Jeugd lidmaatschap 2021
(8 t/m 18 jaar)
Hartelijk dank voor je interesse in een lidmaatschap van de Utrechtse Golfclub
Amelisweerd. Je ontvangt hierbij het inschrijfformulier waarmee je je kunt aanmelden.
Onderstaand vind je het overzicht van de lidmaatschapstarieven.
Lidmaatschap met Lespakket LIGHT € 265,00
Opgebouwd uit:
- Speelrecht & verenigingscontributie: € 211,50
- Lespakket LIGHT: € 53,50
- Alleen voor jeugd van 13 t/m 18 jaar
- In het LIGHT-pakket kunnen de jeugdleden niet deelnemen aan de groepslessen,
maar wel aan de groepsactiviteiten.
Lidmaatschap met Lespakket BASIS € 369,00
Opgebouwd uit:
- Speelrecht & verenigingscontributie: € 211,50
- Lespakket BASIS: € 157,50
- Voor jeugd tot en met 18 jaar
- Lespakket bestaat uit 18 uur groepsles, 18 uur jeugdcoachbegeleiding en
groepsactiviteiten
Lidmaatschap met Lespakket SPORT € 481,50
Opgebouwd uit:
- Speelrecht & verenigingscontributie: € 211,50
- Lespakket SPORT: € 270,00
- Voor jeugd tot en met 18 jaar
- Lespakket bestaat uit 28 uur groepsles, 28 uur jeugdcoachbegeleiding,
groepsactiviteiten en 2x 18 holes spelen onder begeleiding van de golfprofessional
-

Jeugdleden van Amelisweerd zijn verenigingsleden van 8 t/m 18 jaar, die tegen
een gereduceerd tarief op Amelisweerd kunnen spelen. 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 en het
NGF pasje).

-

Extra
Lid van de Birdie Circle: op Golfpark De Haenen, Prise d’Eau, Best Golf & Country
Club en Golf de Gulpenberg ontvang je 50% korting op de greenfee.

-

Mocht je onverhoopt je lidmaatschap willen opzeggen, dan moet dat vóór 1 oktober
van dit jaar geschieden.

Met bijgaand formulier kun je je aanmelden.
Wanneer je vragen hebt over het lidmaatschap, neem gerust contact met ons op via
secretariaat@amelisweerd of 030-2546648.
Graag tot ziens op de Utrechtse Golfclub Amelisweerd!

Aanmeldingsformulier Jeugd lidmaatschap 2021 (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

m/v

Adres
Postcode, woonplaats
Telefoonnummer

Mobiel

E-mailadres
Geboortedatum

Leeftijd per 1/1/2021

Kiest voor lidmaatschap met lespakket: Light / Basis / Sport
NGF nummer

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

Ja / Nee
……..
Ja / Nee, van ……………………………………
Ja / Nee

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 : __________________

Plaats : ___________________

Datum

: __________________

(ondertekening door ouder of verzorger)
U kunt dit formulier afgeven op het secretariaat of versturen naar: Utrechtse Golfclub Amelisweerd,
Mereveldseweg 7, 3508 AE Utrecht / secretariaat@amelisweerd.nl. Bij aanmelding graag een kopie van uw
NGF pas meesturen. 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.

