Veel gestelde vragen – De Seniorengroep

? Wanneer wordt men senior
In de golfsport is men senior vanaf de leeftijd van 50 jaar, zowel voor de dames als de heren.
Om preciezer te zijn, vanaf het jaar waarin je 50 jaar wordt.

? Wat is de Seniorengroep
Iedereen ouder dan 50 jaar is senior, in Winge G&CC is er ook nog een specifieke
Seniorengroep.
Dit is een groep van actieve 50-plussers, die lid zijn van Winge G&CC en op regelmatige
basis deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door het senioren comité. Deze
activiteiten omvatten voornamelijk onze senioren-wedstrijden op dinsdag met de
gebruikelijke ‘nabesprekingen’ en prijsuitreiking, maar ook de uitwisselingen met ander
clubs, de interclub wedstrijden, NO Challenge, seizoens wedstrijden (matchplay, herfst- &
wintercompetities), meerdaagse golf-reizen, diners (nieuwjaar, drive-in, drive-out) en BQQ
(Loven Boven).
Als lid van deze groep kun je genieten van alle voordelen verbonden aan deze activiteiten,
sommige hiervan zijn zelfs enkel toegankelijk voor deze groep . Zie ? Wat gebeurt er met
onze bijdrage.

? Hoeveel leden telt de Seniorengroep
De specifieke Seniorengroep in Winge G&CC telde in 2019 in totaal 178 leden, op een totaal
aantal van ~ 400 in de club. en is gedurende jaren in stijgende lijn. Deze leeftijds categorie
is zowel in Winge G&CC als voor alle belgische golfers de grootste groep. In 2019 zijn 61%
van alle vlaamse golfers ouder dan 50 jaar (info van Golf Vlaanderen).

? Hoe kan ik aansluiten bij de Seniorengroep
Mits een kleine jaarlijkse bijdrage aan de senioren werking, behoor je tot de Seniorengroep
van Winge G&CC. Deze bijdrage bedraagt €25 (voor het jaar 2020) en kan gestort worden
op rek.num : BE11 3630 6098 4748 van Winge GCC vzw met vermelding “lidmaatschap
20xx + naam”. Hierdoor kun je genieten van alle voordelen die georganiseerd worden door
het seniorencomité.

Blz 1

Veel gestelde vragen – De Seniorengroep

? Wat doet de Captain van de Senioren
De captain is de voorzitter van zijn ploeg, t.t.z. het Seniorencomité, die hij zelf samenstelt.
De Captain, samen met zijn comité, organiseert alle activiteiten voor de senioren,.
Enkele van zijn/haar taken : samenstelling van de kalender, contact met de sponsors, controle
van de startlijsten, aansturen van het scretariaat i.v.m. wedstrijden, delegeren van specifieke
taken naar de comitéleden, … en behartigen van de belangen van alle 50-plussers van de
club.
Hij/zij is de vertegenwoordiger van de senioren in de sportcommissie van de club.
En is ook het aanspreekpunt, en vertegenwoordigt Winge G&CC voor andere clubs i.v.m.
aangelegenheden die betrekking hebben op de senioren, bv uitwisselings wedstrijden,
afgevaardigde bij Golf Vlaanderen en de Belgische Golf Federatie.

? Wie komt er in het Comité van de Senioren
De Captain stelt (gewoonlijk in samenspraak met de andere comitéleden), zelf zijn comité
samen. De kandidaat wordt dan door de Captain aangesproken en deze kan op volledig
vrijwillige en vrijblijvende basis deze kandidatuur aanvaarden of niet. Bij de samenstelling
van het comité wordt er gestreefd naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de
volledige seniorengroep en dit i.v.m. geslacht, ouderdom, golf ervaring, hcp niveau,
achtergrond en vaardigheden.

? Wanneer spelen de senioren
De senioren spelen heel het jaar door, elke dinsdag. (Zie wedstrijden voor meer details)
Tijdens het voor-seizoen wordt er vanaf de 2de dinsdag van het jaar en tot de drive-in gespeeld
voor de wintercompetitie, een eclectic formule over de deze periode. De beste dame wordt
dan sneeuwkristal, en de beste heer wordt de ijsbeer van het jaar.
Tijdens het hoog-seizoen, tussen de drive-in en de drive-out, zijn het (gesponsorde) dagwedstrijden met telkens een eigen rangschikking en gewoonlijk gespeeld in single
stableford.
Tijdens het na-seizoen wordt er vanaf de drive-out tot de laatste dinsdag van het jaar gespeeld
voor de herfstcompetitie, waarbij de rangschikking bepaald wordt door de 4 beste scores van
alle (herfst) deelnames.
Buiten deze vaste dinsdagen wordt er soms ook gespeeld op andere dagen, en dit voornamelijk
bij ontmoetingen met andere clubs, en natuurlijk ook tijdens de senioren reizen.

? Hoe kan ik inschrijven op de nieuwsmailings van de senioren
Op regelmatige basis wordt er een mail verstuurt specifiek naar en over de seniorengroep. Wil
je in deze distributielijst opgenomen of geschrapt worden, geef dan een seintje naar het
secretariaat van de club, of contacteer een van de comitéleden.
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? Wat gebeurt er met onze bijdrage
De bijdrage wordt hoofdzakelijk gebruikt ten gunste voor onze actieve leden in de vorm van :
Prijzen bij de niet-gesponsorde wedstrijden (club dag, amicale, seizoens competities, NO
Challenge)
Het glas van de vriendschap na de prijsuitreiking
Wedstrijd bijdrage bij ontmoetingen op verplaatsing bij andere clubs
Leden korting bij de diners
Tijdenlijke acties, zoals bv in 2019 een eindejaars toelage voor de aankoop van het
clubuniform in de shop
Geschenkbonnen voor een etentje in Taste19 (verloot tijdens het Nieuwjaars-diner)
Een klein gedeelte wordt gebruikt voor de
Senioren-werking zelf.
Gift voor de captains van de andere clubs bij ontmoetingen.
Drankbonnetje voor de deelnemers van de uitgenodigde clubs.
Eindejaars-gift voor het scretariaat.
Een deel wordt in reserve gehouden als buffer voor onverwachte uitgaven en voorschotten voor
betalingen van voorraad en reizen.

? Kan ik mee op Senioren – reis
Iedereen die lid is van de seniorengroep komt in aanmerking om mee op reis te gaan. Echter,
door het grote succes van deze reizen zijn er altijd meer inschrijvingen dan beschikbare
plaatsen. Daarom gebruikt het comité een aantal criteria die de prioriteit van inschrijving
bepalen. Deze criteria zijn hoofdzakelijk gebaseerd op het aantal deelnames aan de
thuiswedstrijden (deze staan open voor elk lid), het sponsoren van wedstrijden, en de
actieve medewerking aan bepaalde initiatieven en wedstrijden.
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