Samenvatting protocol CovidCovid-19 NNGCC
1. Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen
Algemeen:
• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
• blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid of koorts;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten
heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar
buiten;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden,
moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw
huishouden (uitzondering voor kinderen onderling tot en met 18 jaar)
• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
• was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
• douche thuis en liever niet op de sportlocatie;
• vermijd het aanraken van je gezicht;
• schud geen handen;
Spelers
Spelers:
elers:
• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, coaches en
bestuursleden;
• sporters van 18 jaar en ouder moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen
(behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters
t/m 18 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
• gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden,
rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of
reinigingsdoekjes. Reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel
met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen;
• neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
Ouders:
• informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de
aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
• stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
• meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je sportaanbieder,
zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
• breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw
kind(eren) gepland staat;
• reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
• breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
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2. Protocol - NNG&CC
Openstelling baan vanaf 1 juli 2020
Vanaf maandag 11 mei is de baan op weekdagen open tussen 06.00-23.00 uur
LET OP! De baan is dicht op het eindtijdstip. Het is niet het laatste tijdstip waarop gestart kan
worden.
Lessen kunnen geboekt worden bij de pro’s.
2.1 Handhavers/Marshals
De Marshals zullen toezien op naleving van de protocollen. Volg te allen tijde de richtlijnen van de
Marshal. Bij overtreding van de regels zal de Marshal waarschuwen en indien nodig uw naam
noteren. Het bestuur kan besluiten tot het opleggen van een sanctie.
2.2 Begeleiders in de baan jeugd tot en met 12 jaar
Een (jeugd) flight kan bestaan uit maximaal 3 (jeugd) spelers en moet worden aangevuld met een
begeleider. Begeleider kan zijn:
- Pro
- Ouder
- Marshal
- Jeugdcoach
2.3 Starttijden reserveren
Via het ledengedeelte kunnen starttijden geboekt worden. De starttijdenapplicatie vindt u op uw
DashBoard. Gasten zijn welkom vanaf 1 juni en kunnen bellen of mailen (secretariaat@nngcc.nl)
met het secretariaat om een starttijd te reserveren. De Marshals en de medewerkers van het
secretariaat zullen de starttijden controleren en bewaken. Starttijden kunnen twee weken van te
voren worden gereserveerd. Mocht dit niet lukken via het starttijden systeem neem dan contact
op met het secretariaat.
2.4 Flights en interval
Er wordt gewerkt met een interval van 10 minuten. Maximaal 3 personen per flight. Er kunnen
starttijden worden gereserveerd voor flights van 2 of 3 personen. Alleen spelen is alleen
toegestaan wanneer hiervoor een starttijd is gereserveerd via het secretariaat. Dit kan een dag
voorafgaand aan de speeldag of op de dag zelf.
2.5 Clubhuis en lockers
Het restaurant in het clubhuis is vanaf 1 juni weer geopend. Voor lunch en diner dient u te
reserveren bij de horeca. De toiletten in het clubhuis zijn geopend, er is één ingang en één uitgang
van het clubhuis en er zijn looplijnen aangegeven. De kleedkamers en de bovenverdieping van het
clubhuis zijn geopend. De lockers in de kelder zijn bereikbaar via de buitentrap. Houd ook hier de
1,5m regel in acht! De trolleys kunnen niet gebruikt worden dus neem uw eigen materiaal mee.
2.6 Secretariaat
Het secretariaat is vooralsnog fysiek gesloten. De receptie is geopend via de deur aan de
terraskant. Maximaal 1 persoon tegelijk binnen. Via deze ingang zijn de toiletten niet bereikbaar.
Het secretariaat is bereikbaar per mail (secretariaat@nngcc.nl) of telefonisch (050 - 406 2004).
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2.7 Oefenfaciliteiten
De oefenfaciliteiten zijn vanaf 1 juni weer toegankelijk. Er zijn materialen te vinden om de
mandjes en ballenrapers te desinfecteren. Per faciliteit staat aangeven hoeveel personen zijn
toegestaan.
Tijdens de jeugdtrainingen (groepslessen op maandag, vrijdag en zondag) zijn de oefenfaciliteiten
alleen toegankelijk voor de jeugd. Op het bord staat aangegeven welke faciliteiten in gebruik zijn
voor de jeugd tijdens de groepslessen.
2.8 De baan
De baan is open. Afhankelijk van de werkzaamheden aan de beregening is de baan(deels)
qualifying.
Vlaggenstok en holecup
De holecup is verhoogd waardoor de bal makkelijker uit de hole kan worden gehaald. De
vlaggenstok wordt niet vastgepakt of aangeraakt.
Bunkers en ballenwassers
Alle bunkerharken zijn verwijderd en ballenwassers zijn verwijderd of afgedekt. Bunkers worden
uitsluitend door greenkeepers geharkt, bij ligging in een voetstap mag de bal worden verplaatst
naar een vergelijkbare plek in de bunker die wel goed geharkt is.
Tappunten in
in de baan
De tappunten in de baan zijn weer geopend, zorg dat u het tappunt bedient met uw
gehandschoende hand. .
Scorekaarten
Scorekaarten zijn beschikbaar in een display buiten de receptie. Wij adviseren het bijhouden van
uw score een van de Apps te gebruiken: de Webapp van de NNG&CC of Golf.nl. De instructie voor
het installeren van de webapp NNG&CC kunt u nalezen op de site.
2.9 Hygiëne
Bij aankomst op de club en na afloop van een les of speelronde worden de handen gewassen bij
de spuit en wasinstallatie. U kunt ook gebruik maken van het desinfectie-apparaat bij het bord
buiten bij de puttinggreen. Op alle plekken daar waar nodig zullen schoonmaakmiddelen zijn. Dit is
zichtbaar op de plekken waar het van toepassing is. Er hangen posters met instructies. De toiletten
bij de boerderij zijn geopend. Verzoek om hier zo min mogelijk gebruik van te maken en de 1,5m
richtlijn goed in acht te nemen.
2.10 Looplijnen
In het clubhuis, op de driving range en op een aantal punten in de baan zullen looplijnen /
instructies zijn. Dit is zichtbaar op de plekken waar het van toepassing is. Zo moet bij betreding
van het pad van hole 10 à hole 11 of vice versa van hole 15 à hole 16 eerst gekeken worden of het
pad vrij is. Let bij het passeren op de 1,5m richtlijn!
2.11 Wedstrijden
Er wordt een beperkt aantal wedstrijden door de Wedstrijdcommissie georganiseerd. Inschrijving
via de wedstrijdkalender. De activiteiten van Dinsdagdames, Herenmiddag, DOD’s,
Donderdagavondcommissie, Jeugd op vrijdag, Bedrijfsledencommissie en Nieuwe Ledencommissie
zijn weer opgestart.

Versie augustus 2020

2.13 Groepstrainingen jeugd
De groepstrainingen starten vanaf maandag 4 mei aanstaande. De groepsindeling staat op de site:
https://www.nngcc.nl/jeugd/jeugdtrainingen. Ieder jeugdlid moet zich voor elke training
aanmelden bij zijn/haar pro. Gastspelers van andere verenigingen zijn welkom na overleg met het
secretariaat.
2.14 Start en einde jeugdtraining
Om de hygiëneregels, het bewaren van afstand en de toestroom van ouders en jeugd in goede
banen te leiden is een protocol opgesteld.
1 Vooraf aanmelden voor de les (actie jeugdlid/ouder)
2 Training klaarzetten en voorbereiden (actie pro)
3 Ouders zetten kinderen af op parkeerplaats
4 Handen wassen bij spuit en was installatie (alle deelnemers)
5 Verzamelen bij putting green (jeugd en pro)
6 Start training
7 Na afloop naar putting green
8 Handen wassen bij spuit en was installatie
9 instappen in auto op parkeerplaats
Voor alle regels geldt, gebruik uw gezonde
gezonde verstand en maak uw eigen afweging of u kunt komen
golfen wanneer u tot een van de risicogroepen behoort.

Versie augustus 2020

