
Convenant 

Country Golf Ees v.o.f., gevestigd te 9536 PR Ees, Oosterweg 1, ten deze rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door mevrouw J. Ottens-Deuring en de heer R. Ottens, hierna te 

noemen: “CGE v.o.f.” 

en 

De Vereniging Country Golf Ees, gevestigd te Ees, ten deze rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer P Kloen, wonende te Stadskanaal aan de 

Wielewaal 60, 9502 SC, hierna te noemen “de vereniging”  

In aanmerking nemende dat de vereniging voor haar activiteiten gebruik maakt van 

onder meer de golfbaan van CGE v.o.f. en de daarbij behorende faciliteiten en dat het 

dientengevolge van belang is het functioneren van partijen ten opzichte van elkaar te 

optimaliseren, met in achtneming van de wederzijdse belangen,  

komen overeen het volgende in acht te nemen  

Vergaderingen 

 Vergaderingen van het bestuur, de wedstrijd-, en activiteitencommissie en de 

Handicap en regelcommissie van de vereniging vinden plaats in “hole 19”. 

 De koffie tijdens de vergaderingen van het bestuur en van de verschillende 

commissies van de vereniging komen voor rekening van de vereniging. 

 Overige consumpties etc. zijn voor rekening van de leden zelf. 

Activiteiten     

 Partijen zullen zoveel mogelijk rekening houden met elkaars belangen bij het 

plannen van het baangebruik.  

 De planning van verenigingsactiviteiten vindt vroegtijdig plaats in overleg 

met CGE v.o.f. 

 Over de consumpties/ hapjes etc. en de prijs daarvan tijdens 

verenigingsactiviteiten wordt tussen partijen van te voren overleg gepleegd. 

Speelmomenten 

 De aangewezen speelmomenten voor de vereniging zijn:  

maandagavond  aanvangstijd wordt aangepast aan de zonsondergang  

dinsdagmiddag   aanvang 13.30 uur 

Woensdagavond          aanvangstijd wordt aangepast aan de zonsondergang 

vrijdagmiddag  aanvang 13.30 uur 

zondagmorgen  aanvang 10.00 uur gedurende het hele jaar. 

     

De leden lopen tijdens deze speelmomenten de holes in de normale volgorde. 

( 1 - 18 / niet hoppen of van hole 9 naar hole 1 ) 

 In drukke tijden zullen alle flights van de vereniging starten vanaf hole 1. 

 CGE v.o.f. zal losse greenfee-spelers achter de verenigingsactiviteit aan laten 

starten    

Etiquette     

 Van de leden wordt verwacht dat zij in de baan de gebruikelijke etiquette 

volgen en uitdragen, hier geldt het motto:  “goed voorbeeld doet goed 

volgen”. 

 De leden mogen andere spelers hierop/hierover aanspreken. 

 Leden van de vereniging dienen zich aan en af te melden in “hole 19” 

 

Aldus gedaan en getekend te Ees, d.d.                                      2015. 

CGE v.o.f.:       De vereniging: 

 



J. Ottens-Deuring      P Kloen 

 

R. Ottens 


