Aanmelding Par 3 2023
Hartelijk dank voor je interesse in een lidmaatschap bij Utrechtse Golfclub Amelisweerd.
Hieronder vind je het formulier waarmee je je kunt aanmelden.
De kosten van het Par 3 lidmaatschap 2023 zijn € 470 (bestaande uit € 417,- speelrecht en
€ 53,- NGF bijdrage en verenigingscontributie*)
*onder voorbehoud van goedkeuring van de ALV
Dit lidmaatschap omvat:
-

Deelname aan wedstrijden die georganiseerd worden op de Par 3 golfbaan.
Toegang tot de ledensite
Deelname aan de ALV
4 vouchers per jaar voor 9 holes op de grote baan

NGF Contributieverzekering
Wat als je nu langdurig ziek of geblesseerd raakt? Een risico dat wij allemaal lopen. Wil je
dat risico afdekken? Sluit dan een contributieverzekering af. Het neemt het gemis van
regelmatig golfen niet weg, maar het zal zeker de pijn verzachten! Kijk hier voor meer
informatie: www.ngf.nl/over-de-ngf/ngf-verzekeringen-voor-golfers.
Binnen de Golfclub zijn hiervoor geen regelingen.
Mocht je onverhoopt je lidmaatschap op willen zeggen, dan moet dat vóór 1 oktober van
het lopende jaar geschieden.
Met bijgaand formulier kun je je aanmelden.
Graag tot ziens op de Utrechtse Golfclub Amelisweerd!
Wanneer je vragen hebt over het lidmaatschap, neem gerust contact met ons op via
receptie@amelisweerd.nl of 030-2546648.

Aanmelding lidmaatschap PAR3 2023
Het lidmaatschap heeft uitsluitend betrekking op onbeperkt spelen op de Par 3 golfbaan,
niet op de 18 holes golfbaan.
Ondergetekende verklaart hierbij Par 3 lid te willen worden van de Utrechtse Golfclub
Amelisweerd, en verklaart op de hoogte te zijn van de rechten en plichten van een Par-3
lidmaatschap van de vereniging.
Achternaam, voorletters

Roepnaam:

M/V

Adres
Postcode, woonplaats
Telefoonnummer

Mobiel nr:

E-mailadres
Geboortedatum

Leeftijd per 1/1/2022

NGF nummer/ GSN nummer

Het lidmaatschap gaat in per eerste dag van de maand:______________
Golfervaring:
In bezit van Baanpermissie
ja / nee
Baanpermissie gehaald bij Golfbaan
………………………………………………………………………..
Ben je in het bezit van een handicap?
ja / nee
Zo ja, wat is je huidige handicap
……………………………….……………………………………….
Homecourse* Amelisweerd
ja / nee,
indien nee waar wel
………………………………………………………………………..
(*de club waar je jouw handicap registreert)

Plaats

: _______________________

Datum: _______________________

Handtekening : _______________________
Je kunt dit formulier afgeven op het secretariaat of mailen naar: receptie@amelisweerd.nl. Mocht je
onverhoopt je lidmaatschap willen opzeggen, dan moet dat voor 1 oktober van het huidige jaar geschieden.
Wij behouden ons het recht de genoemde bedragen jaarlijks te indexeren.

