
NGF-competitie seizoen 2016 
 
Voor de NGF-competitie van het seizoen 2016 zijn de volgende regels van toepassing: 
 
1. Dames 1 en Heren 1 worden gezien als prestatieve competitieteams. De andere teams als 
recreatieve teams. 
 
2. Volgens afspraak met BV De Golfhorst kunnen maximaal 6 teams deelnemen aan de NGF-
competitie. 
 
3. Het bestuur benoemt één coördinator, die zelfstandig opereert maar via de voorzitter van de 
Wedstrijdcommissie met het bestuur communiceert. De te benoemen coördinator kan daarnaast 
gewoon lid zijn van een commissie. 
 
4. Inschrijven voor deelname via E-Golf4U tot uiterlijk 28 september. De inschrijvers verplichten zich 
om alle speeldagen beschikbaar te zijn. 
 
5. De inschrijvers (ook jeugdspelers) die op 29 september de laagste handicap hebben, worden 
ingedeeld bij het 1e team. 
 
6. Voor het 1e dames worden 7 spelers geselecteerd. Wie van hen reserve is wordt in onderling 
overleg bepaald. Komt men er niet uit, dan wordt de coördinator om een oordeel gevraagd. Heeft 
dames 1 toch een invaller nodig, dan wordt dat automatisch de laagste handicapper uit Dames 2 (het 
recreatieve team). 
Voor het 1e herenteam worden 6 spelers geselecteerd. Als In Heren 1 een reservespeler nodig is komt 
deze uit Heren 2 (recreatieve team) en dan ook degene met de laagste handicap. 
 
7. De spelers van het 1e dames en 1e herenteam worden verplicht om deel te nemen aan de lessen 
van Golfschool Arthur Kleeven. De kosten worden door de vereniging betaald. (maximaal 10 
lesuren per team per seizoen) 
 
8. In onderling overleg stelt de coördinator de recreatieve teams samen. 
 
9. De coördinator benoemt in overleg met de spelers teamcaptains voor alle teams. 
 
10. In principe worden voor alle teams verenigingsshirts beschikbaar gesteld ( niet elk jaar nieuwe) 
 
11. Het 1e dames- en 1e herenteam dient het vervoer zo efficiënt mogelijk te regelen. Door het 
bestuur zijn besluiten genomen over declareerbare autokilometers. 
 
12. Eventueel zal per geselecteerde jeugdspeler (student) voor het 1e team per geval worden 
bekeken of de vereniging een tegemoetkoming in de kosten geeft. 
 


