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Welkom bij Golfclub
Brunssummerheide!
Geschiedenis Golfbaan Brunssummerheide

Voor het oprichten van een golfclub moet er natuurlijk eerst een golfbaan zijn.
Het idee voor het aanleggen van een golfbaan kwam van het Streekgewest
Oostelijk Zuid-Limburg. Met name van Dhr. Hoogland, in die tijd burgemeester
van Brunssum.
In 1979 gaf het Streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg golfarchitect Dudok
van Heel de opdracht om een ontwerp te maken voor een 9-holes baan
op een stuk grond met een oppervlakte van ca 40 ha. Na een langdurig
onderhandelingsproces (golf was in die tijd nog niet zo populair), bleek
uiteindelijk dat een 9-holes baan qua exploitatie, financieel niet haalbaar
was. Enige tijd later kwam meer grond (totaal 75 ha) beschikbaar zodat er
toen een ontwerp kon worden gemaakt voor een 18-holes baan. Er moest
echter financieel nog wel een en ander worden geregeld.
In 1983 kwam de toenmalige Gouverneur van Limburg op werkbezoek om
het terrein waar de golfbaan was geprojecteerd nader te bekijken. Dit bezoek

Willkommen bei Golfclub Brunssummerheide!
Geschichte der Golfbahn Brunssummerheide

Um einen Golfclub gründen zu können, muss erst einmal eine Golfbahn zur
Verfügung stehen. Die Idee eine Golfbahn anzulegen entstand in der Region
Östliches Zuid-Limburg durch den Herrn Hoogland, zur damaligen Zeit
Bürgermeister in Brunssum.
1979 wurde durch die Regioverwaltung Östliches Zuid-Limburg dem
Golfarchitekten Dudok van Heel der Auftrag erteilt, auf ein Stück Land von
ca. 40 ha eine 9-Loch-Golfbahn zu entwerfen. Der Golfsport war zu dieser Zeit
noch nicht so populär und so ergab es sich auch, dass eine 9-Loch-Golfbahn
finanziell nicht rentabel war. Etwas später konnte über mehr Land (total 75 ha)
verfügt werden, so dass ein Entwurf einer 18-Loch-Bahn entstand. Allerdings
musste auch hierbei noch einiges finanziell geregelt werden.
1983 besichtigte der damalige Gouverneur von Limburg, während eines
Arbeitsbesuches, das Gebiet auf welchem die Golfbahn entstehen sollte.
Seit dieser Zeit wurde das Projekt zum Landschaftswiederherstellungsplan
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verliep niet ongunstig en sindsdien kreeg het project de naam ‘Landschap
Herstellingsplan’. Deze benaming was niet helemaal onterecht als men het
‘maanlandschap’ zag waarop de golfbaan moest komen. De benodigde
subsidies werden vervolgens aan het project toegewezen.

ausgerufen. Das hatte sicher seine Berechtigung, zumal das Terrein worauf
die Golfbahn gebaut werden sollte einer „Mondlandschaft“ glich. Das hatte
auch zur Folge, dass die nötigen Zuschüsse diesem Projekt zugewiesen
wurden.

In de drie daarop volgende jaren werden achtereenvolgens vier deelprojecten
gerealiseerd: de drivingrange in 1984, de 9-holes Par-3 baan in 1985, het
Trefpunt (het huidige gebouw van de Golf-residentie) en de 18-holes baan
in 1986. Een zestal jaren later (1992) werd na een moeizaam verlopen
beslissingsproces de goedkeuring verkregen voor de uitbreiding van de
reeds bestaande 18-holes baan met een volwaardige 9-holes baan. In 1994
kon op deze nieuwe 9-holes baan voor het eerst worden gespeeld.

In den drei darauffolgenden Jahren wurden nacheinander vier Teilprojekte
realisiert: 1984 die Drivingrange, 1985 die 9-Lochbahn, 1986 der ‘Treffpunkt’,
die heutige Golfresidenz und die 18-Lochbahn. 1992 wurde nach schwierigen
Verhandlungen endlich die Zusage erteilt die bestehende 18-Lochbahn mit
einer gleichwertigen 9-Lochbahn auszubauen. 1994 konnte zum ersten Mal
auf der neuen 9-Lochbahn gespielt werden.

Vanaf dat moment beschikte de Golfclub Brunssummerheide over een golfcomplex
van in totaal 27 holes, de zogenaamde ‘grote’ baan, verdeeld over drie volwaardige
courses van 9 holes. De 9-holes Par-3 baan werd daarna alleen nog gebruikt als
oefenbaan. Tenslotte zijn er in 2005 nog 9 nieuwe holes aangelegd, waarop
sindsdien het praktijkexamen voor clubhandicap 54 wordt afgenomen.

Seitdem hat der Golfclub Brunssummerheide einen Golfkomplex mit
insgesamt 27 Löchern, der sogenannten „grossen Bahn“, drei gleichwertige
neun Löcher. Die Par-3-Bahn wurde nur noch als Übungscourse benutzt.
2005 wurden noch neun neue Löcher angelegt, die „grüne Bahn“. Diese Bahn
besteht aus par 3 und par 4 Löchern und dient für das Praxisexamen um das
Clubhandicap 54 zu erreichen.

De oprichting Golfclub Brunssummerheide

Die Gründung des Golfclubs Brunssummerheide

Bij de Nederlandse Golf Federatie (NGF) werd vervolgens een verzoek
ingediend om lid te mogen worden van de Federatie. De NGF reageerde
hierop met het, onder voorwaarden, aanvaarden van de Golfclub als voorlopig
lid. De structuur en organisatie van de club moesten namelijk eerst nog
nader worden gedefinieerd voordat de club als volwaardig lid door de NGF
kon worden geaccepteerd. Een volwaardig lid is ook bevoegd om officiële
wedstrijden te organiseren, handicaps vast te stellen en examens af te nemen
voor het door de NGF uit te reiken clubhandicap 54 en EGA Handicapbewijs.

Bei der Niederländischen Golf Föderation (NGF) wurde angefragt um Mitglied
der Federation zu werden. Die NGF nahm den Golfclub erst einmal vorläufig
auf, da noch einige Bedingungen erfüllt werden mussten. Die Struktur
und die Organisation des Clubs mussten noch genau definiert werden. Ein
vollwertiges Mitglied darf auch offizielle Wettspiele organisieren, Handicaps
kontrollieren und Examina abnehmen für das Clubhandicap.

Toen het eenmaal zeker was dat er een 18-holes golfbaan zou komen,
ontstond er bij een aantal personen, die regelmatig op de drivingrange
speelden, het idee om een club op te richten. Op 31 januari 1985 vond een
bijeenkomst plaats voor geïnteresseerden. Op deze bijeenkomst bleek dat
ca. 350 personen lid wilden worden van de nog op te richten golfclub. Daarna
was, na het passeren van de stichtingsacte bij de notaris op 1 februari 1985,
de oprichting van de Golfclub Brunssummerheide een feit.

Als einmal sicher war, dass die 18-Loch-Golfbahn erbaut wird, hatten einige
Leute, die regelmässig ihre Bälle auf der Drivingrange schlugen, die Idee
einen Club zu gründen. Am 31. Januar 1985 fand eine Versammlung statt
und daraus liess sich ersehen, dass ca. 350 Leute an einer Mitgliedschaft
interessiert waren. Am 1. Februar 1985 wurden die Gründungspapiere beim
Notar unterzeichnet und der Golfclub Brunssummerheide wurde Realität
geworden.

Am 11. September 1986, während der offiziellen Eröffnung der 18-Lochbahn
durch Prinz Bernhard der Niederlande, erklärte der NGF-Präsident, dass
Op 11 september 1986, tijdens de officiële opening van de 18-holes die B-Mitgliedschaft mit der Mitgliedernummer 33 an den Golfclub
golfbaan door Prins Bernhard, maakte de President van de NGF bekend Brunssummerheide gewährt wurde. Die A-Mitgliedschaft erhielt der Golfclub
dat het B-lidmaatschap was verleend aan Golfclub Brunssummerheide. am 20. August 1996. Der Golfclub erfüllt nun alle durch die NGF gestellten
Het A-lidmaatschap werd vervolgens op 20 augustus 1996 verkregen. Dit Bedingungen.
lidmaatschap houdt o.a. in dat de Golfclub Brunssummerheide voldoet aan
de door de NGF gestelde extra eisen.

Gezond, energiek en vitaal!
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Structuur en organisatie Golfclub Brunssummerheide

Het Bestuur wordt gevormd door minimaal vijf en maximaal zeven leden
en wordt gekozen door de ALV. Het Bestuur bepaalt het te voeren beleid,
stelt maatregelen voor en voert deze uit na goedkeuring door de ALV. De
diverse taken en bevoegdheden van het Bestuur en de rechten en plichten
van de leden zijn vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
Het Bestuur wordt bijgestaan door een aantal commissies, die ieder een
eigen taak hebben. Nieuwe commissieleden worden door de betreffende
commissie voorgedragen aan het Bestuur en door het Bestuur benoemd. De
commissies zorgen voor de uitvoering en organisatie van een groot aantal
activiteiten en evenementen.

De Wedstrijdcommissie (WeCo)

Deze commissie is verantwoordelijk voor de organisatie en een goed
en plezierig verloop van de diverse wedstrijden. Zij stelt jaarlijks met de
overige wedstrijd organiserende commissies het wedstrijdprogramma
van de club samen, rekening houdend met een redelijke verdeling van de
diverse soorten wedstrijden over het hele golfseizoen, waarbij alle handicapgroepen aan bod komen. Elke maand wordt er door de WeCo in het weekend

Struktur und Organisation des Golfclubs Brunssummerheide

Der Vorstand besteht aus minimal fünf und maximal sieben Mitgliedern
und wird von der Allgemeinen Mitgliederversammlung (ALV) gewählt. Der
Vorstand legt die Richtlinien fest, stellt Massnahmen vor und führt diese nach
Zustimmung der ALV aus. Die verschiedenen Aufgaben und Befugnisse des
Vorstandes, sowie die Rechte und Pflichten der Mitglieder sind in den Statuten
und im Haushaltsregelement festgelegt. Der Vorstand wird unterstützt
von Kommissionen, welche jeweils ihre eigenen Aufgabengebiete haben.
Neue Kommissionsmitglieder werden von der zuständigen Kommission
nominiert und vom Vorstand ernannt. Die Kommissionen sind betraut mit
die Durchführung und Organisation einer Vielzahl von Aktivitäten und
Veranstaltungen.

Die Wettstreitkommission (WeCo)

Diese Kommission ist verantwortlich für die Organisation und den guten
Verlauf verschiedener Wettspiele (meistens an den Wochenenden). Zusammen
mit den übrigen Wettstreit organisierenden Kommissionen wird der jährliche
Wettspielkalender aufgestellt. Dabei wird auf eine gleichmässige Verteilung
verschiedener Wettspiele während der gesamten Spielsaison geachtet und
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een wedstrijd voor golfers die graag competitief spelen georganiseerd. De
diverse clubkampioenschappen; Strokeplay en Matchplay zijn belangrijke
wedstrijden binnen Golfclub Brunssummerheide. Verder organiseert de
WeCo regelmatig gezelligheidswedstrijden, waarbij het nog lang na de
wedstrijd goed toeven is op het zonneterras of in de brasserie. In deze
gezelligheidswedstrijden kunnen mooie prijzen gewonnen worden, met als
hoogtepunt een weekend in een mooi hotel in het buitenland.

Wert darauf gelegt, dass alle Handicapkategorien die Möglichkeit haben an
Wettspiele teilzunehmen Die verschiedene Clubmeisterschaften; Strokeplay
und Matchplay sind die wichtigsten Wettspiele der WeCo. Weiterhin
organisiert die WeCo regelmässig Geselligkeitswettspiele, wobei es noch
lang nach dem Wettspiel noch schön ist auf der Sonnenterrasse oder in der
Brasserie. Bei diesen Geselligkeitsspielen können schöne Preise gewonnen
werden, mit als Höhepunkt ein Wochenende in ein schönes Hotel im Ausland.

De Damescommissie (DaCo)

Die Damenkommission (DaCo)

De Men’s Own commissie (MoCo)

Die Men’s Own Kommission (MoCo)

De Jeugdcommissie (JeCo)

Die Jugendkommission (JeCo)

Dinsdag is damesdag. Van maart tot oktober wordt elke dinsdag vanaf 8.30
uur een wedstrijd gespeeld. Iedereen met een NGF handicap kan meespelen.
Wekelijks doen zo’n 30 dames mee aan deze gezellige wedstrijden. De
spelvorm varieert van qualifying wedstrijden (Stableford, Strokeplay) tot
non qualifying gezelligheidswedstrijden. Drie keer per jaar wordt een
lunchwedstrijd georganiseerd met een 9 holes Gunstart.
De wedstrijden voor de heren worden tweewekelijks gehouden op de
dinsdagmiddag, de zgn. ‘herenmiddag’. Het golfseizoen wordt gestart met
een diner-wedstrijd. Halverwege en aan het eind van het golfseizoen vindt
na de wedstrijd, tijdens een gezamenlijk diner, de prijsuitreiking plaats.
De JeCo is de aanspreekpartner voor alle activiteiten van de golfclub
waarbij jeugdleden t/m 21 jaar betrokken worden. Zij organiseert zowel
prestatieve wedstrijden als fun-activiteiten voor de jeugd, organiseert de
inkoop van golflessen en draagt zorg voor de integratie van de jeugd in de
club. Het jeugdkamp, deelname van de jeugd aan de NGF-competitie, de
nachtwedstrijd en het meespelen van jeugdleden in volwassen teams zijn
jaarlijks terugkerende activiteiten die door de Jeugdcommissie worden
georganiseerd.

De Seniorencommissie (SeCo)

De SeCo organiseert elke donderdag een wedstrijd waar iedereen vanaf 50
jaar aan mee kan doen. Aan het begin van het seizoen wordt gestart met de
openingswedstrijd. In juli is de Midzomerwedstrijd met aansluitend een BBQ
en eind oktober is de slotwedstrijd plaats. Tevens worden dan de jaarprijzen
uitgereikt. In de wintermaanden wordt tweewekelijks een wintercompetitie
gespeeld.

Afterwork (AW)

Dienstag ist Damentag. Von März bis Oktober findet jeden Dienstag ab 8:30
Uhr ein Wettspiel statt. Jeder mit einem NGF handicap kann mitmachen.
Wöchentlich beteiligen sich ca. 30 Damen an diese gesellige Wettspiele. Die
Spielform variiert von qualifying Wettspiele (Stableford, Strokeplay) bis nonqualifying Geselligkeitswettspiele. Dreimal im Jahr wird ein Lunchwettspiel
organisiert mit einem 9-Loch Gunstart.
Die Wettspiele für die Herren finden im zweiwöchentlichen Rhythmus am
Dienstagnachmittag statt. Hier beginnt die Saison mit einem Dinnerwettstreit.
Zur Halbzeit und am Ende der Saison ist jeweils auch nochmals ein
Dinnerwettstreit mit Preisverleihungen.
Die JeCo ist Ansprechpartner für alle Aktivitäten des Golfclubs an denen
Jugendmitglieder bis einschliesslich 21 Jahre beteiligt sind. Sie organisiert
sowohl prestative Wettspiele als Fun-Aktivitäten für die Jugend, organisiert
den Einkauf von Golfunterricht und gewährleistet die Integration der
Jugend im Club. Das Jugendcamp, Teilnahme an der NGF-competitie, ein
Nachtwettspiel und das mitspielen in Erwachsenen Teams sind jährlich
rückkehrende Aktivitäten die von der JeCo organisiert werden.

Die Seniorenkommission (SeCo)

Die Seniorencommissie organisiert jeden Donnerstag ein Wettspiel, an dem
jeder ab 50 Jahren teilnehmen kann. Am Anfang der Saison wird gestartet
mit dem Eröffnungswettspiel. In Juli ist dann das Midsummerwettspiel mit
anschliessendem BBQ und ende Oktober findet das Schlusswettspiel statt,
wobei die Jahrespreise vergeben werden. In den Wintermonaten wird
zweiwöchentlich eine Wintercompetition gespielt.

Afterwork (AW)

Durch Arbeit oder andere Verpflichtungen haben leider nicht alle Mitglieder
Door werkzaamheden of andere verplichtingen kan helaas niet iedereen die Möglichkeit, an obengenannte Wettspiele teilzunehmen. Golfclub
altijd meedoen aan wedstrijden van eerder genoemde commissies. Golfclub Brunssummerheide möchte aber gerne jedem die Möglichkeit bieten, an

sen
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Onbezorgd thuis blijven wonen:
dat kan!

Terreinbeveiliging
Sierpoorten en hekwerken
Gaas- en spijlhekwerken
Poortautomatisering
Specialist in maatwerk
Afrastering bedrijfsterreinen
Ook op zaterdag geopend

Sinds vele jaren zijn wij gespecialiseerd in het regelen dat
mensen prettig, zelfstandig en veilig thuis kunnen blijven
wonen. Bij ons heeft u te maken met één persoon en één
telefoonnummer voor:
• Alles inzake uw levensloopbestendige woning:
verbouwing, aanpassing, onderhoud, tuin.
• Wonen met gelijkgestemden.
• Regelen van zorg op maat, aanvragen PGB,
administratie.
• Erkend curator, bewindvoerder en mentor.
Neem vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak.
06-50742827.
Bezoekadres: Rijksweg 4, 6271 AE Gulpen.
Postadres: Postbus 34, 6267 ZG Cadier en Keer.
email info@josoostenbach.nl

website: www.josoostenbach.nl
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- Plattedaken
- Pannendaken
- Nieuwbouw
- Renovatie

- Onderhoud
- Zinkwerk
- Boeiborden
- Dakkapellen
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Clubwettspiele teilzunehmen. Daher ist 2017 die Kommission Afterwork
ins Leben gerufen worden. Die Wettspiele werden gespielt über 9 Löcher.
Die Betonung liegt auf competitieve Geselligkeit, wobei wöchentlich
verschiedene Spielformen gewählt werden. Während der Sommerzeit wird
am Donnerstagabend gespielt. Die Wettspiele starten um 18:00 Uhr mit einem
Gunstart. Anschliessend Siegerehrung mit gemütlichem Beisammensein im
Clubhaus.

Die 36+ Kommission (36+)

Diese Kommission organisiert während der Golfsaison jeden
Freitagspätnachmittag ein 9-Loch-Wettspiel mit anschliessendem
gemütlichen Beisammensein im Clubhaus. Teilnahmeberechtigt sind
neue/beginnende Golfer mit einem Handicap von 37-54. So werden diese
Spieler an das Wettstreitspiel herangeführt und begleitet. Die Runden sind
qualifying, also kann jeder Teilnehmer ungezwungen und relativ schnell sein
Handicap herunterspielen. Und hat somit die Möglichkeit dann auch an all
den anderen Wettspielen mitzumachen.

Die Technische Commissie (TeCo)

Diese Commissie organisiert die Teilnahme der verschiedenen Teams an der
NGF-Kompetition und koordiniert und stimuliert die Aktivitäten rundum die
Brunssummerheide wil echter graag iedereen de mogelijkheid geven aan
clubwedstrijden mee te doen. Daarom is in 2017 de commissie Afterwork in
het leven geroepen. De wedstrijden worden gespeeld over 9 holes. De nadruk
ligt op competitieve gezelligheid, waarbij wekelijks verschillende spelvormen
gekozen worden. Gedurende de zomertijd worden de wedstrijden gespeeld
op donderdagavond. De wedstrijden starten om 18:00 uur met een Gunstart.
Na afloop is er een gezellige nazit met prijsuitreiking in het clubhuis.

De 36+ commissie (36+)

Deze commissie organiseert tijdens de zomermaanden iedere vrijdag
een 9-holes wedstrijd, die op het einde van de middag gespeeld wordt.
Aansluitend is er een gezellig samenzijn. Deelnemers zijn nieuwe leden/
beginnende golfers met een handicap van 37-54. Hier kan op een prettige
en ongedwongen manier ervaring opgedaan worden met het spelen van
wedstrijden. Omdat deze wedstrijden Qualifying zijn, kan iedereen die
meespeelt relatief snel zijn handicap verbeteren, waardoor men ook mee kan
doen met andere clubwedstrijden.

De Technische Commissie (TeCo)

De commissie is belast met de organisatie van de deelname van teams aan
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de NGF-competitie en coördineert en stimuleert de activiteiten om het Spieler dieser Teams. Die Teco hat auch ein Auge auf die Verbesserung des
niveau van, met name de spelers en speelsters van de hoogste senioren- en Spiels der Erwachsenen- und Jugendteams.
juniorenteams, zoveel mogelijk te verbeteren.

De Baan-, Regel- & Handicapcommissie (BaReCo)

De focus van de baan-, regel- en handicapcommissie richt zich op drie
gebieden. Tot het taakgebied van de BaReCo behoort o.a.:
• Advisering om de speelkwaliteit en het speelplezier van de clubleden en
gasten te vergroten.
• Streven zoveel mogelijk leden bekend te maken met de officiële
golfregels. Men organiseert regelexamens voor beginnende golfers.
Daarnaast zijn de commissieleden inzetbaar als referee bij Strokeplay
of Matchplay kampioenschappen of op aanvraag bij niet door de club
georganiseerde wedstrijden. (Tijdelijke) lokale regels worden ook door
de BaReCo opgesteld. Bij geschillen rondom wedstrijden en scores kan
een lid van deze commissie geraadpleegd worden.
• Verzorgen van de handicapregistratie voor leden, evenals de jaarlijkse
aanpassingen. De uitleg van de, vanaf januari 2021 gewijzigde berekening
van de handicap, wordt eveneens door de BaReCo aan de leden gegeven.
Verder behoort het informeren van de golfers op Brunssummerheide over
de playing handicaptabellen ook tot het taakgebied van deze commissie.
• Leden, maar ook gasten kunnen zich met vragen inzake de
aandachtsgebieden van de BaReCo, tot deze commissie wenden.

Clubleden

De leden van de Golfclub Brunssummerheide bestaan uit actieve en inactieve
leden. Bij de actieve leden wordt een onderscheid gemaakt tussen Volwassen
leden en Jeugdleden. Verder zijn er zgn. Buitenleden. Deze leden zijn tevens
lid van een andere golfclub, die hun Homeclub is. Daarnaast zijn er leden, die
zich op bijzondere wijze voor de club hebben ingezet en tot Erelid en/of Lid
van verdienste zijn benoemd. Tot slot zijn er zgn. Theeleden. Dit zijn leden die
(tijdelijk) niet meer kunnen spelen, maar wel lid van de club willen blijven.

De Nederlandse Golf Federatie

De Nederlandse Golf Federatie (NGF) is de overkoepelende organisatie van
de aangesloten golfverenigingen in Nederland. Oorspronkelijk hield de
NGF zich voornamelijk bezig met het organiseren van jaarlijkse (competitie)
wedstrijden en (inter)nationale kampioenschappen, alsmede met selectie en
training van nationale teams. Golfclub Brunssummerheide neemt met een
aantal teams deel aan de NGF competities.

Die Bahn-, Regel- & Handicapkommission (BaReCo)

Der Fokus der BaReCo liegt auf drei Bereichen. Der Aufgabenbereich umfasst
u.a.:
• Beratung zur Steigerung der Spielqualität und des Spielvergnügens für
Clubmitglieder und Gäste.
• Bemühen sich, so viele Mitglieder wie möglich mit den offiziellen
Golfregeln vertraut zu machen. Es werden Regelprüfungen für Anfänger
organisiert. Darüber hinaus können die Kommissionsmitglieder als
Referee bei Strokeplay- oder Matchplay-Meisterschaften oder auf Anfrage
bei Wettspiele eingesetzt werden, die nicht vom Club organisiert werden.
Temporäre lokale Regeln werden ebenfalls vom BaReCo erstellt. Ein
Mitglied dieser Kommission kann bei Streitigkeiten über Wettspiele und
Punktzählung konsultiert werden.
• Versorgen die Handicap-Registrierung für Mitglieder sowie die jährliche
Anpassungen. Die Erläuterungen der, ab Januar 2021 geänderte
Berechnung des Handicaps, wird auch von der BaReCo an die Mitglieder
gegeben. Darüber hinaus gehört es zur Aufgabe der Kommission,
die Golfer auf Brunssummerheide zu informieren in Sache Playing
Handicaptabellen.
• Mitglieder, sowie Gäste, können sich mit Fragen im Bezug des
Aufgabenbereichs der BaReCo, an diese Kommission wenden.

Clubmitglieder

Die Mitglieder des Golfclubs Brunssummerheide bestehen aus aktive und inaktive
Mitglieder. Bei den aktiven Mitgliedern wird ein Unterschied gemacht zwischen
Erwachsene und Jugendliche. Weiterhin gibt es Auswärtsmitglieder. Diese sind
noch Mitglied in einem anderen Club, welcher auch der Homeclub ist. Ausserdem
gibt es noch Mitglieder, die sich auf besondere Weise für den Club verdient gemacht
haben (Ehrenmitglieder oder Mitglieder des Verdienstes). Zum Schluss gibt es
noch sogenannte Theemitglieder. Diese Mitglieder, können (vorübergehend) nicht
mehr spielen, aber möchten dennoch Mitglied des Clubs bleiben.

Die Niederländische Golf Föderation

Die Niederländische Golf Föderation (NGF) ist eine überregionale Organisation
der angeschlossenen Golfvereine der Niederlande. Ursprünglich hatte die NGF
die Aufgabe übernommen, die jährlichen Competition-Wettspiele und (Inter)
Nationale Meisterschaften zu organisieren, sowie die Auswahl und Trainings
der nationalen Teams zu überwachen. Golfclub Brunssummerheide nimmt mit
De Nederlandse Golf Federatie is verantwoordelijk voor het vaststellen van einer Anzahl von Teams teil an den von der NGF organisierten Competition.
de NGF Course en Slope Rating van de golfbanen in Nederland, alsmede ** Die Niederländische Golf Föderation ist die Organisation, welche für das
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voor het bepalen van het handicapbeleid in Nederland. De NGF geeft verder NGF Course Rating und Slope Rating der Niederländischen Golfbahnen
richtlijnen voor het afnemen van de examens voor het clubhandicap 54 en verantwortlich ist, sowie die Handicapregistrierung unterhält. Die NGF
het EGA Handicapbewijs
beaufsichtigt alles was mit Golfexamen, das Erreichen der Platzreife und den
weiteren Verlauf im EGA Handicap zu tun hat.

Golf-Residentie

In de Golf-Residentie zijn de volgende ruimtes gehuisvest:
• Bar en restaurant, waar leden en gasten gezellig kunnen napraten bij een
hapje en/of drankje.
• Vergaderruimtes voor kleinere en grotere groepen.
• Secretariaat Golfclub Brunssummerheide (ledenadministratie van de
golfclub).
• Kleedkamers met douchecabines en lockers (kastjes) waarin persoonlijke
bezittingen kunnen worden opgeborgen.
• Locker ruimtes (genummerde, afsluitbare lockers voor het opbergen van
golftassen en trolleys).
• Golfshop (Caddiemaster); naast golfspullen, kleding, etc. kan men hier
ook terecht voor scorecards, buggy’s etc.
• Kantoren van de Openbare Golf Brunssummerheide B.V.
• Receptie Golf Residentie (hotelreserveringen, greenfees, reserveringen etc.)

Collectieve NGF Aansprakelijkheidsverzekering
Uw golfplezier verzekerd

Als particuliere golfer en lid van de Nederlandse Golf Federatie (NGF)
bent u automatisch verzekerd tegen aansprakelijkheid. De NGF heeft
daarvoor een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten via
verzekeringspartner Aon. Deze geldt voor u als individuele golfer én voor alle
aangesloten verenigingen. Een geruststellend idee. Want ook bij golfen zit
een ongeluk in een klein hoekje. Als u lid bent van de NGF, bent u tijdens het
golfen onder deze polis verzekerd. Deze verzekering biedt een zogeheten
secundaire dekking. Dit wil zeggen: als de schade ook wordt gedekt door
uw particuliere WA-verzekering, gaat deze altijd voor. De collectieve
aansprakelijkheidsverzekering van de NGF biedt dekking voor door derden
geleden personen-* en zaakschade** en eventuele schade die hieruit
voorkomt (gevolgschade) inclusief smartengeld.

Golf-Residentie

In der Golf-Residenz sind die nachfolgenden Räumlichkeiten beherbergt:
• Bar und Restaurant, wo Mitglieder und Gäste sich nach der Runde
gemütlich unterhalten können bei einem Snack und/oder Getränk.
• Konferenzräume für kleinere und grössere Gruppen.
• Sekretariat Golfclub Brunssummerheide (Mitglieder Verwaltung des
Golfclubs).
• Umkleideräume mit Duschen und Lockers worin persönliche Sachen
gelagert werden können.
• Keller- und Spindräume (numerierte, abschliessbare Lockers zur lagerung
von Golfballs und Trolleys).
• Golfshop (Caddiemaster); neben Golfsachen, Kleidung usw, kann mann
hier auch Scorecards, Buggy’s usw holen.
• Büroräume der Openbare Golf Brunssummerheide B.V.
• Rezeption
Golf
Residentie
(Hotelreservierungen,
Greenfees,
Reservierungen usw).

Kollektive NGF Haftpflichtversicherung
Als privater Golfspieler und Mitglied der Niederländischen Golf Föderation
(NGF) sind Sie automatisch Haftpflicht versichert. Die NGF hat dafür
eine kollektive Haftpflichtversicherung via dem Versicherungspartner
Aon abgeschlossen. Diese gilt für Sie als individuellen Golfer und für alle
angeschlossenen Vereine. Das gibt ein sicheres Gefühl. Als Mitglied der
NGF sind Sie während des Golfspiels unter dieser Police versichert. Diese
Versicherung bietet eine sekundäre Deckung, d.h. falls der Schaden auch
durch Ihre eigene Versicherung bezahlt wird, hat diese Vorrang. Die kollektive
Haftpflichversicherung der NGF bietet Deckung für Schäden Dritter bei
Personen-*, Sach-** und eventuell Folgeschäden inklusiv Schmerzensgeld.

*Personenschaden

Ein Spieler läuft über die Bahn und fällt über etwas was dort nicht hingehört.
Oder ein Wanderer wird durch einen abweichenden Golfball getroffen. Dabei
Een speler loopt over de baan en struikelt over iets dat er niet behoort te kann der Wanderer verletzt werden oder im schlimmsten Fall sogar sterben.
liggen. Of een wandelaar in het aanliggende bos wordt geraakt door een Diese Fälle werden als Personenschaden angesehen. Als der Verein oder der
verdwaalde golfbal. Hierdoor kan de wandelaar letsel oplopen of in het ergste Spieler dafür haftbar gemacht werden kann, wird durch die Versicherung
geval overlijden. Dergelijke schade wordt gezien als personenschade. Als de dieser Schaden gedeckt.
vereniging of speler aansprakelijk is, dan wordt de personenschade vergoed.

* Personenschade

Zaakschade

**Sachschaden

Het verzekerde bedrag bedraagt € 2.500.000,- per aanspraak. Daarbij
geldt een maximum van € 5.000.000,- per verzekeringsjaar. Bij materiële
schade bedraagt het eigen risico € 125,- per aanspraak. Bij personenschade
(letselschade) geldt geen eigen risico. Niet verzekerd is de aansprakelijkheid
voor schade door diefstal, vermissing, verwisseling of verduistering van
persoonlijke eigendommen. Deze dekking geldt wereldwijd en alle dagen
van het jaar.

Der versicherte Betrag ist € 2.500.000 per Anspruch, wobei ein Maximum von
€ 5.000.000 per Versicherungsjahr gilt. Bei Materialschaden gilt eine eigenes
Risiko von € 125 per Anspruch. Bei Personenschaden gilt kein eigenes Risiko.
Es besteht keine Haftung für Schaden durch Diebstahl, Verlust, Verwechslung
oder Unterschlagung von persönlichem Eigentum. Die Deckung der
Versicherung gilt weltweit und an allen Tagen des Jahres.

In de basis gaat het om schade die is toegebracht aan stoffelijke zaken.
Bijvoorbeeld een auto raakt beschadigd door een golfbal. Of een speler loopt
schade op aan zijn kleding doordat hij ten val komt bij een gevaarlijk trapje
bij de baan. Dit zijn vormen van zaakschades waarbij de vereniging opdraait
voor de kosten als zij aansprakelijk blijkt te zijn.

Slotopmerking

Hierbei geht es meistens um Materialschaden. Ein Auto wird durch einen
Golfball beschädigt, die Kleidung eines Spielers wird durch einen Sturz bei
einer gefährlichen Treppe auf der Golfbahn beschädigt. Bei diesen Schäden
kommt der Verein für die Kosten auf, als es deutlich ist dass der Verein dafür
haftet.

Schlusswort

Die Autoren der Neuen Mitglieder Brochure prätendieren nicht das dieses
De auteurs van deze Nieuwe Leden Brochure pretenderen niet dat dit boekje Büchlein Antwort gibt auf alle Fragen. Es ist lediglich gedacht als Leitfaden,
op alle vragen een antwoord geeft. Het is slechts bedoeld als een “Leidraad” um vertraut zu werden innerhalb des Golfclubs Brunssummerheide und der
om wegwijs te worden binnen Golfclub Brunssummerheide en de golfwereld Welt des Golfspiels im Allgemeinen.
in zijn algemeenheid.
Golf ist ein Spiel, das fasziniert und immer faszinieren wird, Golf ist grenzenlos.
Golf is een spel dat boeit en altijd zal blijven boeien, Golf is grenzeloos. Geniet Geniessen Sie Ihr Golfspiel!
van Uw spel !
Sollten Sie dennoch Fragen haben, kontaktieren Sie bitte das Sekretariat.
Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met het secretariaat. Telefon: 0455-257089 | E-mail secr@golfclubbrunssummerheide.nl.
Telefoon: 0455-257089 | E-mail secr@golfclubbrunssummerheide.nl
Brunssum, februari 2020
Bestuur Golfclub Brunssummerheide

Brunssum, Februar 2020
Vorstand Golfclub Brunssummerheide
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