Online versie bekijken

VERZENDING ENQUETES (LEDEN, NIEUWE GOLFERS)
e

Eind v.d. maand gaat de 1 enquêteronde voor de leden en nieuwe golfers plaatsvinden.
Onderstaand treft u een overzicht van de verzenddata voor dit kalenderjaar aan.
- 20 april (leden & nieuwe golfers)
- 29 juni (leden & nieuwe golfers)
- 05 oktober (leden & nieuwe golfers)
De enquête voor greenfeespelers wordt doorlopend verzonden. Meer daarover treft u
hieronder aan. De enquête voor opzeggers is in februari jl. verstuurd. Deze laatstgenoemde
enquête wordt 1x per jaar gedaan.

UITLEG ENQUETE LEDEN
De enquête voor leden wordt steeds naar 1/3
van het ledenbestand gestuurd. Raw Milk
maakt vooraf een willekeurige selectie. Alle
leden ontvangen 1x per jaar de enquête per
mail. Voor iedere verzending wordt er een
update van het ledenbestand van de NGFdatabase naar Raw Milk (leverancier van
Players 1st) gestuurd. Op deze manier
proberen we zoveel mogelijk te voorkomen dat
leden die in een tussenliggende periode
komen te overlijden ook worden
aangeschreven. Het is echter wel van belang

dat uw ledenadministratie op orde is! Voor
golfbanen/clubs die zich bijvoorbeeld begin
juni a.s. aanmelden voor Players 1st, wordt de
ledenenquête verstuurd naar 1/3 van het
ledenbestand op 29 juni, 1/3 op 5 oktober en
1/3 bij de eerste ronde van de ledenenquête in
2018.

UITLEG ENQUETE NIEUWE
GOLFERS
De enquête voor nieuwe golfers wordt op 20
april verstuurd. Deze vragenlijst gaat naar de
golfers die na oktober 2016 hun
baanpermissie hebben behaald en/of lid zijn
geworden. Golfers die in de periode van eind
april tot en met eind juni hun baanpermissie
behalen/lid zijn geworden, die ontvangen op
29 juni deze enquête. De golfers die in, of net
na de zomer hun baanpermissie halen/lid
worden, die ontvangen op 5 oktober de
enquête.

UITLEG ENQUETE
GREENFEESPELERS
De enquête voor greenfeespelers wordt
doorlopend verstuurd. We zijn daarvoor
momenteel een pilot aan het doen bij 1 van de
deelnemende golfbanen. Zodra alles gereed
is, dan nemen wij contact op met de
banen/clubs die de enquête voor
greenfeespelers gebruiken en wordt in overleg
met de leverancier waar online starttijden

worden geboekt alles in werking gezet.
Gebruikt u geen tool voor het reserveren van
starttijden, dan kunt u zelf online een bestand
uploaden en de enquete versturen naar de
desbetreffende spelers. Meer informatie
daarover volgt nog.

UITLEG ENQUETE
OPZEGGERS
In februari jl. is de enquête voor opzeggers
verzonden. Deze enquete wordt 1x per jaar
verstuurd.

WORKSHOPS PLAYERS 1ST
Op 12 en 13 april a.s. worden workshops
georganiseerd over Players 1st. Het doel van
de workshops is om de afvaardiging van
golfbanen- en clubs vertrouwd te maken met
de mogelijkheden van het systeem en hen
verder op weg te helpen om Players 1st goed
in te zetten. De workshops zijn bedoeld voor
banen/clubs die al met Players 1st werken en
voor banen/clubs die nog moeten gaan
starten. Lees meer >>>

HANDLEIDING
Er is een handleiding samengesteld waarin u
alle relevante informatie over Players 1st, de
inhoud van de enquêtes, verzending e.d. kunt
raadplegen. De handleiding kunt u online
downloaden. Klik hier voor de link.

VRAGENLIJST
De samenstelling van de vragen voor de
enquêtes aan leden, nieuwe golfers en
greenfeespelers worden momenteel nog
verder geoptimaliseerd. Zodra de definitieve
vragenlijsten beschikbaar zijn, dan worden
deze op de website, http://www.nvggolf.nl/players-1st/ gepubliceerd en ontvangt u
daarover bericht.

NIEUWE AANMELDINGEN PLAYERS 1ST
Zoals eerder aangegeven melden steeds meer golfbanen- en clubs zich aan om met de
enquêtes van Players 1st aan de slag te gaan. Onlangs ontvingen we de aanmeldingen van
Golfcentrum de Batouwe, Golfbaan Kromme Rijn, Golfclub Broekpolder en Golfbaan
Princenbosch.In totaal werken er al 60 banen- en clubs met de enquetes (leden, nieuwe
golfers, opzeggers en/of greefeespelers).

VRAGEN?
Heeft u nog vragen over Players 1st, neemt u
dan contact op met Martijn Scholte (NVG). Het
e-mailadres is ms@nvg-golf.nl en
telefoonnummer 020-3306103.
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