens de ALV gestemd 
over de speelrecht verzekering. In samen-
werking met “HCP insurance” introduceren we 
nu ook de handicapverzekering. Deze is 
optioneel. Daarom is die gisteren niet in de 
stemming betrokken, want ieder lid kan voor 
zichzelf bepalen of hij/zij wel of niet meedoet.  
 

Wat houdt deze verzekering in? 
Iedereen heeft wel eens een periode waarin het 
golfspel niet zo lekker loopt. Je hoeft dan maar 
een paar qualifying wedstrijden te spelen (of 
individueel enkele kaarten te lopen) en je 
handicap klimt binnen één kwartaal naar het 
niveau waar je jaren geleden op zat. Dat is heel 
vervelend, want jij en je golfvrienden weten dat 
je eigenlijk een veel lagere handicap verdient.  
 
Met de verzekering van “HCP insurance” kun je 
dat risico ongedaan maken. Je kunt deze 
verzekering per kwartaal afsluiten, of voor een 
heel jaar.  
 

Hoe werkt het? 
Je kunt elke kaart, die je tijdens de verzekerde 
periode hebt gespeeld, ongedaan maken door 
per e-mail een corrigerend bericht te sturen 
naar HCPinsurance@vglb.nl met: 
Subject:  handicapcorrectie 
Inhoud:  uw lidcode (bijv. GOOS 5)  
  Datum (bijv.) 01.04.2018 
  Stableford (aantal punten) 
  Graag ongedaan maken. 
Onderteken het bericht met een scan van uw 
handtekening in JPG formaat. 
 
Wij controleren uw gegevens en sturen uw e-
mail door naar “HCP Insurance”. Daar wordt 
gecontroleerd of u uw bijdragen tijdig betaalt. 
Vervolgens wordt uw score via de code 0104 in 
de NGF administratie aangemerkt als 
“ongedaan gemaakt vanwege onleesbaarheid 
scorekaart”. Daarna wordt uw handicap 

herrekend en blijkt nergens meer dat u ooit die 
slechte ronde heeft gespeeld. Als u de kaart 
heeft gelopen tijdens een qualifying wedstrijd 
van Golfclub Bergvliet wordt deze ook automa-
tisch verwijderd uit de wedstrijdadministratie in 
E-Golf4U.  
 

Wat kost het? 
Omdat het risico in het tweede kwartaal het 
grootst is (vanwege opstartproblemen en een 
baan die nog in conditie moet komen) en in het 
eerste kwartaal het laagst is (vanwege de 
winter), biedt HCP Insurance u de mogelijkheid 
om per kwartaal te verzekeren. U moet dan 
voor het begin van het kwartaal hebben 
aangemeld en voor het einde van het kwartaal 
hebben betaald. De kosten voor zo’n kwartaal 
bedragen € 4,90. De kosten voor een heel jaar 
bedragen slechts € 15,-, en dat geeft een 
voordeel van € 4,60 t.o.v. vier losse kwartalen.  
 

Gratis proefkwartaal 
Speciaal voor Golfclub Bergvliet biedt “HCP 
Insurance” de mogelijkheid van een gratis 
proefkwartaal. Dat is het tweede kwartaal van 
2018 en loopt van 1 april tot 1 juli. Dus kort dag. 
 

Hoe aanmelden? 
Stuur vóór aanvang van dit kwartaal, dat is op 
eerste Paasdag 2018 (01.04.2018), dus uiterlijk 
op Paaszaterdag, een aanmelding per e-mail 
naar HCPinsurance@item-c.nl met: 
Subject:  proef handicapverzekering 
Inhoud:  Golfclub Bergvliet 

uw lidcode (bijv. GOOS 5)  
  Ingang  01.04.2018 
  Einde  30.06.2018 
  Kosten € 0,00 
Een maand voor het einde van de proefperiode 
(of eerder) ontvangt u een e-mail over het 
vervolg van:  
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