Extra nieuwsbrief naar aanleiding van COVID-19 (corona) virus
Nummer 2:
Van het Bestuur:
Op 15 maart 2020 werd door de regering een persconferentie gehouden waarin verdere
stappen aangekondigd werden betreffende maatregelen om de verspreiding van het
“Corona” virus tegen te gaan. U zult inmiddels allemaal wel gehoord hebben wat deze
maatregelen inhouden. Deze persconferentie heeft grote gevolgen voor alle
sportverenigingen en dus ook voor onze NNG&CC. Zonder in te gaan op de maatregelen
betekent het voor de NNG&CC dat we per zondag 15 maart om 18.00 uur het clubhuis, de
baan en alle oefenfaciliteiten gesloten hebben. In ieder geval tot 6 april conform de
aankondiging.
De overheid spreekt over ”sportverenigingen” en niet over kantines van sportverenigingen
zodat het Bestuur dit interpreteert dat het ook de baan en alle faciliteiten betreft.
Overigens is dit conform het advies van NGF en het NOC*NSF:
https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/mrt/het-coronavirus-en-golf-in-nederland
Gezondheid gaat nu voor !!
Wij realiseren ons als Bestuur dat dit voor iedereen gevolgen heeft maar het past niet te
marchanderen met deze maatregelen en de optie om het clubhuis te sluiten en de baan
open te houden is dan ook niet opportuun. Ook dan blijft de mogelijkheid aanwezig om
bedoeld of onbedoeld groepen samen te brengen en dat is nu juist wat deze maatregelen
proberen te voorkomen.
Competitie voorjaar 2020 afgelast
Zoals te lezen in bovenstaande link naar de NGF site heeft de NGF besloten de gehele
voorjaarscompetitie 2020 af te lasten.
Werkzaamheden baan
Omdat onze vereniging in ontwikkeling is gaat de verbouwing van de driving range door (als
dit valt binnen de mogelijkheden van de aannemer) en de werkzaamheden aan de baan ook.
Dit alles botst (nog) niet met de aangekondigde maatregelen. De greenkeepers blijven hun
werkzaamheden uitvoeren, wel worden voorzorgsmaatregelen genomen om direct contact
zoveel mogelijk te vermijden. Er wordt bijvoorbeeld niet meer gezamenlijk koffie gedronken
of geluncht.

Lessen
De baan en oefenfaciliteiten zijn gesloten. Dat betekent dat er tot 6 april geen lessen
mogelijk zijn. Zodra de lessen weer hervat kunnen worden, zullen de pro’s u informeren over
de mogelijkheden om weer lessen in te plannen.
Zoals in de eerdere extra nieuwsbrief gemeld is worden Andre en de pro’s direct getroffen
door dit overheidsbesluit en wij zijn dan ook direct met hen in gesprek gegaan. Gezamenlijk
zullen we kijken welke maatregelen genomen moeten worden om deze crisis te doorstaan.
Bereikbaarheid secretariaat
Het secretariaat blijft per mail bereikbaar: secretariaat@nngcc.nl. Werkzaamheden zullen
zoveel mogelijk vanuit huis worden verricht. De telefoon is doorgeschakeld en zal tijdens
kantooruren beantwoord worden.
Lockers
Het bestuur kan zich voorstellen dat u toegang wilt hebben tot uw locker. U kunt dit per mail
aan het secretariaat melden (secretariaat@nngcc.nl). U wordt dan geïnformeerd wanneer u
de gelegenheid wordt geboden spullen uit uw locker te halen.
Als Bestuur hopen we op begrip voor dit ingrijpende maar noodzakelijke besluit.
Namens het Bestuur,
Michiel van Haastert, voorzitter
16 maart 2020

