
Reserveren starttijden afgeschaft, aanmelden verplicht! 

Beste leden, 

Als gevolg van de gewijzigde corona maatregelen heeft het bestuur besloten met ingang van 1 Juli 

2020 voorlopig geen gebruik meer te maken van het reserveren van starttijden. Dit betekent dat je 

vooraf geen startijd meer hoeft te kiezen via MijnGCE. 

Maar conform de nieuwe corona richtlijnen is het verplicht per dag te registreren wie gebruik heeft 

gemaakt van onze golffaciliteiten. Dit betekent dat je je WEL vooraf moet aanmelden als je gebruik 

wilt maken van onze golffaciliteiten. Leden kunnen zich aanmelden door in te schrijven via MijnGCE 

op de wedstrijd van de gewenste dag waarop men wilt spelen. 

Greenfee spelers en gasten moeten zich bij aankomst melden in het clubhuis.   

Let op:  

Het is mogelijk dat zowel de grote baan als de PAR3 baan gesloten is i.v.m. met een geplande 

wedstrijd. Wedstrijden worden zoals gebruikelijk vermeld in de wedstrijdenkalender en de 

bijbehorende tee-sluiting wordt op het bord bij de ingang van het clubhuis vermeld. 

Hoe kun je je aanmelden ? 

Je kunt je aanmelden door in te loggen op MijnGCE en in te schrijven op een wedstrijd uit de 

wedstrijdkalender. Voor iedere dag is 1 wedstrijd aangemaakt met de titel “AanmeldenGCE”. Er is 

geen onderscheid nodig voor de grote baan , PAR3 baan, of andere gebruik van driving range of 

putting green. Door je in te schrijven op de gekozen wedstrijd op jouw gewenste dag word je in het 

Proware systeem geregistreerd. Je ontvangt ter bevestiging een e-mail met de volgende tekst: 

 

 

 

 

 

 

 

De wedstrijd informatie is niet van belang, maar de genoemde datum geeft aan dat je je hebt 

aangemeld en dat je vanaf 07:30 gebruik kunt maken van de golffaciliteiten op onze golfbaan. 

Hierbij ontvangt u de bevestiging van inschrijving op onderstaande wedstrijd: 
 
Wedstrijd: AanmeldenGCE Driebal Stableford 
Datum: 05-07-2020 07:30 
Uw opmerking:  

Door u aan te melden geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met het 
protocol inzake de corona-maatregelen. 

Vriendelijke groet, 

Golfclub Emmeloord 

 



Wat moet je doen om je aan te melden? 
Voor het aanmelden maken wij gebruik van Proware (MijnGCE). Voor de komende weken is voor 

iedere dag een wedstrijd “AanmeldenGCE”  voorbereid. Door je in te schrijven geef je aan dat je 

gebruik wilt maken van één van onze faciliteiten, of de grote baan of de PAR3 baan, of driving range 

of putting green.   

1. Login op MijnGCE met je eigen account 

2. Kies uit de wedstrijdkalender de wedstrijd “AanmeldenGCE” op de gewenste dag dat je wilt 

spelen.  

3. Schrijf je in voor deze wedstrijd (Druk op  Inschrijven) 

4. Vink het vakje aan “Ik ga akkoord met bovenstaande voorwaarden” en druk op Inschrijven. 

5. Je ontvangt een e-mail waarin staat dat je je hebt aangemeld. 

Hoe kun je je afmelden? 

Als blijkt dat je toch geen gebruik wilt / kunt maken dan kun je je weer afmelden door in te loggen op 

MijnGCE  en in het overzicht “Mijn Wedstrijden”  je uit te schrijven bij de betreffende wedstrijd op de 

betreffende datum. Zie onderstaande afbeelding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijk 

Nu er geen starttijden meer worden gehanteerd kan er een rij ontstaan bij Hole 1. Het gebruik 

van de “ballenspiraal” geeft de startvolgorde aan door een bal in de “ballenspiraal” te plaatsen.  

Zorg ervoor dat de onderlinge afstand van 1,5 meter wordt gehandhaafd. Hierbij wordt 

nadrukkelijk een beroep gedaan op je persoonlijke verantwoordelijkheid. Indien nodig kan de 

Marshall je verzoeken op een andere plaats te wachten. 

Voorkom dat meer dan 4 personen gebruik maken van de putting green bij Hole 1. Behoor je tot 

de eerst volgende flight verzamel je dan alvast op de Tee-box van Hole 1, zodra de voorgaande 

flight ruimschoots op weg is. De flight na jou kan dan alvast gebruik maken van de putting green 

bij Hole 1. 

Zonder gebruik van starttijden is het mogelijk een 18 Holes ronde te lopen. Hierdoor is de regel 

met betrekking tot het invoegen op Hole 1 / 10 weer van toepassing. Houd hierbij rekening met 

de onderlinge afstand van 1,5 meter!  

 



Succes met inschrijven en alvast veel plezier. 

De WeCo. 


