Aanmelding lidmaatschap 2019
(vanaf 28 jaar)
Hartelijk dank voor uw interesse in een lidmaatschap van Utrechtse Golfclub
Amelisweerd.
Onderstaand vindt u het overzicht met bijbehorende omschrijving van de
lidmaatschapsvormen die wij aanbieden.
Lidmaatschap 2019
Certificaat (eenmalig)
Entreegeld (eenmalig)
Speelrecht
Verenigingscontributie

A - Certificaat

€ 1 Certificaat

€ 3696,00*
0,€ 1030,00
€ 48,60

€ 1,00
0,€ 1255,00
€ 48,60

* Op dit moment wordt het verschil in speelrecht tussen een A-certificaat en een €1- certificaat onderzocht. Wij
kunnen niet garanderen dat het verschil in speelrecht in de getoonde grootte gehandhaafd blijft.

-

Wanneer u lid wordt, is het volgens de statuten van de vereniging verplicht eenmalig
een certificaat van aandeel in de Stichting Administratiekantoor
Exploitatiemaatschappij Golfbaan Amelisweerd te kopen. De prijs van dit certificaat,
zoals vastgesteld door de Stichting Administratiekantoor, is € 3696,00 of € 1,00
(afhankelijk van de keuze van uw lidmaatschapsvorm).
Mocht u op enig moment uw lidmaatschap opzeggen en in het bezit zijn van een A certificaat, dan ontvangt u op termijn de dan geldende waarde mits er voldoende
vraag is naar A-certificaten.

-

Jaarlijks betaalt u en een bedrag aan speelrecht aan de Exploitatiemaatschappij
Golfbaan Amelisweerd. Daarbij draagt u nog een cateringbijdrage van € 80,00 per jaar
af, waarmee uw account bij de horeca exploitant Doffegnies wordt opgewaardeerd.

-

De verenigingscontributie voldoet u aan de Utrechtse Golfclub Amelisweerd. Bij deze
contributie is de NGF-bijdrage (GOLF.NL Magazine en het NGF pasje) inbegrepen.

-

Extra
Lid van de Birdie Circle; 2x gratis spelen op Golfpark De Haenen,
2x gratis spelen op Prise d’Eau en 2x gratis spelen op Best Golf & Country Club

-

Mocht u onverhoopt uw lidmaatschap willen opzeggen, dient dit voor 1 oktober
geschieden.

Wanneer u vragen heeft over het lidmaatschap, neemt u gerust contact met ons op; Laura
van Dijk of Adinda Tromp via secretariaat@amelisweerd.nl of 030-2546648.
Graag tot ziens op de Utrechtse Golfclub Amelisweerd!

Aanmeldingsformulier (vanaf 28 jaar)
Ondergetekende verklaart hierbij lid te willen worden van de Utrechtse Golfclub Amelisweerd, en
verklaart ervan op de hoogte te zijn dat het voor het lidmaatschap van de vereniging een vereiste is
dat men in het bezit is van een certificaat van aandeel in de Stichting Administratiekantoor
Exploitatiemaatschappij Golfbaan Amelisweerd. Hij/ zij verklaart dit certificaat te zullen kopen tegen
prijs en voorwaarden zoals door de Stichting Administratiekantoor zijn vastgesteld.
Lidmaatschapskeuze:
0 A - Certificaat
0 € 1,- Certificaat
Achternaam, initialen

Cadeaukeuze nieuwe leden tot 1 juli:
0 Cadeaukeuze A
0 Cadeaukeuze B
0 Cadeaukeuze C
0 Cadeaukeuze D
0 Cadeaukeuze B
Roepnaam
m/v

Adres
Postcode, woonplaats
Telefoonnummer

Mobiel

E-mailadres
Geboortedatum

Golfervaring:
In het bezit van minimale handicap 54:
Eerder lid geweest van een golfclub?
Officiële huidige NGF handicap ……..
Homecourse Amelisweerd:

Leeftijd per 1/1/2019

Ja / Nee
Ja / Nee, van ……………………………………………………
NGF Nummer ……………………………………….
Ja / Nee, indien nee, waar wel………………………………...

Indien uw handicap inmiddels lager is dan op uw kaartje staat aangegeven, stuurt u dan ook een
overzicht van de Qualifying kaarten of een stamkaart mee.
Net als iedere vereniging draaien ook op Amelisweerd enthousiaste vrijwilligers mee in diverse
commissies. Ik zou het leuk vinden als vrijwilliger wat voor de vereniging te doen: Ja/Nee
Zijn er specifieke activiteiten /commissies waarvan u deel zou willen uitmaken?
…………………………………………………….
Heeft u specifiek expertise die u voor de club zou willen inzetten?
……………………………………………………..
Om kennis te maken met het verenigingsleven, heeft Utrechtse Golfclub Amelisweerd een
mentorsysteem, waarbij een ervaren lid een nieuw lid onder de hoede neemt. Wilt u een mentor
toegewezen krijgen?
Ja/Nee
Ondergetekende verklaart bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.
Naam : ___________________

Handtekening : __________________

Plaats : ___________________

Datum

: __________________

U kunt dit formulier afgeven op het secretariaat of versturen naar: Utrechtse Golfclub Amelisweerd – Postbus
85220 – 3508 AE Utrecht / secretariaat@amelisweerd.nl. Bij aanmelding graag een kopie van uw NGF pas
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.

