Participerend lidmaatschap
(gewoon lidmaatschap categorie A)

Bij dit lidmaatschap participeert u in het ‘garantievermogen’ van de vereniging.
Het participatiebewijs kost € 1500.-; na beëindiging van het lidmaatschap wordt dit bedrag, met
inachtneming van het participatiereglement, terugbetaald.
De jaarlijkse contributie bedraagt € 720,- (incl. bijdrage NGF).
Met dit lidmaatschap van de vereniging kunt u gebruik maken van de 9-holes golfbaan en de
daarbij behorende faciliteiten.
Golfbaanpermissie is een vereiste voor het zelfstandig mogen spelen op de baan.
Voor de meeste wedstrijden is het hebben van Clubhandicap 54 een vereiste, naast een bepaalde
handicap.
Als lid van Golfclub Gaasterland bent u tevens lid van de Nederlandse Golf Federatie (NGF).

De procedure
Na ontvangst van het door u ingevulde inschrijfformulier ontvangt u een bevestiging van de
ledenadministratie met daarop vermeld de ingangsdatum van het lidmaatschap.
Tevens ontvangt u de factuur en een bewijs van betaling van de participatiebijdrage met
vermelding van het door u betaalde bedrag.
Na ontvangst van de bevestigingsbrief kunt u gebruik maken van de baan en de daarbij
behorende faciliteiten. U ontvangt een bewijs van speelrecht in de vorm van 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 alle verdere informatie verwijzen wij u naar de website: www.golfclubgaasterland.nl

De tarieven 2021
Leden ouder dan 25 jaar (bij aanvang van het verenigingsjaar):
• verenigingscontributie
€ 720,- (incl. bijdrage NGF)
• participatiebijdrage
€ 1500,Indien u geen participatie wilt betalen, maar wel een hogere jaarlijkse
contributie, dan verwijzen we u naar het niet participerend lidmaatschap.

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

