Competitiereglement Golfclub Golfresidentie Dronten.
Algemeen.
De Golfclub Golfresidentie Dronten (GC GRD) biedt haar leden de mogelijkheid om deel te
nemen aan de landelijke NGF Competitie. Alle leden, die voldoen aan de handicapcriteria
van de NGF voor het spelen van competitie, kunnen van deze mogelijkheid gebruikmaken.
De GC GRD heeft regels en voorwaarden verbonden aan de deelname aan de NGF
Competitie en opgenomen in onderhavig competitiereglement. Leden die deel willen
nemen aan de NGF Competitie zijn gehouden aan het competitiereglement van de GC
GRD.
Het competitiereglement is opgesteld om het algemeen belang van de GC GRD en haar
leden te dienen.
Doelstelling.
Het doel van de GC GRD is om met haar competitieteams op het hoogst haalbare
niveau uit te komen.
Taken en verantwoordelijkheden Competitie coördinator
De GC GRD (i.c. de wedstrijdcommissie) is verantwoordelijk voor het aanstellen van
een competitie coördinator.
De competitie coördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering van de volgende
taken:
• Het vanaf 1 augustus van ieder jaar openstellen van de aanmelding voor de
leden;
• Alle aanmeldingen z.s.m. zichtbaar maken in ProWare;
• Het in de 1ste week van oktober van ieder jaar opstellen van een overzicht van
alle aanmeldingen per competitiecategorie;
• Het vaststellen van het aantal teams per competitiecategorie en aanmelden
van deze teams bij de NGF op de door de NGF jaarlijks vastgestelde
inschrijfdatum;
• Het aan de aangemelde leden verstrekken van een overzicht van de
aanmeldingen en ingeschreven teams;
• Het jaarlijks opstellen en bij de voorzitter van de wedstrijdcommissie
aanleveren van een financiële begroting;
• Het voor 1 februari van ieder jaar organiseren van informatiebijeenkomsten
voor de teams per ingeschreven competitiecategorie;
• Het uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de NGF competitie verstrekken van de
spelerslijsten per team (en per competitiecategorie) aan de NGF;
• Het functioneren als vraagbaak voor het bestuur, voorzitter
wedstrijdcommissie en de competitiespelers, aangaande competitie
aangelegenheden;
• Het tijdig signaleren van vraagstukken, die niet binnen de werking van het
competitiereglement vallen, bij de voorzitter van de wedstrijdcommissie. Deze
vraagstukken worden door de competitie coördinator actief gemonitord op
afhandeling;
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Voorwaarden voor deelname aan de NGF Competitie
Leden die zich willen aanmelden voor deelname aan de NGF Competitie worden
geacht het competitiereglement van de GC GRD inhoudelijk te kennen en
onvoorwaardelijk te accepteren.
Aan de leden worden door de GC GRD voor deelname aan de NGF Competitie de
volgende voorwaarden gesteld:
• Aanmeldingen van leden moeten altijd voldoen aan de door de NGF gestelde
handicapeisen en leeftijd limieten voor de betreffende competitiecategorie;
• Leden melden zich aan als:
o Basisspeler voor één competitiecategorie;
o Basisspeler voor meerdere competitiecategorieën, waarbij het lid in
volgorde aangeeft waar de voorkeur naar uitgaat. Conform de NGF
regels mag een lid in slechts één competitiecategorie uitkomen;
o Reservespeler voor één competitiecategorie;
o Reservespeler voor meerdere competitiecategorieën, waarbij het lid in
volgorde aangeeft waar de voorkeur naar uitgaat. Conform de NGF
regels mag een lid in slechts één competitiecategorie uitkomen;
• De leden vertegenwoordigen de GC GRD in al haar uitingen en gedragingen op
een maatschappelijk en sociaal verantwoorde wijze, zowel vóór, tijdens en na
de competitiewedstrijden;
• Leden, die zich als basisspeler hebben aangemeld voor de competitie, zijn
tijdens alle competitiedagen (inclusief gastheer- / gastvrouwdagen, reserve-,
promotie- en/of finaledagen onvoorwaardelijk beschikbaar voor het team. In
geval van overmacht (bijvoorbeeld ziekte) informeert de speler, zodra de
overmacht situatie zich voordoet, de captain van het team;
Kosten voor deelname
“Competitiespelen kost geld” is jaarlijks een veel gehoorde kreet en één die op
waarheid berust. Naast de door de GC GRD beschikbaar gestelde middelen, moet het
lid rekening houden met een bedrag van circa € 300,00, die hij/zij jaarlijks kwijt zal
zijn voor het spelen van de competitie. Dit bedrag bestaat uit reiskosten, dinerkosten
en kosten van het gastheerschap (lunch, drankje en hapje tot aan het diner worden
door het gast team zelf gedragen).
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Aanmelden competitieteams bij de NGF
Criteria (aantallen) voor het aanmelden van een of meerdere competitieteams per
competitiecategorie bij de NGF.
Om een team te kunnen aanmelden moeten er minimaal 7 spelers / speelsters
onvoorwaardelijk beschikbaar zijn. Hierna is een tabel opgenomen, waarin staat
aangegeven met welke spelersaantallen (per competitiecategorie) er teams zullen
worden ingeschreven bij de NGF.
# spelers # teams

# spelers # teams

1

21

3

2

22

3

3

23

3

4

24

3

5

25

3

6

26

3

7

1

27

4

8

1

28

4

9

1

29

4

10

1

30

4

11

1

31

4

12

1

32

4

13

2

33

4

14

2

34

5

15

2

35

5

16

2

36

5

17

2

37

5

18

2

38

5

19

2

39

5

20

3

40

6

De competitie coördinator kan in voorkomende gevallen afwijken van het toepassen
van bovenstaande tabel, echter zal de ondergrens (rood gearceerd) voor het
inschrijven van teams altijd worden gehanteerd.
Indien dit zich voordoet, zal de competitie coördinator dat met redenen
beargumenteren.
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Indeling competitieteams
De competitie coördinator is verantwoordelijk voor de indeling van de
competitieteams. Hierbij worden de volgende (tevens in volgorde) criteria
toegepast:
• Het aantal in te schrijven competitieteams wordt door de competitie
coördinator bepaald, vastgesteld en inschreven bij de NGF op basis van het
aantal aanmeldingen van leden per competitiecategorie op 1 oktober van
ieder jaar;
• Een lid kan bij zijn / haar aanmelding persoonlijke voorkeuren opgeven
m.b.t. het spelen van competitie. Bij de indeling wordt zoveel als mogelijk
rekening gehouden met deze individuele wensen. Een lid kan hier echter
geen rechten aan ontlenen.
• Het is aan de leden toegestaan om zich als compleet competitieteam aan te
melden. De samenstelling van deze teams wordt door de competitie
coördinator gerespecteerd en NIET gewijzigd.
• Uitgangspunt bij de indeling van de overige teams is handicapsterkte.
• Het is de verantwoordelijkheid van de competitie coördinator om
reservespelers / -speelsters op een zodanige wijze bij de competitieteams in
te delen, dat in het geval van een invalbeurt er niet onnodig met spelers /
speelsters geschoven hoeft te worden.
• Bij over inschrijving, waardoor het maximaal aantal in te schrijven teams
(conform het NGF Competitiereglement – http://www.ngfcompetitie.com/)
wordt overschreden, vindt:
1. indeling van de teams plaats op basis van het moment van
aanmelding door de leden;
2. en bij gelijktijdige aanmelding op basis van handicapsterkte.
• Indien er een situatie zich voordoet, waarbij bovenstaande criteria niet
kunnen worden toegepast, dan beslist de competitie coördinator.
Trainingsfaciliteiten
Met ingang van het NGF Competitieseizoen 2016 worden er geen trainingsfaciliteiten
vanuit de golfclub aangeboden.
Kleding en logo’s
Met ingang van het NGF Competitieseizoen 2016 wordt er geen kleding meer door de
club aangeschaft en kosteloos verstrekt. De teams zijn vrij in het maken van hun
kledingkeuze, mits de clubkleuren in acht worden genomen.
Een sponsor logo mag worden aangebracht conform de voorschriften van de NGF.
(Zie Artikel 5.7, NGF Competitiereglement: AMATEURSTATUS, LOGO’S)
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Sancties
Leden c.q. teams die zich niet aan het competitiereglement houden, worden door de
GC GRD uit de NGF Competitie genomen.
Leden die zich tussen 1 oktober (sluitingsdatum aanmelding) en de aanvang van de
eerstvolgende NGF Competitie om NIET moverende redenen terugtrekken, kan
deelname aan de NGF Competitie het jaar daarop volgend worden geweigerd.
Bij misdragingen en/of overtreding van dit reglement kan het bestuur van de GC GRD
een sanctie opleggen.
Slotbepaling.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de competitie coördinator, na waar nodig eerst
overleg te hebben gevoerd met:
• De voorzitter van de wedstrijdcommissie;
• Of indien noodzakelijk met het bestuur van de GC GRD.
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