
 

 

CONTRIBUTIES EN OVERIGE TARIEVEN vanaf 01-01-2022 
 

Lidmaatschappen €/jaar €/maand1 
Grote baan, actie aanbieding eerste jaar2,5 800,00 Nvt 

Grote baan 18 holes 
 22 tot en met 25 jaar3 
 26 tot en met 29 jaar3 
 30 jaar en ouder 

560,00 
745,00 

1.125,00 

 
 

98,75 

Proeflidmaatschap2 grote baan, 3 maanden 300,00 Nvt 

Grote baan 9 holes6 745,00 Nvt 

Starterspakket2, proeflidmaatschap voor nieuwe golfers 
 3 maanden lidmaatschap Par 3-baan; 
 10 lessen van een half uur; 
 gebruik van clubs; 
 theorieles & theorie-examen; 
 begeleiding door een ervaren golfer. 325,00 Nvt 

Jeugdleden incl. groepsjaarprogramma & activiteiten3,8   
 6 tot en met 12 jaar 
 13 tot en met 17 jaar 

145,00 
260,00 Nvt 

 18 jaar tot en met 21 jaar 420,00 Nvt 

Par 3-baan, actie aanbieding eerste jaar2,5 280,00 Nvt 

Par 3-baan  385,00 Nvt 

Proeflidmaatschap2 Par 3-baan, 3 maanden 100,00 Nvt 

Buitenleden 580,00 Nvt 

Bedrijfslidmaatschap  Vanaf 2.000,00 Nvt 

NGF Handicapregistratie 
 Incl. 2 vouchers 18 holes en 2 vouchers 9 holes 160,00 Nvt 

Twilight   
 Lidmaatschap met speelrecht na 15.00 uur en starten voor 

08.30 uur uitsluitend 9 holes 730,00 Nvt 

NGF bijdrage:   
 Volwassenen (18 jaar en ouder) 19,00  
 Junioren (17 jaar en jonger) 9,00  

Restauranttegoed   
 Alle leden, m.u.v. NGF handicapregistratie en  proefleden 75,00  
 Jeugdleden 25,00  

Locker- en kluishuur   
 Locker golfkarren boven4 
 Locker golfkarren beneden klein 

50,00 
80,00 

 

 Locker golfkarren beneden groot 130,00  
 Stroomaansluiting in locker 32,50  
 Kluis in kleedkamer 27,50  

 
Opmerkingen: 
 Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzeggingen dienen voor 1 december van het lopende 

kalenderjaar schriftelijk te worden doorgegeven aan het secretariaat.  
 Bij aanvang lidmaatschap na 1 januari wordt de contributie berekend over de resterende maanden. 
 Leden die voor 1 december opzeggen, maar binnen een jaar weer lid worden, worden geacht het hele jaar kalenderjaar lid 

te zijn. Zij betalen contributie over dat gehele jaar. Dit geldt ook bij omzetting van het lidmaatschap. 

 
1 Betaling per maand uitsluitend door middel van een automatische incasso; hiervoor wordt een toeslag berekend 
2 Eenmalig per persoon af te nemen 
3 Peildatum leeftijd 01-01-2022 
4 Tweede bovenlocker € 30,--/jaar; alleen per persoon af te nemen 
5 In 2022 betaal je het gereduceerde tarief. Vanaf 2023 geldt het standaard jaartarief voor het gekozen 
lidmaatschap. Het lidmaatschap loopt ten minste tot 31-12-2023 
6 Alleen voor personen van 77 of ouder of met een een fysieke beperking 
7 Studenten t/m 27 jaar ontvangen 20% korting op lidmaatschap op vertoon van inschrijvingsbewijs hogeschool of 
universiteit (peildatum 01-01-2022) 
8 Golfset te leen voor max. 3 maanden 


