Per 1 oktober verhuist de caddiemaster van de oefenfaciliteit naar
het clubhuis op de grote baan.
Voor de gebruikers van de oefenfaciliteiten en de par-3 baan verandert er echter na 1 oktober niet zoveel.
De driving range, de oefenfaciliteiten en de par-3 baan blijven op maandag tot en met donderdag gewoon open van
9.00-21.00 uur en op vrijdag tot en met zondag van 9.00-18.00 uur. De ballenautomaat functioneert ook gewoon
met de ballensleutel als daar een tegoed op staat.
Leden, par-3 leden en rittenkaarthouders kunnen vanaf 1 oktober op de terminal in het Puttershonk een starttijd
boeken en zich aanmelden als ze willen spelen op de par-3 baan. Het wordt een elektronische ballenspiraal.
Speeltijden van te voren reserveren via de website kan dan niet meer. Ook het lopen van een Q-kaart kan zelf
geregeld worden op de terminal. Bij spelers met een rittenkaart wordt bij het aanmelden op de terminal het tegoed
automatisch met een rit verminderd. Bij de terminal komt een instructie te hangen waarop staat hoe je een starttijd
kan reserveren en hoe je je kan aanmelden. In de loop van september wordt het mogelijk om onder begeleiding van
de caddiemaster alvast te oefenen in het zelfstandig reserveren en aanmelden op de terminal.
Voor welke zaken is het nodig om naar de caddiemaster in het clubhuis te gaan?
Dat is eigenlijk heel simpel: voor alle zaken waarvoor afgerekend moet worden.
Dus voor het opladen van het tegoed op je ballensleutel, het aanschaffen van een rittenkaart en het betalen van de
greenfee voor het spelen van een rondje op de par-3 baan.
Greenfeespelers dienen vanaf 1 oktober eerst bij de caddiemaster in het clubhuis langs te gaan voor het reserveren
van een starttijd en het betalen van de greenfee. Dat kan vanaf 9.00 uur.
Spelers met speelrecht die gaan spelen met iemand die geen (par-3)lid of rittenkaarthouder is dienen ook eerst langs
het clubhuis te gaan om de greenfee van hun medespeler te voldoen.
En natuurlijk moet je in het vervolg ook naar het clubhuis als je nog eens een praatje met Petra wil maken…...
Hoe kun je ervoor zorgen dat je minder vaak naar het clubhuis hoeft te gaan?
Er zijn diverse mogelijkheden om het aantal keren dat je naar het clubhuis moet te beperken:
Zet in een keer meer tikken op je ballensleutel (dat is per tik ook nog eens goedkoper), neem een rittenkaart als je
vaker wil spelen (ook dat is goedkoper per keer spelen dan steeds een greenfee te betalen) of word par-3 lid. Dan
kun je onbeperkt spelen op de par-3 baan voor € 360* per jaar en mag je ook nog eens aan wedstrijden op de par-3
baan meedoen. Tot 1 november is er ook nog eens een aanbieding voor nieuwe par-3 leden: € 300 voor een
lidmaatschap van 12 maanden.
Overigens kan je in het clubhuis ook terecht voor een drankje en je kan er tegenwoordig ook heerlijk eten. En als het
weer meezit kan dat op het terras met het prachtige uitzicht op hole 9 en kasteel Heemstede.
Waarom deze verandering?
Dat heeft alles te maken met de financiële toestand van de Nieuwegeinse Golfclub. Het is nodig om minder kosten te
maken. De verhuizing van de caddiemasters naar het clubhuis op de grote baan levert daar een substantiële bijdrage
aan. Het service niveau vanuit het clubhuis zal als gevolg van deze verhuizing wel toenemen. Er zal op meer uren en
meer dagen van de week een caddiemaster aanwezig zijn.
En als je onverhoopt toch problemen hebt met het aanmelden of andere zaken op de oefenfaciliteiten dan is het
altijd mogelijk telefonisch de caddiemaster op de grote baan om hulp te vragen (030-6369233).
*Dit bedrag is exclusief de NGF-Bijdrage (is dit jaar € 17,50 als de Nieuwegeinse je homecourse is, € 8 als dat niet het geval is). Het bedrag van
€ 360 is ook het bedrag dat de huidige Par-3 leden volgend jaar voor het lidmaatschap gaan betalen.

