
                                                                                                                                                  
 
               Capelle aan den IJssel, januari 2016 

 
Uitnodiging aan de leden van de G&CCC om lid te worden van het Marshalteam. 
 
Geacht lid van de Golf & Country Club Capelle aan den IJssel, 
 
Ongetwijfeld weet u van het bestaan van het Marshalteam op onze golfbaan.  
 
Hierna wordt kort weergegeven  waar een marshal bij bij onze vereniging zich bij het uitoefenen van 
zijn of haar functie bezighoudt.  
Op de eerste plaats treedt de marshal op als gastheer/ gastvrouw. Spelers worden vriendelijk welkom 
geheten en wegwijs gemaakt, indien nodig. 
Marshals stellen zich op als een vraagbaak en adviseren spelers. Daarnaast zorgen zij voor een vlotte 
doorstroming in de baan en controle op speelgerechtigheid (geldige bagtags of dagkaart aan de tas). 
Indien nodig biedt de marshal hulp bij acute gezondheidsproblemen van de spelers in de baan. 
Daartoe is hulpmateriaal in de marshalkar aanwezig. Overigens hebben alle marshals  een cursus 
reanimatie en bediening van het AED-apparaat gevolgd en kunnen zij de verworven kennis adequaat 
inzetten, indien onverhoopt nodig.  
Tenslotte zal de marshal letten op het nakomen van de etiquette regels en erop wijzen als onverhoopt 
onzorgvuldig met onze baan omgesprongen wordt. 
 
Tot voor kort bestond ons Marshalteam uit 32 personen waardoor men 1x per maand dienst had 
gedurende de periode 1 april tot en met 31 oktober.  
Zoals elk jaar valt er wel een marshal af. Daarvoor kunnen verschillende oorzaken bestaan:  
gezondheid, opzegging lidmaatschap of men stopt gewoon, na vele jaren dienst te hebben gedaan.  
Veelal melden zich ook weer nieuwe marshals waardoor het aantal ongeveer gelijk blijft en de inzet 
van elke marshal tot  1x per maand beperkt kan worden. 
 
Dit jaar is dit helaas niet het geval, afzeggingen zijn er, maar nieuwe aanmeldingen blijven uit.  
Het aantal marshals zakt daardoor naar een bedenkelijk laag niveau, hetgeen betekent dat het 1x per 
maand inroosteren, zo als het er nu naar uitziet, niet gehaald gaat worden. Hierdoor zullen er meer 
diensten per maand gedraaid moeten gaan worden, waar toe echter, niet iedereen  de gelegenheid 
heeft. 
 
Doel van dit schrijven is om u op te roepen om ons team te komen versterken. 
 U zult dan ervaren dat het marshal zijn vele leuke facetten kent. U gaat o.a. de clubleden beter  
kennen en u maakt contact met  (nieuwe) greenfeespelers. Daarnaast krijgt u het gevoel, evenals 
andere vrijwilligers, nuttig te zijn voor de vereniging. 
 
Wij zijn dus op zoek naar nieuwe marshals. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met het 
secretariaat 010-4422485 of met één van de leden van de Marshalcommissie (Aat Breda  06-
20553935, Jan van der Wijngaart 0180-520335 of Dieneke van Wessem 010-4507752).  
 
Mogen wij uw hopelijk positieve reactie vernemen voor eind januari a.s.  
 
Namens de Marshalcommissie, 
 
Aat Breda - voorzitter 


