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AANMELDFORMULIER 

JEUGDLIDMAATSCHAP 

incl. JEUGDPROGRAMMA 
 

INSCHRIJFGELD 

Het jaarlijks inschrijfgeld voor dit speciale jeugdlidmaatschap bedraagt € 30. Daar legt Golfvereniging Dongen  

één euro bij om de voor het jeugdlid verplichte NGF-bijdrage van € 9 en de kosten van een 8-rittenkaart van  

€ 22 voor het Golfcentrum te dekken. Het jeugdlidmaatschap van Golfvereniging Dongen is aldus in feite gratis. 
 

De kosten voor deelname aan het jeugdprogramma zijn verder € 85 per lesblok (op jaarbasis € 170). 
Als één van de ouders onbeperkt speelrecht heeft op Golfcentrum Dongen houdt het jeugdlid na verbruik  

       van de in het inschrijfgeld van € 30 inbegrepen 8-rittenkaart onbeperkt speelrecht in de grote baan. 
Heeft géén van de ouders onbeperkt speelrecht op Golfcentrum Dongen dan is het jeugdlid na verbruik  

       van de in het inschrijfgeld van € 30 inbegrepen 8-rittenkaart een bedrag van € 150 aan het Golfcentrum 
       verschuldigd om voor de rest van het lopend jaar een onbeperkt speelrecht in de grote baan te houden. 

Deelname aan het jeugdprogramma is niet vrijblijvend: het jeugdlid dient minstens 80% van het  
       programma te volgen. 
 

VARIANTEN m.b.t. een LIDMAATSCHAP 
A: Lid van Golfvereniging Dongen + 8-rittenkaart bij het Golfcentrum + jeugdprogramma voor € 200 
B: Lid van Golfvereniging Dongen + 8-rittenkaart bij het Golfcentrum + jeugdprogramma voor € 115 
     bij de start van het 1ste  lesblok, en € 85 bij de start van het 2de  lesblok. 
 

Bij een latere instroom in een blok wordt het bedrag van inschrijf-/lesgeld situationeel bepaald. 

Ik kies variant:            A         B  

Zijn de kosten voor het jeugdprogramma in één keer betaald en stopt het jeugdlid na het  
       1ste blok dan worden alleen de kosten van het jeugdprogramma van het 2de blok gerestitueerd. 
 

De kosten van het jeugdprogramma worden door de penningmeester van de golfvereniging bij de ouders  
in rekening gebracht en dienen te worden overgemaakt op bankrekening met  
IBAN: NL03 RABO 0138 9799 52  van Golfvereniging Dongen o.v.v.: Jeugd + letter A of B + naam jeugdlid. 
 

Na ontvangst van de in rekening gebrachte bedragen wordt uw zoon of dochter ingeschreven als lid van de 
golfvereniging en aangemeld bij de NGF en het Golfcentrum. 
 

Ondergetekende gaat akkoord met de aanmelding van zijn of haar zoon of dochter als jeugdlid en deelnemer  
aan het jeugdprogramma onder de in dit document beschreven voorwaarden. 
 
 

Naam ouder:  …………………………………………………………….. 
 
 

Datum:   …………………………………………………………….. 
 
 

Handtekening ouder: …………………………………………………………….. 
 
 
 
 
LET OP 
Indien het jeugdlid niet deelneemt aan het jeugdprogramma maar wel het lidmaatschap van Golfvereniging 
Dongen wenst te hebben, dan is hij of zij € 25 per jaar contributie aan de vereniging verschuldigd en een  
bedrag van € 300 (tarief 2020) aan Golfcentrum Dongen voor onbeperkt speelrecht.  
Sinds 1 januari 2014 zijn het lidmaatschap van de golfvereniging en het regelen van speelrecht bij het  
golfcentrum onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
 

  a.u.b. aankruisen 

 

Vul ook het aanmeldformulier lidmaatschap Jeugd in. 

Vul dan alléén het aanmeldformulier lidmaatschap Jeugd volledig in. 
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Persoonsgegevens

IBAN nummer

Handicapgegevens:

JA NEE

De contributie bedraagt jaarlijks: € 25,- voor junioren (leeftijd t/m 21 jaar) 

Voor bovengenoemd bedrag ben je lid van Golfvereniging Dongen, wordt je inschrijving bij de 

Nederlandse Golf Federatie (NGF) in stand gehouden en ben je WA verzekerd bij de NGF.

LET OP: Een voorwaarde voor het lidmaatschap van de vereniging is dat je tevens speelrecht betaalt aan de exploitant.

Tarief 2020 is € 300,- per jaar. Dit dient het jeugdlid/ouders zelf te regelen met Golfcentrum Dongen.

Na ontvangst van het in rekening gebrachte bedrag word je ingeschreven als lid en aangemeld bij de NGF.

Ik ga akkoord met de Privacy Policy Golfvereniging Dongen.

Doorgestuurd naar penningmeester:

Land:

Geslacht: Man: Vrouw: Geboortedatum:

Huisnummer:

Woonplaats:

Naam Moeder

  ( Moeder

Voorletters: Roepnaam:

Handtekening:

Ben je lid van een andere 

vereniging? (zo ja, welke?)

Onderstaande is van toepassing bij alléén een jeugdlidmaatschap

Email-adres

Naam Vader

( Vader

Vader Moeder

LIDCODE CONTRIBUTIE VOLDAAN D.D.
GEGEVENS                     

INGEVOERD OGS

INGEVOERD                   

MailChimp

                                    Invullen door Golfvereniging Dongen

Datum: 

AANMELDFORMULIER   

JEUGDLIDMAATSCHAP                                                                                                                                                                               

Handicapregistratie door                

Golfvereniging Dongen laten uitvoeren?

Handtekening      

Golf-Pro

Handtekening      

Golf-Pro

Achternaam:

Straat:

Postcode:

Handtekening Golfcentrum

Handicap:

Het jeugdlid betaalt speelrecht aan 

Golfcentrum Dongen?

Baanpermissie:               
ja / nee

Theorieexamen:      
ja / nee

Datum:

Datum:

Whats-app groep         

ja / nee

N L

Deelname aan het

jeugdprogramma Ja/Nee
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