Golf & Country Club Lauswolt
Aanmeldformulier lidmaatschap

Achternaam (indien aanwezig ook
uw meisjesnaam)
Voorletters
Roepnaam
Geslacht

O Man

O Vrouw

Adres
Postcode en plaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
NGF-nummer indien van toepassing
Gewone lidmaatschappen:
Keuze uit gewone
lidmaatschapsvormen

O Gewoon lidmaatschap
O Twilight lidmaatschap
O Weekend lidmaatschap

Betaalopties zie bijlage

O Optie A

O Optie B

O Optie C

Buitengewone lidmaatschappen:
O Country lidmaatschap
O Bedrijfslidmaatschap
Keuze uit buitengewone
lidmaatschapsvormen

O Buiten lidmaatschap
O Aspirant lidmaatschap voor 3 maanden
De contributie van een buitengewoon lidmaatschap (en indien van
toepassing het entreegeld en obligaties) wordt jaarlijks in één keer
gefactureerd.

Gewenste ingangsdatum
per 1e van de maand

Op het publicatiebord in de hal wordt uw aanmelding “voorgehangen” (op grond van ons huishoudelijk reglement krijgen onze
leden 14 dagen de gelegenheid om eventuele bezwaren tegen nieuwe leden naar voren te brengen).

Zie pagina 2

Regel- en Handicapcommissie(RET/HCP-CIE)
De RET/HCP-CIE is verantwoordelijk voor de juiste handicapregistratie van ieder lid en
voor het verwerken en bewaken van uw handicap conform de regels van de NGF.
Beschikt u over Handicap 54 dan mag u als lid vanzelfsprekend spelen op onze golfbaan.
Dit gaat echter pas in nadat wij dit formulier en de bijbehorende informatie hebben
ontvangen. Daarna kunnen wij met u de actuele handicap registreren in het Egolf4usysteem.
Heeft u alleen de NGF Baanpermissie dan neemt de RET/HCP-CIE contact met u op. U mag
pas op onze baan spelen na toestemming RET/HCP-CIE.

Voor de registratie hebben wij de volgende informatie nodig:
1. U bent een beginner

O Ja, dan bent u nu klaar met invullen
O Nee

2. U heeft een Handicap 54

O Ja, dan ontvangen wij graag een kopie van uw pasje
en een uitdraai van uw handicapverloop van uw vorige golfclub
O Nee, ik heb wel NGF Baanpermissie.
Wij ontvangen graag een kopie van uw pasje.

3. U bent lid geweest van een andere golfclub O Ja, bij …………………………………………………………………………………
in de periode ………………………………………………………………………...
O Nee

4. U bent ook nog lid van een andere golfclub O Ja, wat wordt dan uw home-course?
----------------------------------------------------------------O Nee

Datum

Handtekening

Dit formulier en eventuele bijlagen na invulling en ondertekening inleveren
bij de receptie van Golf & Country Club Lauswolt,
of sturen naar Postbus 36, 9244 ZN Beetsterzwaag | algemeen@golfclublauswolt.nl.

Betaalopties

Hieronder ziet u het overzicht van de betaalopties die Golf & Country Club Lauswolt haar leden biedt.

Opties

Inhoud

Deze opties zijn mogelijk bij een Gewoon, een Twilight of een Weekend Lidmaatschap

Optie A





Contributie jaarlijks
Entreegeld eenmalig
Obligaties eenmalig

Optie B





Contributie jaarlijks
Entreegeld eenmalig
Obligaties in 5 jaartermijnen

Optie C





Contributie per maand (12 termijnen met automatische incasso)
Entreegeld eenmalig
Obligaties in 5 jaartermijnen

Extra informatie
Indien van toepassing worden de bijdrage voor de NGF, de Driving Range en de catering in december
voorafgaand aan het contributiejaar gefactureerd.
Bij automatische incasso betaalt u € 3,-- administratiekosten per maand.

