Jeugd lidmaatschap 2023 (8 t/m 18 jaar)
Hartelijk dank voor je interesse in een lidmaatschap van de Utrechtse Golfclub
Amelisweerd.
Hieronder vind je het overzicht van de lidmaatschapssoorten met bijbehorende tarieven.
NGF stap 1 - leren golfen - baanpermissie € 300,00
Dit pakket is voor jeugd die start met golfen, met als doel het behalen van baanpermissie.
2 reeksen van 10 lessen van 1,5 uur verdeeld over het jaar.
Op deze manier kunnen kinderen op een laagdrempelige manier in 10 lessen kennis maken
met de golfsport. Vinden ze het leuk? Plakken ze er nog 10 lessen aan vast. Er kan alleen
aan het begin van een reeks gestart worden, waardoor ze in een vast groepje kennis
maken met golf. Er zitten minimaal 6 kinderen in een groepje.
-

Incl. rondjes Par 3 tijdens de lessen onder begeleiding van de jeugdbegeleiders.

NGF stap 2 en 3 – naar handicap 54-36 € 350,00
Dit pakket bestaat uit een reeks van 20 lessen van 1,5 uur verdeeld over het gehele jaar.
Deze stappen werken toe naar het behalen van handicap 54 of lager.
-

Incl. speelrecht Par 3 baan.

Dit pakket is incl. speelrecht Par 3 baan. Deze baan is bij uitstek geschikt om ook buiten de
lessen en activiteiten om zelf te kunnen oefenen. Vanaf handicap 54 is het ook mogelijk dit
pakket te kiezen met speelrecht grote baan, de kosten bedragen dan € 450,00 per jaar.
NGF stap 4 naar handicap 28 en verder € 450,00
Het pakket bestaat uit een reeks van 20 lessen van 1,5 uur verdeeld over het gehele jaar
en is voor kinderen met een handicap 36 of lager.
-

Incl. speelrecht grote baan en Par 3 baan.

Het is ook mogelijk dit pakket te kiezen met alleen speelrecht Par3 baan. De kosten
bedragen dan € 350,00.

Bij bovenstaande lidmaatschappen (NGF stap 1, NGF stap 2 en 3 en NGF stap 4) is
inbegrepen:
- ballen tijdens de lessen.
- 40 gratis driving range ballen, per keer dat je zelf komt oefenen.
- greenfee grote baan of Par 3 baan 1 a 2 keer per jaar voor wedstrijdjes georganiseerd
door de jeugdcommissie.
Jeugdlidmaatschap grote baan (incl. Par 3 baan) € 350,00
Speelrecht grote baan, zonder lessen of activiteiten van de jeugdcommissie. Dit pakket is
puur speelrecht voor jeugd die bijvoorbeeld privélessen volgt.
-

Jeugdleden van Amelisweerd zijn verenigingsleden van 8 t/m 18 jaar. Voor hen worden
speciale activiteiten, o.a. groepslessen en wedstrijden georganiseerd. Zij mogen altijd
spelen, daarnaast is er voor de jeugdleden beperkte introductie mogelijk, namelijk
maximaal 10 introducés per jaar indien het jeugdlid minimaal baanpermissie heeft.
Introducés dienen minimaal in het bezit te zijn van een handicap 54 en dienen altijd samen
te spelen met het lid dat introduceert (dit lid is mede verantwoordelijk voor het gedrag van
zijn of haar introducé).

-

Je betaalt jaarlijks een bedrag aan speelrecht en verenigingscontributie.
De verenigingscontributie is inclusief NGF-bijdrage (GOLF.NL Magazine).

-

Mocht je onverhoopt je lidmaatschap willen opzeggen, dan moet dat vóór 1 oktober van
dit jaar geschieden.
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.
Met bijgaand formulier kun je je aanmelden.
Wanneer je vragen hebt over het lidmaatschap, neem gerust contact met ons op via
receptie@amelisweerd of 030-2546648.
Graag tot ziens op de Utrechtse Golfclub Amelisweerd!

Aanmeldingsformulier Jeugd lidmaatschap 2023
(8 t/m 18 jaar)
Ondergetekende verklaart hierbij jeugdlid te willen worden van de Utrechtse Golfclub
Amelisweerd, en verklaart op de hoogte te zijn van de rechten en plichten van een
jeugdlidmaatschap van de vereniging.

Naam, voorletters

Roepnaam

Adres
Postcode, woonplaats
Telefoonnummer

Mobiel

E-mailadres
Geboortedatum

Leeftijd per 1/1/2023

NGF nummer / GSN nummer

□
□
□
□
□
□

NGF stap 1 - leren golfen - baanpermissie € 300,00
NGF stap 2 en 3 – naar handicap 54-36 € 350,00
NGF stap 2 en 3 – naar handicap 54-36 (met speelrecht grote baan) € 450,00
NGF stap 4 naar handicap 28 en verder €450,00
NGF stap 4 naar handicap 28 en verder (met alleen speelrecht Par3) €350,00
Jeugdlidmaatschap grote baan (incl. Par3baan) € 350,00

Graag aankruisen welk lidmaatschap gewenst is.

m/v

Golfervaring:
In het bezit van minimale handicap 54: Ja / Nee
Officiële huidige NGF handicap
……....
Eerder lid geweest van een golfclub? Ja / Nee, van …………………………..…………………………..
Wil je Amelisweerd als je homecourse* Ja / Nee,
indien nee bij welke club wel:
…………………………………………………………………………….
(*de club waar je jouw handicap registreert)
Is je vader, moeder, broer of zus reeds lid van Amelisweerd? Ja / Nee
Zo ja: Naam en lidcode van het betreffende lid: ________________________________
Jouw relatie t.o.v. het betreffende lid: ___________________________________
Ondergetekende verklaart bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.

Naam : ___________________

Handtekening : __________________

(ondertekening door ouder of verzorger)

Plaats : ___________________

Datum

: __________________

U kunt dit formulier afgeven op het secretariaat of versturen naar: Utrechtse Golfclub Amelisweerd,
Mereveldseweg 7, 3508 AE Utrecht / receptie@amelisweerd.nl. Mocht u onverhoopt uw lidmaatschap willen
opzeggen, moet dat voor 1 oktober van het huidige jaar geschieden. Wij behouden ons het recht de
genoemde bedragen jaarlijks te indexeren.

