
Besluit van het bestuur tav starttijden 
Vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van 9 mei 2022 
 
Inleiding 
Tijdens de ALV van 25 april jl heeft het bestuur een toelichting gegeven op de mogelijke 
alternatieven voor het starttijdenssysteem, zoals we dat nu gebruiken. 
Aanleiding hiervoor was dat meerdere leden hebben aangegeven dat nu Corona voorbij is (we 
hopen dat dat niet te optimistisch zal blijken te zijn) we weer terug zouden kunnen naar de 
situatie daarvoor, toen we werkten met een spiraal. 
Het gaat dus om “digitaal of spiraal” en mogelijke tussenvormen. We zijn niet de enige 
vereniging waar deze vraag nu aan de orde is. 
 
Tijdens de ALV heeft het bestuur aangegeven dat we hierover zorgvuldig en respectvol met 
elkaar moeten spreken. We willen voorkomen dat dit een discussie wordt over “verlies” bij een 
zwart-wit keuze voor of tegen handhaven van de starttijden: 
Verlies aan de ene kant voor degenen die werken, verder weg wonen of het gewoon handig 
vinden bij het plannen van hun (vrije) tijd te weten wanneer ze kunnen spelen en dan niet 
hoeven te wachten, maar ook  
verlies aan de andere kant voor degenen die hopen weer spontaan naar de baan te kunnen 
gaan om dan diezelfde dag een rondje te lopen. 
In de ALV is na een introductie door de voorzitter door velen gereageerd en gesproken over de 
voor- en nadelen. Afgesproken is dat het bestuur een (concept-)besluit voorbereidt en dat 
voorlegt aan een extra ALV. 
Na de vergadering hebben wij weer meerdere mails met argumenten/overwegingen 
ontvangen. Dank daarvoor! 
 
Proces 
Hieronder volgt het (concept-)besluit van het bestuur. Wij zijn voornemens aan het einde van 
de komende ALV - na het horen van de verschillende ingebrachte overwegingen - een definitief 
besluit te nemen, waarbij we uiteraard het Verenigingsbelang laten prevaleren en tegelijk 
individueel “verlies” zo veel mogelijk willen vermijden. Wij rekenen het tot onze 
verantwoordelijkheid te zorgen voor een adequate bedrijfsvoering en dus ook voor een 
efficiënt baangebruik met een eerlijke(r) verdeling van het gebruik van de baan door alle leden. 
 
(Concept-)besluit 
=>maandag, dinsdag, woensdag en donderdag kunnen de leden zonder reservering van een 
starttijd, met gebruik van de spiraal, spelen. We geven dan, zoals we gewend waren, bij het 
starten greenfeespelers voorrang op de voor hen gereserveerde tijden. 
 
=>wij handhaven het gebruik van het startprogramma voor: 

• het reserveren van een starttijd op vrijdag, zaterdag en zondag (tot 18.00 uur) met 
              een interval van 8 minuten (zowel voor 9 holes als 18 holes); 

• het aangeven van wedstrijden, reserveringen voor greenfeespelers en voor         
werkzaamheden van de greenkeepers en baansluitingen;  
Dit laatste betekent dat de leden ook voor de maandag, dinsdag, woensdag en 
donderdag het starttijdenprogramma in de gaten moeten houden. Hierin wordt voor 
alle dagen van de week aangegeven wanneer de baan bezet is; 
 



=>we continueren de periode van 7 dagen vooruit boeken (voor gasten kan dat via het 
secretariaat langer van tevoren); 
 
=>wij vragen het secretariaat en de marshals waar mogelijk ”no show” te registreren, maar    
zullen (vooralsnog) niet overgaan tot sancties, anders dan aanspreken (schrijf je dus niet ‘zo 
maar’ in, schrijf je zo snel mogelijk uit als je niet komt en schrijf je gerust bij als er slechts 1 of 2 
personen in een flight ingeschreven staan). 
 
Flankerende maatregelen 
=voorkom slow play: 9 holes in max 2 uur;  
=kies de tee die bij je handicap/afstand van je afslag past; 
=doorlaten kost tijd, beter is je bal op te nemen en door te lopen naar de volgende hole als je 
de 2 uur dreigt niet te halen; 
=als je niet (meer) werkt, speel dan vooral op de doordeweekse dagen;  
=marshals krijgen -zoals thans al het geval is- de ruimte om flights ‘tussen te schuiven’ en 
starten op hole 10 ook in de zomermaanden toe te staan. Gastheer-/vrouwschap en zorgen 
voor een ordelijk verloop in de baan zijn/blijven dus de belangrijkste taken. Nieuw wordt dat de 
marshals vanaf 15.00 uur toestemming mogen geven voor een 4-bal als dat in de baan past en 
met de afspraak dat, als nodig voor vlotte doorstroom, wordt opgesplitst. 
=uiterlijk in het 4de kwartaal 2022 evalueren we. Uiteraard houden we samen met de marshals 
en het secretariaat de gevolgen van deze wijzigingen goed in de gaten. Als daar aanleiding toe 
is, nemen we tussentijds aanvullende maatregelen. 
 
Belangrijkste overwegingen 
-er zijn in de afgelopen 2 jaar ruim 150 leden bijgekomen, waarvan er velen werken;  
-het lijkt erop dat het blijvend is dat de leden vaker spelen. Dat betekent dat de druk op de 
baan ook daardoor verder toeneemt;  
-zo’n 40% van de beschikbare tijd op de “in trek zijnde momenten” is in de drukke maanden al 
gereserveerd voor wedstrijden, competities, vaste dames- en herendag; 
-door de week lijkt er vanaf einde middag voldoende ruimte om te kunnen spelen zonder 
regulering; 
-met dit voorstel realiseren we een goed evenwicht tussen de verschillende ‘belangen’ en 
zorgen we voor een evenwichtige(r) verdeling van de baanbezetting, zeker als de niet (meer) 
werkenden vooral op maandag t/m donderdag spelen. 
 
Tot besluit 
We realiseren ons dat met dit besluit wellicht niet iedereen geheel tevreden zal zijn, omdat het 
niet geheel past in zijn/haar individuele belang. Maar we vertrouwen erop dat er begrip is dat 
we voor ons gemeenschappelijke verenigingsbelang kiezen.   
 
Het Bestuur, 
 
Stance Dahlhaus 
Yme Bouma 
Sybolt Engelsma 
Jan Klaver  
Maarten Ruys     
          


