Draaiboek Competitie

Inleiding
De vereniging wil haar leden graag een kans geven om naast de deelname aan
de door de vereniging georganiseerde wedstrijden ook aan een (landelijke) NGF
competitie deel te kunnen nemen. Hiermede wenst de vereniging te onderstrepen dat zij een goede balans tussen het sportieve en recreatieve element nastreeft. Tevens biedt het de vereniging de mogelijkheid om zich naar buiten toe
te presenteren en daarmee goede PR voor zowel de club als de baan te verrichten. Het bestuur beslist jaarlijks met hoeveel teams aan welke NGF competitie
kan worden deelgenomen. Voor de jeugd zal dit in overleg met de Jeugdcommissie worden vastgesteld.
In de volgende paragrafen worden de regels betreffende voorwaarden voor deelname (incl. gedragsregels), financiële consequenties, aanmeldingsprocedure en
teamkeuze / teamsamenstelling voor de NGF competities voor volwassenen beschreven. De specifieke regels voor de jeugdleden t.a.v. de jeugdcompetitie(s)
wordt door de Jeugdcommissie bepaald.
Algemene voorwaarden voor deelname aan een NGF competitie
Competitiespelers:
•

zijn volwaardig verenigingslid;

•

hebben zich op een door het Bestuur vastgestelde wijze en vóór een door het
Bestuur vastgestelde datum aangemeld voor een van de competities;

•

zijn in het bezit van een "actieve" EGA-handicap;

•

hebben betrokkenheid bij de vereniging aangetoond door jaarlijks mee te
doen aan minimaal één van de grote toernooien (Ameland Open, clubkampioenschap matchplay of clubkampioenschap strokeplay). Dispensatie voor
maximaal één jaar is mogelijk mits vooraf goed gemotiveerd;

•

vertegenwoordigen de Golfvereniging Ameland op een positieve en sportieve
manier;

•

hechten aan teamvorming (het "samen uit, samen thuis” principe);

•

zijn in principe op alle competitiedagen (inclusief reserve dag) beschikbaar;

•

zijn bij wedstrijden op de eigen baan als gast team aanwezig om:
−

de andere teams te ontvangen

−

als starter op te treden

−

de gastspelers te begeleiden in de baan

−

gezamenlijk de lunch te gebruiken

−
•

de gastspelers aan het einde van de wedstrijd op te vangen

dragen zorg voor uniforme kleding en zijn bereid deze kleding voor eigen rekening aan te schaffen;

•

komen de specifiek verbonden consequenties van eventuele sponsoring na;

•

zijn bereid om voorafgaand aan de competitie een eventuele voorlichtingsavond bij te wonen.

•

nemen onvoorwaardelijk en onder alle omstandigheden in en buiten de competitie de regels en etiquette, die de NGF in haar competitiereglement stelt, in
acht;

•

gedragen zich als ambassadeurs van de vereniging en golfbaan en bij de
wedstrijden op onze baan als goede gastvrouw/gastheer;

•

blijven na afloop van de laatste wedstrijd aanwezig tot en met het diner en
een eventuele prijsuitreiking.

Financiële consequenties
De kosten voor het competitiespelen zijn onder te verdelen in de zogenaamde
‘vaste’ en ‘variabele’ kosten. De vereniging draagt een deel van de totale kosten
in de vorm van een vaste bijdrage per team. De resterende kosten komen geheel
voor rekening van de competitiespelers. De hoogte van de bijdrage door de vereniging wordt jaarlijks door het bestuur bij de begroting vastgesteld.
Onder de ‘vaste’ kosten worden verstaan de kosten bij ontvangst op Ameland
voor:
•

koffie bij de ontvangst voor de eigen spelers en de spelers van de bezoekende
teams;

•

lunch voor de spelers van de bezoekende teams en de leden van het eigen
team die als gastheer optreden bij wedstrijden.

De ‘variabele’ kosten betreffen:
•

reiskosten;

•

kosten voor eten en drinken bij de uitwedstrijden;

•

de niet onder de ‘vaste kosten’ vallende overige consumpties op Ameland;

•

de kosten voor het clubtenue zijn voor eigen rekening (tenzij de tenues door
een sponsor worden verzorgd of betaald);

•

de kosten voor ballenkaarten voor de teams die op Ameland spelen.

•

de greenfee kosten bij het voorspelen op andere clubs.

Aanmelding voor de competitie
De vereniging inventariseert jaarlijks bij haar leden welke belangstelling er bestaat voor het spelen in de NGF-competitie. Op basis daarvan worden captains
en leden geïnformeerd op welke wijze en voor welke datum spelers zich voor deze competitie(s) kunnen aanmelden.
De aanmeldingen worden door de Competitie Coördinator gecoördineerd.
•

Een team wordt zodanig samengesteld te zijn, dat op alle competitiedagen
(inclusief reserve dag) het aantal benodigde spelers beschikbaar is; men dient
dus bij de samenstelling van een team vooraf rekening te houden met eventuele vakanties.

•

Met de aanmelding verklaren de spelers akkoord te gaan met alle in dit draaiboek genoemde voorwaarden en de genoemde verplichtingen na te komen.

•

De Competitie Coördinator controleert of de spelers die zich voor een competitieteam hebben aangemeld, voldoen aan de voor de betreffende competitie
gestelde criteria (leeftijd, handicap) en overige voorwaarden (zoals beschikbaarheid, gedragsregels).

Slotbepaling
Dit draaiboek geldt als aanvulling op het onverminderd van toepassing zijnde
Competitie van de NGF.
In gevallen waarin dit draaiboek niet voorziet, beslist het Bestuur.

Vastgesteld op 20 januari 2017
Het Bestuur

Bijlage 1:
Taken Bestuur, Competitie Coördinator en Captains
Het Bestuur:
•

beslist aan welke NGF competities kan/zal worden deelgenomen;

•

beslist per competitie over het aantal in te schrijven teams;

•

beslist over de wijze van aanmelding;

•

bepaalt i.o.m. de Competitie Coördinator en de captains hoe de teamsamenstelling plaats zal vinden;

•

stelt het Competitiedraaiboek vast;

•

stelt het (team)budget vast voor de door de vereniging te betalen kosten bij
de wedstrijden op onze baan;

•

benoemt de Competitie Coördinator en verleent daaraan alle gewenste informatie;

•

vraagt aan de Competitie Coördinator advies betreffende besluiten over de
NGF-competitie;

•

laat andere bevoegdheden betreffende de NGF-competitie en de uitvoering
daarvan zoveel als mogelijk aan de Competitie Coördinator over maar draagt
eindverantwoordelijkheid;

•

is - indien mogelijk - vertegenwoordigd bij het kampioenschap van een team
(vaste wal of Amelander) op Ameland;

•

draagt zorg - bij een kampioenschap van een Amelander team - voor een
schriftelijke toezegging aan de betreffende captain dat € 70,-- mag worden
verteerd op kosten van de vereniging;

•

draagt er zorg voor dat er bloemen worden uitgereikt aan alle leden van team
dat kampioen wordt;

•

schrijft de leden van een team dat kampioen is geworden een persoonlijke
felicitatiemail;

•

draagt er zorg voor dat een teamcaptain bij een kampioenschap van een nietAmelander team een fles Nobel als cadeau meekrijgt. Deze fles kan naar inzicht van de captain worden uitgereikt aan het team in de betreffende poule
die de fles het meeste toekomt;

•

evalueert samen met de Competitie Coördinator na afloop van de competitie
de wijze waarop een en ander is verlopen;

•

informeert de captains na de 'Begrotings-ALV' over de verenigingsvergoeding
per team voor het komende jaar.

De Competitie Coördinator:
•

is contactpersoon voor de (NGF) Commissie Competitie;

•

controleert of alle aangemelde leden voldoen aan de voor de betreffende
competitie gestelde criteria (leeftijd, handicap) en aan de in dit draaiboek genoemde overige voorwaarden;

•

coördineert aanmelding (d.w.z. brengt deze leden met elkaar in contact om
tot een team vorming te kunnen komen);

•

verzorgt de tijdige inschrijving van de teams bij de NGF;

•

geeft namen van bij hem aangemelde leden die graag competitiespelers zijn
door aan de betreffende teamcaptains;

•

geeft tijdig de namen van de competitiespelers en captains door aan de NGF;

•

verzorgt de correspondentie naar de deelnemende teams uit dezelfde poule;

•

zorgt voor tijdige berichtgeving naar Amelander teamcaptains over indeling
competitie, competitiereglement, verenigingsdraaiboek en taken captains;

•

zorgt voor de tijdige berichtgeving naar teamcaptains uit dezelfde poule over
het spelen van competitie op Ameland (zie voorbeeldbrieven in bijlage 2);

•

is verantwoordelijk voor de organisatie van de (NGF) competitiewedstrijden
en eventuele eindwedstrijden op onze baan inclusief het regelen van een referee in overleg met de Regel- en handicapcommissie;

•

stelt zich op de hoogte van het NGF-competitiereglement en interne verenigingsregels en draagt zorg voor de verplichtingen die eruit voortvloeien;

•

draagt er zorg voor dat de aangestelde captains worden ingelicht over de organisatorische zaken van de NGF competitie inclusief de taken van een captain;

•

onderhoudt nauw contact met de captains over het verloop van de competitie;

•

draagt er zorg voor dat de captain van elk competitieteam over een afschrift
van het spelersregistratieformulier beschikt;

•

zorgt voor aanwezigheid van alle NGF-documenten in het clubhuis tijdens de
competitieperiode;

•

informeert de teams over het wedstrijdprogramma en eventuele tussentijdse
wijzigingen;

•

informeert de teams (via de captain) over eventuele bijzonderheden;

•

rapporteert regelmatig aan het bestuur;

•

draagt zorg voor het regelmatig verstrekken van informatie betreffende uitslagen en standen voor publicatie op de website;

•

evalueert samen met de captains en het bestuur na afloop van de competitie
de wijze waarop een en ander is verlopen.

De captain:
•

draagt zorg voor de organisatie binnen het team;

•

zorgt zelf voor voldoende spelers en deelt dit nieuwe spelers en vertrekkende
spelers persoonlijk mee zodat nieuwe en vertrekkende spelers op een behoorlijke manier afscheid nemen en geïntroduceerd worden;

•

bepaalt in onderling overleg met de spelers de opstelling bij de wedstrijden
(ziet er daarbij op toe dat alle spelers in principe even vaak worden opgesteld);

•

geeft de opstelling van het team door aan de ontvangende vereniging;

•

ziet toe op een juiste invulling van het wedstrijdformulier en ondertekent deze
na afloop van de wedstrijd;

•

draagt zorg voor een uitnodigingsbrief aan (de captains van) de teams die op
onze baan komen spelen (o.a. routebeschrijving, starttijden, local rules, lunch
en event. voorspeelkosten e.d.);

•

draagt er zorg voor dat bij wedstrijden op onze baan zijn spelers als gastheer/gastvrouw optreden en er een starter aanwezig is;

•

maakt afspraken met het clubhuis betreffende openingstijden, ontvangst,
lunch en consumpties wanneer Ameland als gastheer/gastvrouw optreedt
voor de ontvangende teams;

•

ziet toe op naleving van de gedragsregels en etiquette door de spelers van
zijn team;

•

geeft uitslagen van gespeelde wedstrijden door aan de NGF en de competitiecoördinator;

•

onderhoudt nauw contact met de competitiecoördinator (o.a. over de organisatie bij wedstrijden op onze baan) en stemt eventuele bijzonderheden met
hem af;

•

reikt fles Nobel uit aan het team in de eigen poule die de fles toekomt;

•

zorgt ervoor dat de spelers bij een kampioenschap van hun team weten dat
men € 70,-- van de vereniging heeft ontvangen;

•

is het eerste aanspreekpunt tijdens het verblijf van teams bij wedstrijden op
Ameland;

•

draagt zorg voor de ballenkaarten bij wedstrijden op Ameland. De kosten
hiervan zijn voor rekening van het betreffend team;

•

zorgt voor tijdig blokkeren van starttijden bij de BV voor de wedstrijddagen
van zijn team;

•

maakt vooraf afspraken met de beheerder van het clubhuis over een eventuele borrel en andere extra catering, de lunch en koffie. De kosten hiervan komen voor het betreffend team;

•

zorgt ervoor dat er vooraf duidelijke afspraken gemaakt worden met de captains van de andere teams over voorspelen;

•

draagt er zorg voor dat nieuw voorgedragen competitiespelers altijd vooraf
worden besproken met de competitiecoördinator in verband met registratie
handicap en de voorwaarden die de vereniging stelt aan competitiedeelname.

Bijlage 2:
Voorbeeldbrieven
Aan: De competitiecoördinatoren van de
tegenstanders van de Golfvereniging
Ameland in poules .... en .... van de
NGF competitie 20...

Datum:

februari 20..

Onderwerp: informatie NGF-competitie

Geachte competitiecoördinatoren en captains,
Inmiddels is de competitie indeling voor 20.. bekend. Eén of meerdere teams van
uw vereniging is/zijn ingedeeld met een team van onze vereniging. Dat betekent
dat die teams een overzeese trip mogen maken naar Ameland. In deze brief geven wij u alvast wat informatie met het verzoek die tijdig te verspreiden onder
de captains van de betreffende teams.
Vanwege de bootverbinding is het praktisch onmogelijk om op één competitiespeeldag in het weekend heen en weer te reizen om op Ameland te spelen.
Dat betekent dat we, met toestemming van de NGF de competitiewedstrijden op
Ameland over twee dagen spelen, met daartussen een overnachting op Ameland. De foursomes/greensomes worden op de zaterdagmiddag gespeeld en de
singles op de zondag.
Voor 20.. betekent dit concreet het volgende:
-

Vrijdag of zaterdag aankomst op Ameland. Vervoer op het eiland van en

naar de boot kan met eigen vervoer of met een taxibusje (staan gereed bij het
verlaten van de boot) en is voor eigen rekening. Voor reservering en kosten zie
www.wpd.nl

-

Op zaterdagmiddag ..... uur start het formele gastheerschap van Golfver-

eniging Ameland. Dit betekent dat er dan altijd iemand van de gastheer aanwezig is in het clubhuis. U bent uiteraard ook eerder van harte welkom in het clubhuis maar dan is de kans aanwezig dat er niemand namens de gastheer aanwezig is.
-

Op zaterdagavond wordt de mogelijkheid geboden om gezamenlijk te di-

neren. Dit wordt door de betreffende captain van Ameland geregeld en besproken met de captains van de andere teams.
-

Op zondag beginnen de singles vanaf .... uur. Daarna wordt er een lunch

aangeboden door het team van Ameland. Men is ruim op tijd klaar om de boot
die om 16.30 uur vertrekt naar de vaste wal, te nemen.
-

Voorspelen op Ameland is mogelijk. Dit kan voor € ..,-- per persoon. Het is

noodzakelijk dat de afspraken hierover vooraf goed doorgesproken worden met
de captain van Ameland zodat hier achteraf geen misverstanden over ontstaan.
Voor het voorspelen moet u altijd een starttijd reserveren. Dat dient het betreffende team zelf te doen en kan alleen via het clubhuis (0519-554219).
-

Op de zaterdagen zijn er afvaarten om ..... en ..... uur vanaf Holwerd en

op zondag om ..... en ..... uur vanaf Nes op Ameland (Overigens vaart op zaterdag de boot van ....... uur van Holwerd pas vanaf 1 april).
-

Voor informatie over overnachtingen verwijzen wij u kortheidshalve naar

de website van de VVV Ameland (www.ameland.nl). U kunt natuurlijk ook contact opnemen met de betreffende captain van het Amelander team over overnachtingsmogelijkheden.
-

Tot slot, in verband met de soms grote drukte naar en op het eiland is het

verstandig reserveringen tijdig te realiseren.
Hieronder volgt nog beknopte informatie over onze captains:
Team 1 (poule ...), speelt op .. en .. april op Ameland, captain ........
(email............), (mobiel 06-........).
Team 2 (poule ...), speelt op .. en .. april op Ameland, captain ........
(email............), (mobiel 06-........).
Rest mij uw team een gezellige en sportieve competitie toe te wensen.

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Namens de Golfvereniging Ameland,

.................. (competitiecoördinator)
................... Adres
tel: ..........
email: ..........

Aan: De competitiecoördinatoren van de
tegenstanders van de Golfvereniging
Ameland in poules .... en .... van de
NGF competitie 20...

Datum:

februari 20..

Onderwerp: informatie NGF-competitie

Geachte competitiecoördinatoren en captains,
Inmiddels is de competitie indeling voor 20.. bekend. Eén of meerdere teams van
uw vereniging is/zijn ingedeeld met een team van onze vereniging. Dat betekent
dat die teams een overzeese trip mogen maken naar Ameland. In deze brief geven wij u alvast wat informatie met het verzoek die tijdig te verspreiden onder
de captains van de betreffende teams.
Voor 20.. betekent dit concreet het volgende:
-

Vrijdagochtend aankomst op Ameland. Aansluitend kunt u de bus nemen.

Deze stopt bij de golfbaan. U kunt er ook voor kiezen om met eigen vervoer of
met een taxibusje (staan gereed bij het verlaten van de boot) op het eiland naar
de golfbaan te reizen. Indien u besluit zelf een auto mee over te nemen, is dit
voor eigen rekening. Voor reservering en kosten zie www.wpd.nl
-

Voorspelen op Ameland is mogelijk. Dit kan voor € ..,-- per persoon. Het is

noodzakelijk dat de afspraken hierover vooraf goed doorgesproken worden met
de captain van Ameland zodat hier achteraf geen misverstanden over ontstaan.
Voor het voorspelen moet u altijd een starttijd reserveren. Dat dient het betreffende team zelf te doen en kan alleen via het clubhuis (0519-554219).
-

Uiteraard kunt u ook met het team op donderdag naar het eiland komen

om donderdag voor te spelen en ’s avonds eventueel met de andere teams te
genieten van een buffet of iets anders, maar dat kan in overleg met de captain

van het betreffende Ameland team worden geregeld. De overnachtingen moet u
ook zelf regelen, maar de captains van Ameland hebben hier vast wel een voorstel voor.
-

Op de vrijdagen zijn er afvaarten vanaf ..... uur naar Ameland. De boot

vertrekt in Holwerd. De laatste reguliere boot van Ameland op de vrijdagen vertrekt om ..... uur naar Holwerd.
-

Voor informatie over overnachtingen verwijzen wij u kortheidshalve naar

de website van de VVV Ameland (www.ameland.nl). U kunt natuurlijk ook contact opnemen met de betreffende captain van het Amelander team over overnachtingsmogelijkheden.
-

Tot slot, in verband met de soms grote drukte naar en op het eiland is het

verstandig reserveringen tijdig te realiseren.
Hieronder volgt nog beknopte informatie over onze captains:

Seniorenteam 1 (poule ....), speelt op ... op Ameland. Captain is ........
(email............), (mobiel 06-........).
Rest mij uw team een gezellige en sportieve competitie toe te wensen.
Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens de Golfvereniging Ameland,

.................. (competitiecoördinator)
................... Adres
tel: ..........
email: ..........

