Privacyverklaring duurzaamheid
Deze verklaring geeft blijk van onze inspanningen voor het begrijpen en continu boeken van vooruitgang
binnen de zes domeinen van een duurzame golfomgeving.
De volgende verwezenlijkingen en acties zijn gericht op duurzame activiteiten binnen ons golfcentrum. Deze
voortdurende focus is gericht op het verbeteren van onze bedrijfsactiviteiten en het verkrijgen van een
geloofwaardige erkenning voor onze positieve bijdrage aan de mensheid en de planeet.
We zetten ons in voor:

Met behulp van de volgende acties:

Natuur
Inzicht in de wilde dieren en de
landschapskenmerken van de golfbaan.

Onderzoeken naar en bewaking van de ecologie
en de landschappen.

Bescherming en verbetering van het
landschap en de biodiversiteit.

Aangepast beheer van de plantengroei en de
leefgebieden op de golfbaan.

Water
Vermindering van het waterverbruik en het
vermijden van afval.
De waterbronnen diversifiëren, het aandeel
hergebruikt en gerecycled water verhogen.
Energie
Het energie- en brandstofverbruik verminderen
en alle afval vermijden.

Mogelijkheden verkennen om regen- en
afvalwater op te slaan en te gebruiken.

Het verbruik in de club beheren, mogelijkheden
identificeren voor energie-efficiëntie en afval
verminderen.

Energiebronnen diversifiëren, het aandeel van
zuivere en hernieuwbare energie verhogen.

Mogelijkheden verkennen voor de introductie van
nieuwe hernieuwbare energiebronnen.

Toevoerketen
Verantwoordelijke aankopen en onnodig
verbruik beperken om de transportkosten, de
uitstoot en het afval te beperken.

Een ethisch en ecologisch aankoopbeleid
hanteren, handel drijven met duurzame bedrijven,
op lokaal niveau wanneer mogelijk.

De totale hoeveelheid afval verminderen en
een 'afvalvrij' stortbeleid nastreven.
Beheer van verontreiniging
Wettelijke naleving van alle relevante lokale,
nationale en internationale wetgeving.

	
  

Bewaking van het waterverbruik in de club,
mogelijkheden identificeren voor efficiënt gebruik
of reparatie, overtollig gebruik vermijden.

Afvalstromen wijzigen binnen alle delen van de
club, om 'te beperken, te hergebruiken en te
recyclen'.

De waterkwaliteit bewaken; afgevoerd afvalwater
behandelen; gevaarlijke materialen/uitrusting
zorgvuldig hanteren, opslaan en verwijderen.

Het gebruik van meststoffen, pesticiden en
grasproducten zoveel mogelijk tot essentiële
speeloppervlakken beperken.

Het gebruik bewaken en registeren, met nadruk
op niet-chemische technieken om het gras gezond
te houden.

Gemeenschap
De doelstellingen, acties en verwezenlijkingen
van de club in verband met duurzaamheid
promoten.

Communiceren met leden, bezoekers en de
grotere gemeenschap en het personeel opleiden.

De elementen met culturele en historische
betekenis beschermen en verbeteren.

Historische monumenten op de golfbaan en
lokale tradities bewaren en promoten.
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