Jong Volwassen lidmaatschap 2021
(28 t/m 34 jaar)
Hartelijk dank voor je interesse in een lidmaatschap van Utrechtse Golfclub Amelisweerd.
Je ontvangt hierbij het inschrijfformulier waarmee je je kunt aanmelden.
Onderstaand vindt je het overzicht van de lidmaatschapstarieven.

Lidmaatschap 2021

speelrecht Verenigingsbijdrage
Jong Volwassenen 28 jaar

€ 475,00

€ 39,00

Jong Volwassenen 29 jaar

€ 555,00

€ 39,00

Jong Volwassenen 30 jaar

€ 635,00

€ 39,00

Jong Volwassenen 31 jaar

€ 715,00

€ 39,00

Jong Volwassenen 32 jaar

€ 795,00

€ 39,00

Jong Volwassenen 33 jaar

€ 875,00

€ 39,00

Jong Volwassenen 34 jaar

€ 955,00

€ 39,00

-

Peildatum is 1 januari 2021

-

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; 2x gratis spelen op Golfpark De Haenen, 2 x
gratis spelen op Prise d’Eau en 2 x gratis spelen op Best Golf & Country Club

Mocht je onverhoopt je lidmaatschap op willen zeggen, 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; Sandra
van Voorden via secretariaat@amelisweerd.nl of
030-2546648.
Graag tot ziens op de Utrechtse Golfclub Amelisweerd!

Aanmeldingsformulier Jong Volwassen lidmaatschap 2021
(28 t/m 34 jaar)
Ondergetekende verklaart hierbij jong volwassenlid te willen worden van de Utrechtse
Golfclub Amelisweerd, en verklaart op de hoogte te zijn van de rechten en plichten van
een juniorlidmaatschap van de vereniging.
Achternaam, voorletters

Roepnaam

m/v

Adres
Postcode, woonplaats
Telefoonnummer

Mobiel

E-mailadres
Geboortedatum

Leeftijd per 1/1/2021

NGF nummer

Lidmaatschap gaat in per : ______________
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

: __________________

U kunt dit formulier afgeven op het secretariaat, of email versturen naar:
secretariaat@amelisweerd.nl
Mocht je onverhoopt je lidmaatschap op willen zeggen, moet dat vóór 1 oktober van dit jaar geschieden.

