
Bestuursbesluit juli 2005. Vaststelling door de leden op de eerstvolgende ALV. 

Speelsessiereglement. 
 
Voor een goede organisatie en verloop tijdens de vaste speelsessies en de inloopsessies, zijn er een 
aantal huisregels vastgesteld. Alle leden dienen zich te houden aan deze regels. 
De Pc-èr houdt toezicht op het naleven van deze regels. 
 
 

1. De vaste speelsessies zijn bedoeld voor leden van ABC, die zijn ingedeeld op één van de 
vaste speeltijden. 

 
2. De inloopsessies zijn bedoeld voor eigen leden die tegen betaling een extra sessie willen 

spelen en voor niet-leden van buiten Almere die tegen betaling een sessie willen spelen. 
Uitzondering hierop zijn die leden van buiten Almere die van het bestuur dispensatie 
hebben gekregen om als vaste speelsessie op een inloopsessie te mogen spelen. 

 
3. Voor beide sessies geldt dat men 15 minuten voor aanvang aanwezig dient te zijn in 

verband met de loting. 
 
4. Voor beide sessies geldt dat er wordt geloot voor de indeling. 
 

De inloopsessies zijn tevens bedoeld om leden, naast hun reguliere speelsessie, de 
mogelijkheid te bieden extra te trainen voor de te spelen toernooien. Dit kan echter alleen 
wanneer de indeling door loting dit toelaat. De PC-èr neemt in deze een beslissing. 

 
 

a.  De Pc-ér kan hier flexibel mee om gaan. Bijvoorbeeld wanneer nieuwe leden 
meespelen. In dat geval kunnen deze leden worden begeleidt en eventueel ook 
worden getraind. Dit houdt in dat ze niet in de loting meedoen. 

 
b. Voor de inloopsessies is er tevens de mogelijkheid dat er onderling getraind wordt. 

Bijvoorbeeld een extra training voor een belangrijk toernooi. 
Leden van buiten Almere van een andere vereniging hebben vaak de wens om 
gezamenlijk te spelen. Ook dit is mogelijk. 
 

c. De Pc-ér bepaald in bovenstaande gevallen hoe de loting hierop wordt afgestemd.  
 

 
 
5. Diegene die na de loting, op het moment dat de sessie reeds is aangevangen, binnenkomt, 

wordt uitgesloten van deelname. 
 De Pc-èr heeft hierbij de mogelijkheid om, indien mogelijk, de laatkomer toe te voegen bij de 

reeds gelote indeling. Deze toevoeging geschiedt naar eigen inzicht van de Pc-èr. 
 
6. Spelers mogen pas de green betreden om te spelen, wanneer er met de loting een aanvang 

is genomen. Bij twee sessie achter mag de green pas worden betreden wanneer de vorige 
speelsessie is beëindigd. 

 
7. Op de green mogen geen enkele dranken of etenswaren worden genuttigd. 
 
8. Alle leden dienen zich tijdens de sessies te houden aan de algemene gedragsregels van de 

vereniging. 
 
9. De PC-èr is verantwoordelijk voor het verloop van de sessies. 

 
 
 
 
 
 


