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Beste golfers van welschap,
Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft het kabinet
vandaag besloten om alsnog de scholen en de kinderopvang in Nederland te
sluiten. Ook alle horecagelegenheden & sportclubs moeten vanaf vandaag
18.00 uur tot en met 6 april de deuren sluiten.
Deze drastische, maar noodzakelijke maatregelen treffen helaas dus ook u
& ons als bedrijf.
Zojuist kregen we, aanvullend op de informatie van de overheid, een gezamenl
ijk bericht van de NGF, NVG, NGA en PGA Holland dat zij vooralsnog
adviseren om ook de banen tot en met 6 april te sluiten. Vooralsnog gaan ze er
namelijk vanuit dat dit bedoeld wordt met de bepaling dat sportclubs de
deuren moeten sluiten, mede omdat de overheid oproept om sociale contacten
in het algemeen sterk te verminderen en om bijvoorbeeld anderhalve meter
afstand tot andere personen te bewaren.

De NGF heeft na de aankondiging van deze nieuwe over
heidsmaatregelen besloten om de voorjaarscompetitie voor 2020 in zijn geheel
af te gelasten. Door de nieuwe maatregelen is het niet meer haalbaar om de
competitie in 2020 te laten plaatsvinden. De hoofdklasse zou eigenlijk
aanstaande zaterdag al beginnen en de Dames Dinsdag Competitie op 31
maart. Die wedstrijden zijn afgelopen donderdag al afgelast in navolging van
adviezen van de overheid en NOC*NSF. De hoop is dat de NGF
Najaarscompetitie wel kan doorgaan.
Concreet betekent dit dat u in ieder geval de komende drie weken
geen gebruik kan maken van onze golfbaan, clubhuis & onze
(oefen)faciliteiten. Wij moeten ons bedrijf helaas volledig sluiten,
met alle consequenties van dien, hoe vervelend ook!
We danken u op voorhand voor uw begrip voor & medewerking aan deze
drastische maatregelen. We hopen dat we hiermee samen kunnen bijdragen
aan het tot halt roepen van de verspreiding van dit vreselijke virus.
We houden u op de hoogte...
Hartelijke groeten & CU On Course!
Directie & medewerkers golfbaan welschap
Bas Heijmans & Suzanne Heijmans - Jeurissen
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