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De enquête heeft 152 respondenten opgeleverd. 
Dat is meer dan de helft van onze actieve leden.

Veel voordelen, maar sommige mensen 
twijfelen tussen ja en nee en enkele 
mensen hebben een duidelijke afkeer 
voor de registratie (~15x). 
In de opmerkingen zijn nog een 
paaroverige zaken die opvallen

Opmerkingen:
• Afmeldingen worden niet gedaan door spelers;  (er zitten ook geen consequenties aan).
• Jammer dat je slechts 7 dagen van tevoren kunt registreren, 14 dagen zou handiger zijn.
• Lastig dat er 1.5u verstreken moet zijn tussen twee ronden, baan is soms leeg maar dan mag je van het systeem niet boeken.
• De mensen die je op de baan ziet matchen niet met de geboekte starttijden, er lijkt dus veel gesjoemeld te worden.

• Zonder registratiesysteem was de drempel om te spelen veel lager en was er een betere doorstroming,
dit was een van de voordelen van golfbaan het Wedde.

1. Onlangs zijn we overgestapt op een nieuwe versie van het registratieregistratiesysteem
voor starttijden.      Bevalt dit nieuwe systeem ?  
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Afmeldingen worden niet gedaan door spelers;  (consequenties ?). 

Mogelijke aanpassing is een registratie check–in bij aankomst op de baan. 

Kan via een zuil of bij de receptie en dwingt spelers zich te melden, dus ook de  greenfee-spelers.

Voordeel is dat dan ook de vrije tijden nog ter plekke te reserveren zijn.

Bij meerdere no-shows een waarschuwing geven en bij herhaling een blokkade voor een bepaalde 
tijd op het reserveren. 

Het registratiesystem heeft als voordeel dat de bezetting van de baan inzichtelijk is voor zowel
de baanbeheerder (SF), de Club (VGC) en de spelers. 
Het bevordert de doorstroming in de baan, welke ruim gesteld is met een doorloopttijd van ongeveer
1,5 uur voor 9 holes. Wel wordt Ready Golf aangeraden en eventueel snelle spelers door te laten.

De mensen die je op de baan ziet matchen niet met de geboekte starttijden, er lijkt dus veel 
gesjoemeld te worden. (Dit is dan als het goed is ook opgelost)

Jammer dat je slechts 7 dagen van tevoren kunt registreren, 
14 dagen zou handiger zijn.

Dit voorkomt dat men te lang vooruit allerlei data gaat blokkeren, zg. veel boekers.
Eventueel zou je het op 14 dagen kunnen zetten maar dan met een beperking op 
het aantal boekingen:  Je mag dan per week maar twee, drie of vier keer 
reserveren.
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Tijdens de COVID periode hebben wij vaak gebruik gemaakt van vrijwillige marshals om op de 
baan aanwezig te zijn. Bent u voor of tegen het g…n marshals op het Wedde in de toekomst?   

Een aantal punten uit de opmerkingen:
• Nu het niet voor covid is, is het niet meer nodig. 

Dit is geen taak voor VGC maar voor sportfondsen
Betere toegangscontrole door sportfondsen is nodig.

• Marshal moet dan ook letten op overtredingen en slow-play in de baan en niet alleen bij de ingang
Fijn omdat het aanspreken van medegolfers toch lastig is
Fijn om greenfee-spelers uitleg te geven en de starttijden te controleren
Verder: Langzame fligths zijn zeer grote irritatie bij veel mensen, greenfee spelers die niet op de hoogte zijn van 
geldende regels, zelfs geen baanpermissie hebben en 10 slagen per hole nodig en mensen niet voor laten. 

Algemene overige punten:

Dit is een samenvatting, veel mensen hebben leuke ideeën of willen een bijdrage leveren. 

- Toilet is zeer klein geworden, te krap om normaal te zitten, achteruit er in gaan anders past het niet. 
Er ontbreken:  een haakje aan de binnenzijde van de deuren, een spiegel bij het fonteintje,een prullenbak  
en een waterkraan om flesje te vullen, lukt niet onder de huidige laag geplaatste kraan. (inmiddels opgeheven)

- Geen eigen clubruimte? :  
Dit punt blijft telkens weer op komen, echter met de huidige faciliteiten moeten we het vootlopig doen. Dus zullen 

we het restaurant (met terras) ook als onze de plek moeten beschouwen. In goed overleg met de beheerder is er
veel mogelijk.

- Lockers voor tassen (veilige plek) (met camera van sportfondsen op de plek waar de tassen neergezet
worden om zo een gevoel van veiligheid te creeren). Er wordt met SF besproken wat de mogelijkheden en de 
kosten zijn.

- Plek om schoenen en kar schoon te maken is klein en spuitplaats zou harde ondergrond moeten hebben.  
- De kleine driving range en gaten in de netten van de driving range.
- Afslagmatten zijn vies (zijn in de baan inmiddels vervangen)
- Een ballenautomaat die schone ballen geeft en geen ballen waar de kluiten modder aanzitten. (wordt aangepakt)
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