Beste Leden,
Via de wedstrijdverantwoordelijken hebben we vaak vernomen dat spelers zich voor alle wedstrijden
inschrijven en nadien terug uitschrijven. Vaak hebben reservespelers wel kunnen spelen, maar in
sommige gevallen schrijven spelers zich niet in op een reservelijst zonder zeker te zijn van een plaats
om te kunnen spelen. (b.v. ingeval ze een verlofdag moeten opnemen).
Om dit capaciteitsprobleem op te lossen hebben wij besloten om - naar analogie met andere clubs de competitiefee vooraf te innen.
Wat is de competitiefee ? Dit is de fee die je betaalt voor de organisatie van de wedstrijd. Dit is o.a:
aanmaak wedstrijd, drukken scorekaarten, terugbetaling greenfee wedstrijdverantwoordelijke,
prijzentafel, …
De competitiefee heb je in het verleden afgerekend samen met je greenfee. Ook voor het komende
seizoen gaan we de competitiefee ontvangen vóór dat je kan inschrijven en de greenfee betaal je nog
steeds ter plaatse aan de wedstrijdverantwoordelijke. We moeten hierbij keuzes maken en hebben
gekozen voor de manier die voorzien is in i-golf. Het voordeel van dit betaalplatform is dat dit ook
compatibel is met de Golf Vlaanderen App voor smartphone.
De beste manier om te betalen is via de combinatie van de Golf Vlaanderen App. met de bancontact
App. op je smartphone.
Heb je geen smartphone? Geen probleem, je kan nog steeds inschrijven via i-golf interactive (dit is
de link die je kan bereiken via onze website). Je schrijft je in voor een wedstrijd, daarna wordt je
gevraagd om de wedstrijdfee te betalen. Dit doe je best via de bancontact app.
Wij helpen u graag verder bij vragen of een demo van de betaling. Breng dan zeker uw bankkaart en
kaartlezer mee.
Het opzet van deze maatregel is om te vermijden dat iedereen zich zomaar voor alle wedstrijden
inschrijft en daarna uitschrijft. Je kan nog steeds uitschrijven voor een wedstrijd, de competitiefee
zal nooit terugbetaald worden. We willen dit simpel houden, dus ook niet bij ziekte etc.
In uitzonderlijk geval wordt de competitiefee terugbetaald op je Be money, indien:
•

•

Je hebt ingeschreven voor een wedstrijd met handicap vereisten en je niet meer aan die
handicap vereisten voldoet. Je ontvangt je competitiefee terug op je Be Money saldo,
indien je het AGS secretariaat (voor wedstrijden op AGS) of het sportsecretariaat (voor
wedstrijden op verplaatsing) op de hoogte brengt vóór het afsluiten van de inschrijvingen.
In geval van afgelasting van de wedstrijd of activiteit kan er door het management
beoordeelt worden of er een terugbetaling kan plaatsvinden.

Je kan je niet zelf uitschrijven, hiervoor moet je het AGS secretariaat of het sportsecretariaat
contacteren.
AGS secretariaat: telefonisch via 03/887.01.70 of via info@ags.be
AGS sportsecretariaat: telefonisch op dinsdagvoormiddag of donderdagvoormiddag via 03/887.01.70
of via captains@ags.be
We wensen je alvast een fijn wedstrijdseizoen !

