
Hoe komt de wedstrijdkalender tot stand? 

De ALV van 21 februari 2017 heeft het bestuur gevraagd een samenvatting te maken van de 

uitganspunten en de wijze van het tot stand komen van de wedstrijduren en de verdeling. 

De uitgangspunten staan beschreven in: 

• Gebruikersovereenkomst met berekeningsformule en voorwaarden 

• Aanvullende voorwaarden tussen de golfbaan en golfclub 

Aantal wedstrijduren 

De Gebruikersovereenkomst, artikel 3, beschrijft hoe het aantal wedstrijduren op basis van het aantal 

leden per 1 januari van het betreffende jaar wordt berekend. 

Formule: aantal wedstrijduren = aantal leden / 800 x 600  

Er is een mogelijkheid om extra uren te kopen, tot een maximum van 10%. De golfbaan moet een juiste 

balans houden tussen het aantal golfclubleden en het aantal jaarkaarthouders.  

De wedstrijduren worden evenredig verdeeld over prime time (10.00 – 15.00 uur), overige tijd, week 

dagen, weekend dagen en over de maanden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met 

zonsopgang en ondergang.  

• Verhouding Prime time 74,5 % en overige tijd 25,5%.  

• Verdeling Prime time:  

o 61,5 % week dagen en; 

o 38,5 % weekend en feest dagen. 

• Verdeling overige tijd:  

o 55,6 % week dagen en; 

o 44,4 % weekend en feest dagen.  
• Verdeling weekenden 

o 2/3 op zondag en; 

o 1/3 op zaterdag. 

Bij een dalend ledenaantal wordt een minimumgarantie ingebouwd om de wekelijkse frequente van 

de wedstrijden. Maximaal 3 wedstrijden op weekdagen en 1 per weekend. Het aantal deelnemers is 

afhankelijk van het aantal golfclubleden. De Monthly Medals, de strokeplay en matchplay 

kampioenschappen mogen in weekendtijd over 2 weekend dagen worden verdeeld. 

De golfclub verplicht zich minimaal 8 dagen van te voren de caddiemaster schriftelijk een opgave te 

verstrekken van het aantal deelnemers aan een clubactiviteit. Indien het past in het maximum aantal 

flights kunnen twee reserve flights worden opgevoerd. 

 

Afstemming tussen de golfbaan en de golfclub 

De golfclub stelt het jaarplan. De basis is het beschikbaar aantal uren verdeeld over de dinsdagen, 

donderdagen, vrijdagen en weekend dagen. Reserve data en tijden voor de competitie kunnen 

gebruikt worden voor clubwedstrijden. Het concept is gereed in december. 

De golfbaan heeft geblokte dagen voor onderhoud, sponsorcompetitie, business dagen en andere tee-

reserveringen hebben voorrang op de wedstrijden van de golfclub. 

In onderlinge afstemming ontstaat de definitieve wedstrijdkalender. 
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