ALV 14 mei 2018

Marshal informatie
Hoewel de marshals onder de verantwoordelijkheid van de exploitant vallen
en daarmee dus geen deel van een verenigingscommissie zijn wil ik toch
graag voldoen aan het verzoek van de vereniging om voor de
ledenvergadering enige informatie over het marshalgebeuren te geven.
Per slot van rekening werken wij met ons allen aan het bereiken van een
situatie op en rond de golfbaan waarbij alle spelers op alle speelniveaus veilig
en met plezier de golfsport kunnen beoefenen.
Eigenlijk zijn wij als marshals best tevreden. Natuurlijk zijn er de gebruikelijke
klachten over pitchmarks, plaggen, speltempo, vissen en peuken, maar in het
algemeen gaat het daarbij niet om opzet maar meer om onachtzaamheid.
Wij zien daarbij geen verschillen tussen clubleden en greenfeespelers.
Waar wij soms wel een verschil opmerken is bij het reserveren van starttijden
en het melden van de aanwezigheid voordat men gaat spelen.
Voor de greenfeespelers is het duidelijk. Zij hebben meestal telefonisch
gereserveerd en ontkomen er niet aan om zich vooraf te melden en te betalen,
want alleen dan krijgen zij hun greenfeelabel.
Voor clubleden is dat anders. Zij kunnen voor zichzelf en vaak ook voor enige
medespelers vanuit huis reserveren via het OGS. En soms gaat dat niet
helemaal goed. Men vergeet aan te geven dat men 18 holes wil spelen en er
wordt dus geen doorstarttijd gereserveerd. Of men boekt voor een golfmaatje,
maar vergeet dat die net met vakantie is gegaan en blijft er dus een starttijd
ongebruikt. Of men vergeet een golfmaatje en staat dan plots met 5 man bij
hole 1.
Vaak lukt het de marshal om ter plekke nog iets te regelen, maar zeker als het
druk is mag men daar niet op rekenen.
Wees zorgvuldig en als u de reservering door een van uw golfmaatjes laat
regelen, controleer dan of het klopt. Elke speler krijgt van haar of zijn
reservering altijd een bevestiging per email. En als er iets niet klopt trek dan
zo snel mogelijk aan de bel zodat er wat tijd is om mogelijk iets te regelen.
Graag dus uw aandacht voor reserveren, op tijd melden en ook tijdig afmelden
als u onverhoopt toch niet kunt komen spelen.
Met u werken de marshals aan een goede sfeer op golfbaan Kavel II
Marshal coördinator,
Jaap de Koning

