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In onderling overleg wordt door het Golfcentrum een gedeelte van de 
baancapaciteit voor de verenigingsleden gereserveerd.

Golfvereniging Dongen is een bij de NGF aangesloten A-lid. De vereniging 
wordt gekenmerkt door een warm verenigingsleven waarbij de
Brabantse gastvrijheid en gezelligheid een belangrijke rol spelen.

Het doel van de vereniging is de golfsport leuk en interessant te maken 
vvoor de recreatie- en wedstrijdspelers, van jeugd tot senioren.
Daartoe worden het gehele jaar door allerlei activiteiten georganiseerd. 
Leden kunnen deelnemen aan wekelijkse, maandelijkse, 
fun- en themawedstrijden. 
Voor onze jeugd en voor de beginners zijn er speciale activiteiten. 
Diverse teams doen mee aan de competities van de 
Nederlandse Golf Federatie (NGF) voor heren, dames en junioren.

Door deelname aan de activiteiten leer je andere golfspelers Door deelname aan de activiteiten leer je andere golfspelers kennen, 
maar doe je ook extra kennis op over de regels, etiquette en finesses 
van het golfspel. 

De vereniging heeft een aantal actieve commissies die je op dat gebied 
regelmatig ondersteunen met nieuwsbrieven, info-bijeenkomsten, 
praktijksessies, jeugdopleiding  en, al dan niet officiële, wedstrijden.

Als lid betaal je € 50 contributie per jaar. 
DaarDaarvan draagt de vereniging € 19 af voor je lidmaatschap van de NGF. 
Daarmee is dan ook, onder andere, je officiële Handicap-registratie en een 
WA-verzekering bij de NGF geregeld.

Voorwaarde voor lidmaatschap van Golfvereniging Dongen is dat ook een
speelrecht/abonnement is afgesloten met het Golfcentrum.



De Wedstrijdcommissie organiseert gedurende het jaar
een uitgebreid scala aan wedstrijden, waaronder:
• maandbekerwedstrijden over 18 holes
• themawedstrijden over 9 holes
• zomeravondcompetitie (inloop op donderdag)
• funwedstrijden bij speciale gelegenheden
•• wintercompetitie voor teams
• NGF-competitie
• Rydercup wedstrijd (Dongen-Roosendaal)
• De jaarlijkse clubkampioenschappen stroke-play, matchplay en foursome.
Bovendien is er elke dinsdag een Damesdag en elke woensdag een Herendag.

Voor tarieven en mogelijkheden kun je je het beste wenden tot de balie 
van het golfcentrum. Voor het verkrijgen van baanpermissie dien je te 
voldoen aan eisen van zowel praktische als theoretische kennis van golf.
De baanpermissie wordt, na een positief advies van de golfpro, verleend 
door de exploitant van het golfcentrum.

Na het behalen van het theorie-examen 
kun je de eerste scorekaart gaan lopen 
waarbij een marker aanwezig dient te zijn. 
Als je over 9 holes minstens 
18 stablefordpunten haalt (of over 18 holes 
minstens 36 stablefordpunten) 
heb je je eerste kaart behaald. heb je je eerste kaart behaald. 



Wat krijg je zoal voor je lidmaatschap (ervan uitgaande dat je tevens een 
speelrecht/abonnement hebt afgesloten met de exploitant):
  • het recht aan alle door de vereniging georganiseerde activiteiten.
  • toegang tot de algemene ledenvergadering.
  • de mogelijkheid je in te zetten als vrijwilliger (bijv. via commissies)
  • de mogelijkheid tot deelname aan diverse competities, waaronder de 
     NGF-competitie. Dit op      NGF-competitie. Dit op voorwaarde dat je voldoet aan de daaraan 
     gestelde eisen en eventuele selecties.
  • lidmaatschap van de NGF inclusief WA-verzekering en eventuele 
     handicapregistratie.

Je begint dan met een WHS-handicap van 54, de zogenaamde clubhandicap. 
Je kunt die handicap verlagen door qualifying kaarten te lopen met een 
marker die je slagen noteert. Dat mag iemand zijn met eveneens een 
clubhandicap. Je voert de scores zelf in E-Golf4U in op de terminal in het 
clubhuis of direct online in de E-Golf4U web-app of in de Golf.nl app.
Bij deelname aan (qualifying) wedstrijden van de vereniging, inclusief de 
dames-, heren- en gemengde dag, worden de scores door de dames-, heren- en gemengde dag, worden de scores door de 
wedstrijdleiding in E-Golf4U ingevoerd. 
Vanaf dat moment ben je persoonlijk verantwoordelijk voor het 
bijhouden van je handicap en het hanteren van de juiste handicap tijdens 
wedstrijden enz.

Instructieboekjes over het gebruik van beide apps zijn in het clubhuis 
beschikbaar om je wegwijs te maken in de mogelijkheden van de apps. 
Ook kun je een e-mail sturen naar secretaris@golfverenigingdongen.nl 
voor de versie in PDF formaat van de instructie. Op de website van de 
vereniging zijn de instructies digitaal te bekijken.





• Website Golfvereniging Dongen; www.golfverenigingdongen.nl

• Hans Brok, voorzitter; telefoon: 06-53141455
  e-mail: voorzitter@golfverenigingdongen.nl

• Peter Naus , secretaris en ledenadministratie; telefoon: 06-53817051
  e-mail: secretaris@golfverenigingdongen.nl

• Ad Vonk, penningmeester; telefoon: 06-53371837
  e-mail: penningmeester@golf  e-mail: penningmeester@golfverenigingdongen.nl

• Wedstrijdcommissie: Annette Verschuren; telefoon: 06-13685714
  e-mail: weco@golfverenigingdongen.nl

• Handicap & Regelcommissie: Sidney van den Berg; telefoon: 06-55337295
  e-mail: regelcommissie@golfverenigingdongen.nl

• Jeugdcommissie: Tineke Kool; telefoon: 06-46117626
 e-mail: jeugdcommissie@golfverenigingdongen.nl

• Informatie • Informatie Technologie: Ad Vonk; telefoon: 06-53371837
   e-mail: webmaster@golfverenigingdongen.nl

• Vertrouwenscontactpersoon: Vacature
  e-mail: vertrouwenscontactpersoon@golfverenigingdongen.nl

• Handicart: Ad Vonk; telefoon: 06-53371837

• Golfcentrum Dongen
  Zandeweg 2
  5107 NM, Dongen  5107 NM, Dongen
  telefoon: 06-57986653 of 0162-320783 
  e-mail: info@golfdongen.nl



Sinds 1 mei 2020 maakt Golfvereniging Dongen gebruik van 
E-Golf4U als clubsoftware. Dit systeem wordt onder meer ingezet 
bij de ledenadministratie, algemene communicatie met de leden, 
het organiseren van en inschrijven voor wedstrijden, 
het invoeren van scorekaarten en het bijhouden van de 
handicapadministratie. Het systeem heeft een automatische, 
online uitwisseling met de NGonline uitwisseling met de NGF, zodat relevante wijzigingen in 
gegevens en scores (bijna) onmiddellijk in de database van de 
NGF worden opgenomen.

In het clubhuis liggen, in het handzame 
formaat van onze informatieboekjes en 
gratis mee te nemen, voor belangstellenden 
handleidingen klaar over het downloaden en 
het gebruik van E-Golf4U.



Zij dienen te werken volgens het NGF 9-stappenplan en zich daarnaast 
bij te scholen om zodoende up to date te blijven m.b.t. het lesgeven en 
coachen op ieder niveau. Als startende golfer kun je deelnemen aan de 
"introductiecursus" of "stap 1 baanpermissie cursus". 
Speel je al langer en wil je de volgende stap zetten? 
Maak dan een afspraak voor een persoonlijke 
intaintake en nul-meting om te zien in welke stap 
van het 9-stappenplan je kunt instromen. 
Ben je jong of oud, beginner of gevorderd? 
Iedereen is welkom en krijgt de 
aandacht die hij of zij verdient.


