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Samenwerking SIMOL en de caddiemasters van HGC Overbrug.
Komend weekend gaat de zomertijd in en zullen we weer vaker in de avonduren gebruik gaan maken van
onze golfbaan. Tot vorig jaar waren onze caddiemasters aanwezig tot 20:30 uur, dit jaar zullen zij
aanwezig zijn tot 17:30 uur.
Voor u, als lid, heeft dit niet veel gevolgen. Als u wilt golfen kunt u zich inschrijven via de zuil die te allen
tijde voor u bereikbaar is wanneer het clubhuis is geopend. Wij verzoeken u uitdrukkelijk dit ook te doen.
Introducees, greenfeeërs en GolfAlliantie spelers dienen zich na 17:30 uur te melden bij de horeca.
SIMOL zal deze gasten inschrijven en een greenfee verkopen. Alle gastspelers krijgen een kaart welke
aan de golftas moet worden bevestigd, zodat deze spelers voor alle leden herkenbaar zijn.Uiteraard
worden eerder verstrekte greenfees/vouchers ook door Simol ingenomen.
Natuurlijk is het ook mogelijk om na 17:30 uur gebruik te maken van de Handicarts. Het is wenselijk deze
vooraf te reserveren. Zorg ervoor dat u uw Handicart-pas bij u heeft. SIMOL kan dan uw pasnummer
noteren zodat e.e.a. administratief kan worden afgehandeld met de Stichting Handicart.
Na gebruik van de Handicart verzoeken wij u vriendelijk deze terug te plaatsen in de daarvoor bestemde
ruimte en de sleutel in te leveren bij één van de medewerkers van SIMOL.
Het laden van de E-range sleutel voor driving range ballen kan alleen tijdens de uren dat de
caddiemaster aanwezig is. Zorg er dus voor dat u deze tijdig opwaardeert.
Wij verzoeken u vriendelijk om de routing van de baan aan te houden en geen cross country te gaan
lopen, hiermee veroorzaakt u chaos en ergernis.
Onze caddiemasters zullen tijdens de zomerperiode, na 17:30 uur, wel controlerondes maken.
Wij rekenen op uw medewerking en vertrouwen op een succesvolle samenwerking met SIMOL.
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