AANMELDINGSFORMULIER
Achternaam: ………………………………………………………… Geslacht :M/V
Voorletters …………………………… Roepnaam : ……………………...………………
Meisjesnaam : ………………………………………………….…………………………
Geboorteplaats : ……………………... Geboortedatum : ……………………………….
Adres : …………………………………………………………………………………….
Postcode : ………………………….… Woonplaats: …...………………………………..
Telefoon : ……………..…………..….. Mobiel: ……………………..…………………..
E-mail adres : ……………………………………………………………………………..
Beroep : ……………………………………………………………………………………

Bent u in het bezit van een:
❑
❑
❑

NGF golfvaardigheidsbewijs, zo ja : kaartnummer : ..……………..…………
Handicap : …………………
Baanpermissie bij een andere club: …………………………………………...

Bent u lid bij een andere golfclub : Ja / Nee
Zo ja, welke club : ………………………………………………………………………….
Wilt u dat Golf Duinzicht uw homecourse wordt: Ja / Nee

Tarieven per 01.01.2021
De jaarlijkse deelnemersbijdrage voor senioren bedraagt € 690,00 per jaar. Voor
jeugdspelers t/m 17 jaar bedraagt deze € 160,00 en voor spelers van 18 t/m 23 jaar
bedraagt de jaarlijkse deelnemersbijdrage € 300,00.
De eenmalige entreebijdrage bedraagt € 1.350,00 Euro, waarbij u kunt kiezen uit de
onderstaande betalingsmogelijkheden:
❑
❑

Jaarlijkse deelnemersbijdrage senioren met entreebijdrage ad € 1.350,00 in
een keer te voldoen
Jaarlijkse deelnemersbijdrage senioren verhoogd met een jaarlijkse opslag
ad € 205,00 zonder entreebijdrage. De opslag geldt voor de duur van het
deelnemerschap

* De bovengenoemde bedragen worden jaarlijks vastgesteld.
* Jeugdleden t/m 23 jaar betalen geen entreebijdrage.
Gewenste ingangsdatum lidmaatschap : ………………………………………………
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Beoefent u andere sporten of heeft u andere sporten beoefend? Zo ja welke
sport(en), bij welke club en gedurende welke periode.
………………………… Club ………………..……………. Periode …………………
………………………… Club ………………..……………. Periode …………………
………………………… Club ………………..……………. Periode …………………
………………………… Club ………………..……………. Periode …………………

Heeft u bij deze sportverenigingen bestuurs- en/of commissiefuncties vervuld? Zo ja
welke:
Club ……………………………………. Functie ……………………………………..
Club ……………………………………. Functie ……………………………………..
Club ……………………………………. Functie ……………………………………..
Club ……………………………………. Functie ……………………………………..

Bent u bereid om bij Golf Duinzicht een commissiefunctie te vervullen? Ja/Nee
Zo ja, waar gaat uw voorkeur naar uit?
Wedstrijdcommissie
Baancommissie
Sponsorcommissie
Cateringcommissie
HCP- / Regel- / commissie
Communicatiecommissie
Financiële zaken algemeen
Technische zaken algemeen
Administratieve ondersteuning
IT ondersteuning

Referenties:
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1e
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2de
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

3de
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1.
Naam ……………………………………………………………………………………..

Handtekening ………………………………………… Datum …………………………

2.
Naam ……………………………………………………………………………………..

Handtekening ………………………………………… Datum …………………………
3.
Naam ……………………………………………………………………………………..

Handtekening ………………………………………… Datum …………………………

Van u wordt verwacht dat u, als referent, de aspirant-deelnemer gedurende
het eerste jaar wegwijs zult maken op onze club.

Handtekening …………...…………………………………………………………………
Datum: ……………………………..
Voor een minderjarige aanvrager ook de handtekening van de ouder of voogd:

Handtekening …………...…………………………………………………………………
Naam ouder of voogd …………………………………………………………………….

N.B.
Het beleid inzake het gebruik van persoonsgegevens is neergelegd in de Privacy
Policy van Stichting Golf Duinzicht.
De Privacy Policy staat vermeld op de website van Golf Duinzicht.
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