Veel gestelde vragen – De Club – Structuur en Werking

? Wie leidt de Golfclub van Winge G&CC
De naam Winge G&CC dekt twee ladingen. We moeten inderdaad
onderscheid maken tussen Winge Golf NV en Winge Golf @ Country
Club vzw.
De NV Winge Golf wordt geleid door de Raad van Bestuur die Chris
Morton heeft aangeduid als afgevaardigd Bestuurder.
De Winge G&CC vzw draait onder toezicht van de RvB van de NV
Winge Golf. Ze wordt geleid door Chris Morton, die samen met de
clubcaptain en de leden van de Sportcommissie de organisatie van de
sportactiviteiten op zich neemt .
Meer informatie op de website onder
https://wingegolf.be/wp-content/uploads/2018/08/RIO-2018.docx.pdf
(versie 2018)

? Welke afdelingen zijn er in de club
We hebben het vanaf hier enkel nog over de vzw Winge Golf &
Country Club!
In de club kennen :
Het Sportcomité - zie verder onder ? Wat is en wat doet het
sportcomité
Hieronder ressorteren
 Het Jeugdcomité : Captain en leden zorgen voor opvang en
omkadering van de jeugd (van 6 tot 18 j)
 Het Ladies comité
 Het Men’s comité
 Het Seniors comité (vanaf 50 j)
 Het YA Young Adults comité (van 18 tot 39 j)
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De Rabbits : Het Starterbegeleidingsteam (SBT) zorgt voor
opvang en begeleiding van nieuwe leden, ook als die senior
zijn (> 50 j)
Een team dat zich ontfermt over de B2B

? Wat is en wat doet het Sportcomité
Het Sportcomité is bevoegd voor alle sportieve aangelegenheden in
de club.
Zetelen in het Sportcomité : de gedelegeerd bestuurder, de
clubcaptain en de captains van de afdelingen Seniors, Men, Ladies,
Rabbits (SBT starters), Young Adults, en Juniors. Indien nodig
kunnen de gedelegeerd bestuurder en de club-captain medewerkers
uitnodigen op de vergaderingen van het Sportcomité (Pro’s,
Greenkeepers, Caddymaster, ITer, Secretariaat).
Het Sportcomité organiseert, na goedkeuring door de RvB, alle
wedstrijden en stelt de jaarlijkse wedstrijdkalender op.
Binnen het Sportcomité behandelt de Handicap-commissie de
aanvragen tot aanpassing van de HCP en keurt de jaarlijkse
aanpassing van de handicaps goed.
Wie zijn handicap wil verbeteren buiten wedstrijd, kan voor een Extra
Day Score gaan : klik op punt 7.2 onder Belangrijke Informatie op
https://wingegolf.be/members/club/
Zie in dit verband ook de afspraken omtrent de Winterhandicap!
https://wingegolf.be/wp-content/uploads/2018/08/Winter-handicapsin-winge.pdf

? Wie duidt de Captains aan
De raad van bestuur benoemt (en ontslaat) de ClubCaptain en zij
benoemen samen, en in overleg, de captains van Senioren, Men,
Ladies, Jeugd, Young Adults en SBL-Rabbits en dus de leden van de
sportcommissie.

? Hoeveel leden telt de club
Per 31 december 2019 telt de club 749 leden met een ofcieel
federatienummer .
Daarvan zijn 508 geregistreerd als man, en 241 als vrouw.
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De namenlijst met vermelding van de handicap vind je op I-Golf onder
Barometer / Statistieken / HCP Lijst
Van het totale aantal leden hebben er 392 een actieve handicap, en
spelen dus actief golf. Dit wil zeggen : zij nemen deel aan 4 of meer
ofciële wedstrijden per jaar.
In de tabel krijgen ze “C” achter hun naam. De andere spelers
krijgen “NC” als vermelding omdat ze niet aan 4 ofciële deelnames
geraken, of ervoor kiezen geen competities te spelen. Zij die nog
geen vermelding C of NC hebben, zijn nog in opleiding.
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