
Informatieboekje 



Beste golfer/ster, 

Je bent lid geworden van de Golfclub Weilenseind. Hartelijk welkom. 

Als nieuw lid wil je graag de dagelijkse gang van zaken weten. Wij helpen je 

op weg met dit informatieboekje. 

De golfclub 

Golfclub Weilenseind is een vereniging met ongeveer 370 leden. Als golfclub 

maken wij gebruik van de faciliteiten die geboden worden door Golfpark 

Weilenseind.  

De golfbaan, driving range en bijbehorende oefenmogelijkheden worden 

beheerd door de exploitant van het golfpark, de familie van den Ouweland. 

Ook de horeca wordt door hen geëxploiteerd. Uiteraard is die exploitatie mede 

gericht op de leden van de Golfclub en zijn hiervoor extra faciliteiten. Naast de 

Golfclub zijn er nog andere plaatselijke verenigingen zoals een 

handboogschuttersvereniging, een jeu de boules vereniging en een 

muziekvereniging, die hun thuisbasis hebben bij “de Hooikar”. Meer 

uitgebreide informatie over het Golfpark Weilenseind is terug te vinden in het 

informatieboekje van het golfpark. 

De vereniging 

Om als vereniging te kunnen functioneren hebben we naast het bestuur een 

aantal commissies die verschillende activiteiten organiseren. Deze 

commissies worden gevormd door enthousiaste vrijwilligers die ook allemaal 

clublid zijn. Zo kennen wij een handicap- en regelcommissie, een 

wedstrijdcommissie, een baancommissie, een evenementencommissie en een 

communicatiecommissie. 

De vereniging heeft als doelstelling, het beoefenen en bevorderen van de 

golfsport op het Golfpark Weilenseind te Gilze, alsmede het bevorderen van 

het onderlinge contact tussen haar leden. De vereniging tracht dit doel onder 

meer te bereiken door: 

� 	 juni 20212



- het behartigen van de belangen van haar leden voor zover deze verband 
houden met de golfsport 

- het bevorderen van het onderling contact tussen de leden 

- het uitschrijven van en het (doen) deelnemen aan wedstrijden, toernooien 
en andere activiteiten 

- het verspreiden van spel- en gedragsregels onder de leden 

- het lidmaatschap van de Nederlandse Golf Federatie (NGF), gevestigd te 
Utrecht 

- alle andere wettig geoorloofde middelen, welke met het vorenstaande in de 
ruimste zin verband houden en de vereniging ten dienste staan, alles met 
inachtneming van de statuten en reglementen van de NGF. 

Je bent als lid van Golfclub Weilenseind ingeschreven bij de Nederlandse Golf 

Federatie (NGF) en je gegevens over behaalde resultaten worden 

geautomatiseerd bijgehouden.  

Heb je een handicap behaald, dan zie je deze terug op je golfpas. Je golfpas 

heb je nodig als je op een andere golfbaan wilt gaan spelen, zodat je aan kunt 

tonen dat je lid bent van een golfclub en de NGF en verzekerd bent. Bij een 

golfclublidmaatschap is onder meer inbegrepen deelname aan de collectieve 

NGF-aansprakelijkheidsverzekering. De golfpas kan je digitaal terugvinden in 

verschillende apps, zoals GOLF.NL en E-Golf4U (meer informatie over deze 

apps vind je verderop in dit document). Wij als Golfclub Weilenseind willen 

graag ons steentje bijdragen aan een beter milieu en ontmoedigen de uitgifte 

van plastic NGF-pasjes. Mocht je toch een plastic pasje willen, dan kun je dit 

aangeven bij ledenadministratie@gcweilenseind.nl. 

Algemene ledenvergadering 

Uiteraard vinden wij het belangrijk dat onze leden actief geïnformeerd worden 

en input kunnen leveren.  

Twee maal per jaar organiseren wij een Algemene Ledenvergadering: 

- In maart, waar het bestuur o.a. verantwoording aflegt over het gevoerde 

financiële beleid van het afgelopen jaar,  de verkiezing van de 

kascommissie wordt gehouden en aftredende bestuursleden worden 

herkozen of nieuwe bestuursleden gekozen. 
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- In november, waar de leden o.a. worden geïnformeerd over de begroting 

van het komende jaar en het wedstrijdprogramma van het komende jaar. 

De uitnodiging voor deze vergadering geldt voor alle leden van de golfclub.  

Nieuwsbrief 

Om onze leden zo goed mogelijk op de hoogte te houden, verspreiden wij 

maandelijks op of rond de 15e per e-mail een nieuwsbrief met daarin 

interessante informatie en nieuwtjes. 

Alle communicatie naar onze leden verloopt via mail, maar wel met 

verschillende afzender-adressen, afhankelijk van het onderwerp. Aangezien 

de spamfilters bij de providers steeds strikter worden, kan het voorkomen dat 

onze mails in de spamfolder terecht komen en daardoor worden gemist. Dit is 

te verhelpen door de adressen toe te voegen aan de lijst met veilige 

afzenders. Als je daar @gcweilenseind.nl toevoegt zullen onze mails normaal 

ontvangen worden in je inbox.  

De wedstrijden 

Een belangrijk aspect van de golfclub is het bevorderen van de onderlinge 

contacten, het deelnemen aan de verschillende wedstrijden en evenementen.  

Op de website https://golfparkweilenseind.nl/leden/algemeen/ van het 

golfpark kun je inloggen op de ledenpagina. 
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Je komt hier door op de homepage van het golfpark op LEDEN te klikken. Het 

volgende scherm verschijnt: 

Je kunt inloggen met je lidcode, bestaande uit 4 letters en een cijfer, en je 

wachtwoord dat je gekregen hebt bij de aanmelding van je abonnement bij het 

Golfpark. 
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In het menu links op het scherm onder Leden kun je nu op verschillende 

onderwerpen klikken. Je krijgt daar de informatie die je wenst te zien.  

Als je - Mijn Weilenseind- aanklikt krijg je de volgende menu opties.                                        

Onder het kopje Wedstrijden vind je de agenda van de wedstrijden voor de 

komende 1,5 - 2 maanden. 

Wil je deelnemen aan een wedstrijd dan klik je op Inschrijven achter de 

wedstrijdnaam. 
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Het volgende scherm verschijnt: 

Klik op Inschrijven en vervolgens krijg je de bevestiging boven in het venster: 

 !  

Als je weer terug gaat naar het venster met het overzicht van de wedstrijden 

zie je nu een poppetje !  achter de wedstrijd waar je ingeschreven hebt. 

Mogelijk zijn er meer inschrijvingen dan het maximaal ingestelde deelnemers, 

je komt dan op de reservelijst. Schrijft er iemand uit dan schuift iedereen een 

plaatsje op. Als je op de reserve lijst staat kan het toch zijn dat je uiteindelijk 

op de datum van de wedstrijd nog mee kan doen. Hou de inschrijving dus in 

de gaten.  

Als je staat ingeschreven voor een wedstrijd, maar later blijkt dat je bijv. door 

andere verplichtingen niet kunt deelnemen, zorg er dan voor dat je je ook 

weer uitschrijft. Dit biedt mogelijkheden voor de leden die op de reservelijst 

staan om toch deel te kunnen nemen. 
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Maandelijks worden de volgende wedstrijden volgens een vast schema 

georganiseerd: dit zijn de zgn. stablefordwedstrijden, daarbij speel je voor een 

individuele score. Voor deelname moet je jaarkaarthouder bij het Golfpark 

Weilenseind zijn en minstens Hcp 54 hebben.  

- 1e donderdag van de maand de herendag  

- 1e dinsdag NA de herendag de damesdag 

- 3e donderdag van de maand de mixdag 

- Laatste zaterdag van de maand de maandwedstrijd. In de maanden maart 
t/m oktober is deze wedstrijd onderdeel van een competitie waarbij 
gestreden wordt om de Ouweland Cup.  

Zo’n 10 maal per jaar worden er evenementen georganiseerd, waaraan álle 

leden kunnen deelnemen, dus ook de leden die op dat moment alleen 

baanpermissie hebben. Enkele voorbeelden van die evenementen zijn: 

- Krokuswedstrijd 

- Vroege vogelwedstrijd 

- Koningsdagwedstrijd 

- Kerstwedstrijd 

Bij deze wedstrijden ligt de nadruk op “fun”; je speelt meestal in een team en 

er worden steeds leuke varianten van het golfspel bedacht en gespeeld. Ook 

is er na een evenement altijd een gezellig samenzijn met als afsluiting van de 

dag een gezamenlijk diner. 

De bijdragen om deel te kunnen nemen aan de verschillende wedstrijden en 

evenementen worden vermeld op de pagina waar je kunt inschrijven. 

Clubkampioenschappen 

Naast de wedstrijden organiseren wij jaarlijks 2 clubkampioenschappen: 

- strokeplay kampioenschap. Hierbij gaat het om het totaal aantal slagen dat 

je nodig hebt om 18 holes te spelen. Deze spelvorm kun je in flights van 4 

medespelers spelen. Een element van dit spel is dat je uit moet holen. 

M.a.w. alle slagen tellen tot je geputt hebt. Degene met de minste slagen is 

de winnaar. Deze wedstrijd wordt in een weekend gespeeld, waarbij je op 

zaterdag driemaal 9 holes speelt en op zondag éénmaal 18 holes.  

- matchplay kampioenschap. Hierbij speel je met 2 spelers tegen elkaar 

(tegenstanders) om de hole. De speler die het minste slagen over een 

bepaalde hole heeft gedaan heeft die hole gewonnen.  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Je speelt door tot het moment dat het voor een van de spelers niet meer 

mogelijk is om binnen 18 holes de meerderheid te halen. Bij gelijke stand 

speelt men door tot een van de spelers een hole wint. Dan stopt de 

wedstrijd. De voorrondes speel je op een met je tegenstander af te spreken 

tijdstip.  De finalewedstrijden worden op één dag gespeeld in een weekend. 

Om het overzichtelijk te houden voor iedereen, publiceren we jaarlijks onze 

wedstrijdkalender met daarin alle wedstrijden en evenementen. Deze kalender 

is vanaf het begin van het jaar verkrijgbaar. 

Handicarts 

Het golfpark beschikt over twee handicarts. De handicarts zijn bedoeld om 

tijdelijk of permanent mindervalide golfers in staat te stellen het golfspel te 

blijven beoefenen. Wil je gebruik maken van deze handicarts dan is het 

verstandig om lid te worden van de Stichting Handicart. Je krijgt dan een pasje 

waarmee je tegen een gereduceerd tarief gebruik kan maken van de 

handicart. Eénmaal per jaar wordt een speciale wedstrijd gehouden waarbij 

het inschrijfgeld geheel ten goede komt aan de Stichting Handicart. Hiermee 

dragen wij als golfclub ons steentje bij aan het in stand houden van het 

gebruik van de handicart. Het steunen van dit goede doel getuigt van sociale 

bewogenheid voor de medegolfers van onze golfclub die tijdelijk of langere tijd 

wat minder gezond zijn. Reserveren van de handicart kan via de website 

onder het kopje GOLFBAAN. Als je je inschrijft voor een wedstrijd en daarbij 

ook gebruik wilt maken van de handicart, kun je het desbetreffende vakje 

aanvinken. Maar je moet de handicart nog wel separaat reserveren. 

Golf apps 

Er zijn verschillende golf apps waarmee je je score kan bijhouden in digitale 

scorekaarten.  Als deze app gekoppeld is aan de software van de golfclub of 

aan de database van de NGF wordt automatisch je handicap doorgegeven en 

geregistreerd.  

De twee belangrijkste golf apps voor onze golfclub zijn de GOLF.NL app van 

de NGF en de E-Golf4U app van onze software waar we de wedstrijden en 

wedstrijduitslagen in registreren.  
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GOLF.NL app  

Deze app is eenvoudig te downloaden via de Play Store (Android) of 

de App store (I-Phone).  

Naast het feit dat je met deze app de beschikking hebt over je 

digitale NGF pas, zijn er ook andere functionaliteiten beschikbaar, zoals het 

digitaal kunnen invoeren van een qualifying kaart die je loopt buiten de 

officiële wedstrijden om.  

E-Golf4U app 

Ook in deze app vind je je digitale NGF pas. Bovendien kun je met 

deze app eenvoudig in- en uitschrijven voor onze wedstrijden en 

evenementen i.p.v. dat je dat doet via de site. Ook hierin vind je de 

mogelijkheid om qualifying kaarten in te voeren.  

Je kunt de app niet verkrijgen via de App Store of Play Store, maar je moet 

hem oproepen via internet op de browser op je telefoon. Hieronder staat 

beschreven hoe je dit kunt doen.  

Voor Android telefoons gelden de volgende stappen: 


1. Open Google en ga naar https://m.eg4u.nl/ 

2. Klik rechtsboven op het “meer” icoon en selecteer “toevoegen aan 
startscherm”  

3. Voor een naam in voor deze snelkoppeling en klik op “voeg toe”  

4. Klik op het zojuist aangemaakte icoon  

5. Selecteer “Weilenseind” uit de lijst  

6. Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in (zelfde als voor de site)  

7. Klik op “inloggen”  

Voor I-Phones moet de je volgende stappen uitvoeren: 


1. Open Safari en ga naar https://m.eg4/nl/  

2. Selecteer “Weilenseind” uit de lijst  

3. Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in (zelfde als voor de site)  

4. Klik op “inloggen”  

5. Klik op het “delen” icoon onderaan in het midden van het scherm  

�  
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6. Klik op de knop met de “+ - zet op beginscherm/add to home screen”  

�  

7. Voer een naam in voor deze snelkoppeling en klik op “voeg toe”  

Reserveren 

Behalve het spelen van wedstrijden is het natuurlijk van belang dat de leden 

de gelegenheid krijgen om gebruik te maken van de golfbaan. Hiervoor is een 

reserveringssysteem in gebruik.  

Als je de website van Golfpark Weilenseind opent, zie je rechts op het scherm 

het blokje RESERVEER STARTTIJD. Als je daarop klikt kom je op de 

afgebeelde pagina. 

!   

� 	 juni 202111



Je kunt door in te loggen met je inlogcode een starttijd reserveren voor jezelf 

en medespelers (max. flight 4 personen).  Indien je 18 holes wilt lopen, moet 

je 2 keer 9 holes reserveren. (Minimaal 1,5 uur tussen de 1e reservering en de 

2e). 

Belangrijk is dat je op de door jou geselecteerde tijd klaar staat op hole 1 en 

op dat tijdstip start. Dit voorkomt irritatie en wachttijden in de baan. Uiteraard 

heb je eerst de bagtag met de juiste starttijd opgehaald en aan je tas 

bevestigd. Mocht je onverhoopt toch niet gaan golfen op de afgesproken tijd, 

vergeet dan niet uit te schrijven, zodat de gereserveerde tijd weer vrij komt 

voor andere spelers. 

Het systeem maakt het mogelijk om steeds binnen een termijn van 7 dagen 

vooraf te reserveren.  

Met dit boekje hopen wij je op een eenvoudige manier informatie te hebben 

gegeven over de gang van zaken bij Golfclub Weilenseind. Heb je nog vragen 

of wil je over een onderwerp nog meer informatie, neem dan contact op met 

ons secretariaat. Dit is het makkelijkst via het speciale mailadres: 

secretariaat@gcweilenseind.nl  

Wij wensen je veel sportief golfplezier, 

Bestuur Golfclub Weilenseind
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