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Indien u deze Nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen kunt u dat aangeven bij uw profiel in MijnBergvliet. 

 

10-03-2020 
In deze nieuwsbrief informatie over: 

• Het Coronavirus en golf. 
 

Coronavirus en golf 
Het coronavirus is inmiddels ook in Nederland 
opgedoken. In de provincie Noord-Brabant 
komen relatief meer gevallen voor dan in de rest 
van Nederland. Om beter grip te krijgen op de 
verspreiding van het virus in onze provincie, heeft 
het RIVM de aanbeveling gedaan om thuis te 
blijven als men last heeft van verkoudheid, 
hoesten of koorts. Dat geldt dus ook voor golfers. 
 
In algemene zin is het raadzaam om de volgende 
maatregelen op te volgen om de verspreiding van 
het coronavirus te voorkomen. op te volgen 
 

• Was je handen regelmatig. 

• Hoest en nies in de binnenkant van je 
elleboog. 

• Gebruik papieren zakdoekjes 
 
Als aanvulling op het advies van het RIVM 
adviseert de NGF de komende periode het 
handen schudden te vermijden. Dat geldt in en 
om het clubhuis maar ook voor en na het spelen 
van een ronde. Verder is het raadzaam om een 
eigen waterfles te gebruiken.  
 
 

 
 
 
 
Als we hier allemaal rekening mee houden is er 
vooralsnog geen reden om wedstrijden te 
annuleren. Golfclub Bergvliet zal de verdere 
ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden 
en de aanbevelingen  van het RIVM en de NGF  
opvolgen. 
 
Raadpleeg websites 
Het laatst nieuws omtrent richtlijnen van het NGF 
vind je op de website  https://www.ngf.nl/over-
de-ngf/nieuws/2020/mrt/het-coronavirus-en-
golf-in-nederland . Tevens wordt geadviseerd om 
de adviezen van het RIVM ook zelf in de gaten te 
houden op www.rivm.nl . Als je een starttijd hebt 
gereserveerd op een andere baan adviseren wij 
om vooraf de betreffende website te raadplegen 
voor eventuele nadere instructies. 
 
ALV 
Verder is de Corona uitbraak uiteraard ook een 
punt van zorg bij het bestuur van Golfclub 
Bergvliet. Tijdens de aanstaande Algemene Leden 
vergadering op dinsdag 24 maart a.s. zal dit ook 
een gespreksonderwerp zijn. 
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