Clubkampioenschap Qualifying wedstrijd
18- holes lid
9-holes lid *4
Daluren/weekend lid*5
Instap 30+ lid *6
Spelend personeel
Buitenlid *7
Proeflid
Registratielid

Pretwedstrijd

Invité wedst. *1

Open wedstrijden *2

*3
*3
*3
*3
*3
*8
*8
*8 en 9

*8 en 9

*8 en 9

Greenfeespeler

Algemene opmerking: zolang het niet duidelijk is (middels een kleurcode?) in Egolf4U, weet de WeCo niet of een speler wedstrijdgerechtigd is. Het gevaar bestaat dat er
onreglementaire spelers meedoen: een ongewenste situatie. Ook is het voor het secretariaat veel makkelijker te controleren wie een nabetaling moet doen. Vraag aan ICTcommissie of er mogelijkheden zijn voor een betere zichtbaarheid.
Algemene opmerking: Inschrijfgelden
De WeCo vraagt voor alle wedstrijden die zij organiseert behalve voor de clubkampioenschappen, inschrijfgeld: van dit geld worden prijzen en/of bitterballen gekocht. De WeCo
bepaalt de hoogte van het bedrag. Dit bedrag dient voor aanvang van de wedstrijd te worden voldaan. Betaling kan plaatsvinden in de betaalmodule binnen E-Golf4U of
rechtstreeks op rekening van de Wedstrijdcommissie op rekeningnummer NL 14 RABO 0152 7235 87 t.n.v. Golfclub de Koepel wedstrijdcommissie.
De WeCo overhandigt na de wedstrijd de startlijst aan het secretariaat. Zij controleren en sturen zo nodig een herinnering. Alle andere inkomsten, verkregen door bijbetaling
van 9-holes leden en introducées, vallen aan de penningmeester toe. Overigens kan het secretariaat ook zelf toegang krijgen tot de wedstrijdmodule en zelf de startlijst bekijken
en controleren.
Algemene opmerking:
Om mee te mogen doen aan bepaalde wedstrijden, moet je voldoen aan handicap, geslacht en/of leeftijd. Dit staat vermeld in de wedstrijdkalender.
Algemene opmerking:
Een ld van de Koepel mag voor een wedstrijd een gast introduceren. Uitzonderingen zijn de Q-wedstrijden en de wedstrijden die in potentie overschreven zouden worden: dit
ter beoordeling van de WeCo. Kosten verbonden aan deelname is een 9 cq 18 holes introductie greenfee.

*1: Een invitéwedstrijd is een wedstrijd waar een gewoon lid, spelend personeel, een proeflid of een buitenlid van onze club een invité mag uitnodigen. Als geste van de club hoeft
voor de invité geen greenfee betaald te worden. De WeCo bepaalt de hoogte van het inschrijfgeld.
De WeCo stelt aan het bestuur voor en het Bestuur beslist, welke wedstrijden invité wedstrijden zullen zijn. De volgende wedstrijden (Vriendendag/ vriendinnendag/ Carrousel
wedstrijd, eventuele paas-, pinkster- of hemelvaartwedstrijd) zouden Invité wedstijden kunnen zijn.
*2: Een open wedstrijd is een wedstrijd waarvoor zich ook greenfeespelers kunnen inschrijven. De WeCo moet benoemen welke wedstrijden tot deze categorie behoren: de inloop
donderdagavond- en ijsemmer wedstrijden zouden dat kunnen zijn. Greenfeespelers betalen het reguliere greenfee tarief. Indien iemand wordt geïntroduceerd, wordt het
introductie tarief betaald. Een greenfeespeler die lid is van een club waarmee we een hospitality overeenkomst hebben, betaalt het hospitality tarief.
NB: ook bij inloopwedstrijden moeten veel gegevens ingevoerd worden van de deelnemers. Voor leden is dat geen probleem: die komen automatisch uit EGolf4U. Het invoeren van
gegevens van onbekende spelers kost relatief veel tijd en dat kan lastig zijn. Daarom zouden greenfeespelers zich eerder moeten aanmelden, maar dat is in tegenspraak met het
idee van een open wedstrijd. Als het WeCo systeem toegang zou hebben tot de data van de gasten van de Koepel, zou de organisatie van inloop wedstrijden veel makkelijker zijn.
*3: Clubkampioenschappen.
Aan clubkampioenschappen kunnen alleen gewone leden en spelend personeel meedoen. Zij moeten op 1 januari lid zijn van Golfclub de Koepel. Golfclub de Koepel dient op 1
januari de homecourse te zijn (zie reglement).
Aan deelname aan de CKS zijn geen inschrijfgelden verbonden: prijzen worden betaald door het Bestuur.
Omdat de clubkampioenschappen als één wedstrijd geldt, moet een 9 holes lid, als hij meedoet aan de clubkampioenschappen, één introducé 9 holes greenfee bijbetalen.
*4: Een 9 holes lid betaalt in geval hij meedoet aan een 18 holes wedstrijd een introducé 9 holes greenfee naast het reguliere inschrijfgeld.
De betaling wordt achteraf door het secretariaat gefactureerd op basis van de startlijst van de gespeelde wedstrijd.
*5: eventuele bijbetaling voor een daluren/weekend speler.
Als een wedstrijd plaats vindt buiten de daluren/ weekend betaalt de speler een 9, dan wel 18 holes introducé greenfee: voorbeelden wedstrijden op 2de pinksterdag en (vaak)
Koningsdag.
*6: een instap-30+lid kan meespelen aan alle wedstrijden van golfclub “De Koepel”. Hij betaalt met een 9, respectievelijk 18 holes voucher. De administratie gebeurt achteraf door
het secretariaat op basis van de startlijst van de gespeelde wedstrijd.
*7: wanneer het een 9-holes buitenlidmaatschap betreft: zie ook *4.
*8: Qualifying wedstrijden. Veel Q-wedstrijden tellen mee in het klassement voor de Golfer van het jaar: alleen gewone leden en spelend personeel van Golfclub “De Koepel”
kunnen deze trofee winnen. Buitengewone leden mogen wel meedoen aan Q-wedstrijden (zij mogen de wedstrijd winnen, inclusief vermelding op een bord) maar de punten die
verdiend zouden zijn voor het puntenklassement van de golfer/Golfster van het jaar, komen toe aan de opvolgend beste speler.
*9: een registratielid kan meedoen aan deze wedstrijden: de kosten zijn conform een 18-holes Hospitality greenfee. (i.g.v. een 9 holes wedstrijd: conform9 holes Hospitality Tarief)

