Geachte gast,
Hartelijk dank voor uw reservering voor een potje voetgolf via RV Actief op Havezathe het Everloo in
Rossum (Everlostraat 16). We mogen u weer verwelkomen na overeenstemming met de gemeente
Dinkelland na het opstellen van dit protocol. Wij zijn erg verheugd met uw komst, maar moeten u
met klem verzoeken, zich te houden aan onze richtlijnen. Dit alles voor een prettig verblijf én bovenal
een goede gezondheid en coronavrij Nederland. Wij verzoeken u dit document en het document
“Regels en voorwaarden protocol RV Actief op Het Everloo” voor uw komst door te lezen.
Al vast veel plezier gewenst tijdens uw activiteiten van RV Actief bij Havezathe Het Everloo! En dank
voor het naleven van onze regels.
Voor alle gasten voor voetgolf gelden de algemene voorwaarden, spelregels, beperkingen uit “Regels
en voorwaarden protocol RV Actief op Het Everloo”
1. Voor aanvang van voetgolf, kunt u zich melden bij de uitgiftebalie (locatie “1” op de
plattegrond.
2. U ontvangt van ons per persoon een bal en scorekaart. Wij vragen u zelf om schrijfgerei
(potlood of pen) mee te nemen. Van ons gebruikte pennen dient u af te nemen voor € 1,50
per stuk. De scorekaart mag u houden, de bal graag inleveren op de daarvoor aangewezen
plaats. U bent vrij om een eigen bal mee te nemen.
3. U ontvang een eigen bal en bent hier verantwoordelijk voor. Laat een ander niet met u bal
spelen of deze aanraken.
4. U mag starten als onze medewerker u daarvoor het “startsein” geeft.
5. U kunt met maximaal zes personen t/m 12 jaar het spel spelen OF met vier personen
wanneer één persoon ouder is dan 12 jaar. Meer is mogelijl, maar dan verdeelt over
meerdere groepen.
6. U begint bij Hole 1 en volgt vervolgens de nummers t/m hole 9.
7. Geef andere groepen de ruimte. Haal niet in. Wacht rustig op uw beurt.
8. Wanneer een bal in de sloot beland en u deze er niet zelf uit kunt halen, helpen wij u graag.
9. Laat elke hole zo achter, zo u die aantrof. Zit niet onnodig aan de materialen van de hole.
10. U houdt elkaars score bij. Maak hierover vooraf goede afspraken en voorkom hierover
verwarring. Het doorgeven of ruilen van scorekaarten is niet toegestaan
Iedereen heeft de uitjes erg gemist, maar we kunnen er alleen weer plezier aan beleven als wij ons
allemaal aan de regels houden. We gaan ervan uit dat iedereen zich aan de gestelde regels en
voorwaarden houdt. Het niet houden aan de voorwaarden kan tot gevolg hebben dat we, op last van
de gemeente, weer moeten sluiten. De Gemeente Dinkelland heeft al aangeven dat ze de regels
streng zullen controleren.
Voor vragen en/of opmerkingen, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,
Rob Vreeswijk
Tel: 0031(0)6 22 78 22 40
Email: info@rvactief.nl
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Bijlage 1. Plattegrond en routering terrein Havezathe het Everloo

Legenda
1. Aanmeldbalie en toiletten
2. Aanvang voetgolf
3. Escape Game
4. Curling
5. Archery Tag
6. Afhaal horeca
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