
Veiligheidsreglement Bestuur Het Caves 

 

Ter bevordering van de veiligheid op en rond de golfbaan, heeft het bestuur een commissie  

Veiligheid ingesteld om de risico’s die de golfvereniging loopt te inventariseren - en zoveel mogelijk 

in te perken. De eerste stap bestond uit een overleg met de baaneigenaar. Daarbij heeft de 

commissie vastgesteld dat de meeste risico’s voor golfers op ongevallen en schade, vallen onder de 

verantwoordelijkheid van de baaneigenaar. Deze beschikt dan ook over een eigen veiligheidsplan, 

waarin onder meer aandacht wordt besteed aan de veiligheid van de baan en bijbehorende 

gebouwen, alsmede aan de aanpak van calamiteiten. Het bestuur heeft slechts een signalerings-

functie, waarbij geconstateerde gebreken of potentieel gevaarlijke situaties worden gemeld aan de 

baaneigenaar. Voorbeelden hiervan zijn uitglij-gevaar, bomen die dreigen om te vallen of nesten van 

de eikenprocessierups.   

Green fee spelers zijn geen lid van de vereniging en vallen dus niet onder de verantwoordelijkheid 

van het bestuur – behalve indien zij deelnemen aan activiteiten die door de vereniging worden 

georganiseerd. Dat geldt met name voor de Zomertoer en het Gulle Leven Toernooi. 

Ten aanzien van de individuele leden is het bestuur slechts verantwoordelijk voor het op 

verantwoorde wijze organiseren van toernooien en evenementen. Daarbij gelden de volgende 

uitgangspunten: 

• Het bestuur stelt zich ten doel alle activiteiten zo veilig mogelijk te doen verlopen.  

• Spelers dienen primair zelf te besluiten of zij het verantwoord achten deel te nemen aan de 

activiteiten van de vereniging, gezien bijvoorbeeld hun lichamelijke conditie en de (weers) 

omstandigheden. Een ieder is bovendien zelf verantwoordelijk voor het dragen van geschikt 

schoeisel, kleding en golfmateriaal.   

• Het bestuur en de Activiteiten Commissie zijn bevoegd om – na onderlinge afstemming - 

georganiseerde wedstrijden of activiteiten af te gelasten indien de (weers)omstandigheden 

hiertoe aanleiding geven. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan temperaturen boven 

30 graden, code geel of oranje of andere dreigende situaties. Verwezen wordt naar het 

hitteprotocol dat als bijlage 1 aan dit document is gehecht en dat – als de weersvoorspelling 

daar aanleiding toe geeft – vooraf aan de deelnemers wordt verstrekt. 

Spelers die ondanks het afgelasten van deze activiteiten toch de baan op willen, doen dit 

nadrukkelijk op eigen risico. 

Ter bevordering van het veilig verlopen van activiteiten bij warm weer kan het bestuur 

besluiten om halverwege de westrijd koud water ter beschikking te stellen.  Voorts kan in 

geval van extreme droogte een rookverbod worden uitgevaardigd.  

• In geval van calamiteiten dient de baaneigenaar te worden gewaarschuwd (het nummer 

staat vermeld op de scorekaarten). De baaneigenaar zorgt voor de (eerste) hulpverlening. 

Deze wordt gevraagd te regelen dat hiertoe gekwalificeerde medewerkers aanwezig zijn 

tijdens de door de vereniging georganiseerde activiteiten. Het bestuur spant zich er aldus 

voor in dat tijdens toernooien iemand beschikbaar is met een BHV of EHBO diploma.  

  



  Bijlage 1 
 

Hitte protocol 

 

• Draag luchtige en lichte kleding, vermijd katoen of andere stoffen die vocht vast houden. 

• Drink een halfuur voor de wedstrijd een halve liter water. 

• Drink gedurende de wedstrijd ook (koel) water. 

Leg de dag vooraf een flesje water in de ijskast en neem dit bevroren mee, door het smelten 

heeft men langer koel drinkwater. 

• Vermijd alcohol vooraf en tijdens de wedstrijd. 

• Draag een pet of hoed. 

• Gebruik een paraplu om zoveel mogelijk uit de zon te staan. 

• Moet men wachten, ga in een schaduwrijke plek staan. 

• Blijf naar je lichaam luisteren. 

• Let een beetje op elkaar   . 

 


