Reglement ongeoorloofd spelen op de baan en sancties.
(Baansluiting en kandidaat-lid/introducé spelen zonder geldige greenfeekaart)
Spelers mogen alleen op de baan spelen als deze voor hen geopend is.
Voor kandidaat-leden geldt de aanvullende voorwaarde dat zij de verschuldigde greenfee
hebben betaald.
De baancommissie zal sluiting van de baan op de daarvoor geschikte wijze kenbaar maken.
Dit kan op de volgende manieren:
• Op het grote bord bij de ingang.
• Bij de afslagplaatsen van hole 1 en 10.
• Een mededeling op het antwoordapparaat van de telefoon
• Een mededeling op de web-site
• Door het verwijderen van de vlag uit hole 1.
Als een lid van het bestuur, van de baancommissie, of een marshal iemand ziet spelen aan wie
het op grond van het bovenstaande niet geoorloofd is te spelen, wordt de naam en de lidcode
van de betrokkene genoteerd.
Hij/zij dient de baan onmiddellijk te verlaten.
De eerste keer wordt betrokkene een week het speelrecht ontzegd ingaande op een door het
bestuur nader te bepalen tijdstip rond het begin van het seizoen.
Bij herhaling zal een ontzegging van nog eens 1 maand volgen, ook daarvan zal het bestuur de
begindatum bepalen.
Deze maatregelen worden in de weekbrief gepubliceerd.
Als van kandidaat-leden wordt geconstateerd dat zij spelen terwijl zij zonder goede reden de
verschuldigde greenfee niet hebben betaald, wordt dit aan het bestuur gemeld.
Het bestuur kan in zo’n geval beslissen na het kandidaat-lid te hebben gehoord het kandidaatlid niet toe te laten tot het lidmaatschap.
Als wordt geconstateerd dat niet leden onder verantwoordelijkheid van een lid (of meer leden)
spelen zonder dat voor hen de vereiste greenfee is betaald, zal van het lid de naam en lidcode
worden genoteerd en aan het bestuur worden doorgegeven. Het bestuur kan in zo’n geval, na
het betrokken lid te hebben gehoord, eveneens besluiten de sanctie van schorsing op te
leggen.
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