
 

Aspirant jeugdlidmaatschap

 

 

Het aspirant jeugdlidmaatschap is een aantrekkelijke manier voor jongeren om met de golfsport 

kennis te maken en om de golfsport te bedrijven. Voor aspirant jeugdleden gelden lagere 

tarieven.  

Het aspirant jeugdlidmaatschap biedt de mogelijkheid gebruik te maken van de golfbaan en 

tevens lid te zijn van de vereniging.  

Voor de jeugd tot 18 jaar organiseert de jeugdcommissie van Golfclub Gaasterland in 

samenwerking met de Pro zowel in het voorjaar als in het najaar een serie van groepslessen en 

aansluitend wedstrijden. 

Aspirant leden zijn te onderscheiden in de volgende leeftijdscategorieën (bij aanvang van het 

verenigingsjaar): 

1. van 10 tot en met 13 jaar 

2. van 14 tot en met 17 jaar 

Voor de aspirant leden in de leeftijdscategorieën als genoemd in 1 geldt dat zij slechts onder 

begeleiding van een volwassen lid van de vereniging (met Clubhandicap) op de baan mogen 

spelen. 

Voor de aspirant-leden als genoemd in categorie 2 geldt dat het Golfbaanbewijs van de 

vereniging of Clubhandicap 54 een vereiste is om zelfstandig op de baan te spelen. 

 

Om te ervaren of de jeugd golfen een leuke sport vindt is er een proeflidmaatschap voor de jeugd 

tot 18 jaar betreffende een periode van 12 maanden. Zie voor verdere informatie 

Proeflidmaatschap jeugd 

 

 

 

 

De procedure 

Na ontvangst van het door u ingevulde inschrijfformulier ontvangt u een bevestiging van de 

ledenadministratie van de vereniging met daarop vermeld de ingangsdatum van het 

lidmaatschap. 

De factuur voor het lidmaatschap wordt apart toegezonden.  

 

Als het aspirant jeugdlid in het bezit is van Baanpermissie of minstens Clubhandicap 54 krijgt hij 

of zij als bewijs van speelrecht een label voor de golftas. 

 

U krijgt bericht met de gegevens waarmee u kunt inloggen in e-golf4u. Zo kunt u uw eigen 

gegevens bekijken, inschrijven voor wedstrijden en een starttijd reserveren. 

 

Het digitale clubblad en de tussentijdse nieuwsbrieven worden per mail verstuurd. 

Voor verdere informatie verwijzen we naar de website: www.golfclubgaasterland.nl 

 

Tarieven 2021 

De verenigingscontributie voor Aspirant €125,- (incl. bijdrage N.G.F.) 

 

Vragen 

Wij zijn gaarne bereid al uw vragen betreffende het lidmaatschap te beantwoorden.  

U kunt contact opnemen met de ledenadministratie: 

Jeltsje de Boer tel.06-12980974 



of 

Cobie Wesselius tel.0515-542307 

e-mail:  ledenadministratie@golfclubgaasterland.nl 

mailto:ledenadministratie@golfclubgaasterland.nl

