Aan competitiecoördinatoren & competitiespelers

Bosch en Duin, januari 2022
Kenmerk: U2022.001 / AT-lvw
Betreft: voorspelen competitie op de U.G.C. ‘De Pan 2022

Geachte competitiecoördinator,
Een of meerdere teams van uw golfclub spelen in 2022 NGF-competitie op de U.G.C. ‘De Pan’.
Wij heten u graag van harte welkom. Onderstaand informeren wij u over ons voorspeelreglement voor
de competitie in 2022.

Tarieven voorspelen
36 holes Standaard Klasse Dames 1 en Heren 1:
Deze teams mogen greenfee vrij voorspelen.
Het maximum aantal spelers bedraagt 6 per team.
Alle overige teams:
Voor 1 April 2022: alle teams kunnen vóór 1 april 2022 tegen een greenfee van € 55,- voorspelen.
Na 1 April 2022: hanteren wij voor niet-hospitality-clubs (tot het einde van de competitie periode):
Bij een starttijd vóór 09:00 uur een greenfee van € 55,-.
Bij een starttijd na 09:00 uur een greenfee van € 110,-.
Voor hospitality-clubs geldt voor de hele periode het hospitality-tarief van € 50,-.
Eventuele onderlinge afspraken inzake reciprociteit zullen niet door de U.G.C. ‘De Pan’ worden
gehonoreerd.

Wanneer bent u welkom op de U.G.C. ‘De Pan’
Vóór 1 april:
Op maandag, dinsdagmiddag, woensdagochtend, donderdagmiddag en zaterdag. Er mogen
maximaal 6 personen per team voorspelen (het team moet in één keer komen).
Ná 1 april:
Op maandag vanaf 2 weken van te voren te reserveren, dinsdagmiddag, woensdagochtend,
donderdagmiddag en zaterdag tot 11 uur; afhankelijk van de wedstrijdkalender, te bepalen door de
caddiemaster.
Wij vragen u vriendelijk van te voren een starttijd te reserveren per e-mail bij onze caddiemaster:
caddiemaster@ugcdepan.nl.
Gelieve competitiesoort, klasse en club, alsmede namen en NGF-nummers van de spelers door te
geven.
Wij wensen u een sportieve en succesvolle competitie toe en zien u graag als gast op De Pan.
Met vriendelijke groeten,
het secretariaat

U.G.C. ‘De Pan’
Amersfoortseweg 1, 3735 LJ Bosch en Duin Telefoon 030 – 69 69 120
E-mail:secretariaat@ugcdepan.nl IBAN NL83ABNA0558716350

