Informatiebulletin Valkenswaardse Golfclub
De Valkenswaardse Golfclub is een zeer laagdrempelige vereniging die veel activiteiten op alle niveaus
organiseert voor haar leden. Nieuwe leden worden snel opgenomen in de club en voelen zich direct thuis.
Ook het napraten na een wedstrijd in ons gezellige clubhuis draagt daaraan bij.
De vereniging heeft circa 400 leden, waarvan ongeveer 10 junioren, en kent een groot aantal vrijwilligers (ca
één op de vijf leden). Dus ook voor leden die naast het golfen hun talenten willen inzetten, zijn er volop
mogelijkheden!
LIDMAATSCHAPSMOGELIJKHEDEN
De Valkenswaardse Golfclub kent, afhankelijk van leeftijd, een junior- of een seniorlidmaatschap. Voor
studerenden is er bovendien een studentenlidmaatschap. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd en, tenzij opgezegd vóór 1 december, op 1 januari van ieder jaar automatisch verlengd met
één jaar.
Voor hen die kennis willen maken met de golfsport kent onze vereniging een oefenlidmaatschap dat na drie
maanden automatisch eindigt. Als u al kunt golfen kunt u via een proeflidmaatschap, dat ook na drie
maanden automatisch eindigt, kennismaken met de vereniging en onze baan.
Contributie voor het kalenderjaar
Juniorlid (nog geen 21 op 1 januari)
Seniorlid
Studentlid

€
€
€

2021
50,295,100,-

2022 (verwachting)
€ 50,- *)
€ 295,€ 100,- **)

Entreegeld: éénmalig € 75,- bij aanvang van een seniorlidmaatschap. Indien u eerder lid was (maximaal 10
jaar geleden) en entreegeld heeft betaald, ontvangt u 50% korting op het entreegeld.
*)
**)

Voor juniorleden geldt dat zij het éénmalige entreegeld verschuldigd zijn per 1 januari ná het
bereiken van de 21-jarige leeftijd (dus bij de overgang naar het senior lidmaatschap).
Studentleden dienen jaarlijks een verklaring van de onderwijsinstelling aan te bieden,
waaruit blijkt dat zij een voltijds dagopleiding volgen.

Seniorleden kunnen de contributie maandelijks betalen per automatische incasso op de eerste van iedere
maand. Zij betalen dan € 25,50 per maand (totaal € 306,-) in plaats van € 295,- eenmalig.
Als u van gespreide betaling gebruik wilt maken, kunt u dat aangeven op het inschrijfformulier, waarna de
ledenadministratie u een machtigingsformulier zal toesturen.
Indien het lidmaatschap na 1 juli aanvangt, wordt een korting van 50% toegepast op het bedrag van de
jaarcontributie. Bij een lidmaatschap dat start na 1 november van het jaar bedraagt deze korting 100%; u
betaalt dan dus niets voor het resterende deel van dat jaar.
Voor de clubkaart (uw sleutel tot driving range en clubhuis) wordt een borg van € 10,- gevraagd. Bij
inlevering van de clubkaart (binnen 6 maanden) na het beëindigen van uw lidmaatschap ontvangt u deze
€ 10,- retour.
Naast het doorlopende lidmaatschap zoals hierboven omschreven kent onze vereniging ook een
oefenlidmaatschap (om kennis te maken met de golfsport) en een proeflidmaatschap. Voor een
proeflidmaatschap dient u minimaal over baanpermissie te beschikken. Het proeflidmaatschap is bedoeld
om kennis te maken met de vereniging en golfbaan.
Tegen betaling van inschrijfgeld en contributie kunt u als oefenlid gedurende 3 maanden gebruik maken van
de oefenfaciliteiten (driving range, oefengreens en oefenbunkers) van de Valkenswaardse Golfclub. In deze
periode kunt u ook golflessen nemen. Als u van de golfleraar baanpermissie heeft gekregen, mag u alleen
tegen betaling van greenfee en onder begeleiding van een lid de golfbaan gebruiken.
Als proeflid mag u (nadat u één ronde heeft gelopen onder begeleiding van een marshal, die u onder meer
wegwijs maakt op het sportpark) gedurende 3 maanden naast de oefenfacilteiten bovendien gebruik maken
van de golfbaan en deelnemen aan door de vereniging georganiseerde evenementen.
Het betaalde inschrijfgeld wordt in mindering gebracht op het entreegeld indien men direct na het proef- of
oefenlidmaatschap lid wordt van de Valkenswaardse Golfclub.
Kosten oefenlidmaatschap: € 75,- (€ 25,- inschrijfgeld, € 50,- contributie)
Kosten proeflidmaatschap: € 100,- (€ 25,- inschrijfgeld, € 75,- contributie)

NGF (Nederlandse Golf Federatie)
De Valkenswaardse Golfclub is aangesloten als lid bij de Nederlandse Golf Federatie en betaalt jaarlijks voor
al haar leden een contributiebedrag aan de NGF.
De leden van onze vereniging krijgen het tijdschrift “GOLF.nl” een uitgave van de NGF, per post
toegezonden. De NGF stelt een digitaal lidmaatschapskaartje (bewijs van lidmaatschap, baanpermissie- dan
wel handicapbewijs) beschikbaar. Dit kaartje is voor leden via de website op te vragen.
De kosten van het NGF-lidmaatschap zijn bij de contributie inbegrepen.

LESMOGELIJKHEDEN
Aan onze vereniging is een golfleraar verbonden. Golflessen voor zowel beginners als gevorderden worden,
tegen betaling van lesgeld, gegeven op afspraak.
Men dient voor het maken van lesafspraken contact op te nemen met de golfleraar. Het lesgeld wordt
rechtstreeks met de golfleraar verrekend.
De contactgegevens en het actuele lesgeldtarief is op onze website terug te vinden. Het is uiteraard
voordeliger (en gezelliger) om met een paar mensen tegelijk les te nemen. Op onze website vindt u meer
informatie over de lesmogelijkheden.
Indien u geen (oefen)lid van de Valkenswaardse Golfclub bent, betaalt u per les de “greenfee oefenfaciliteiten” zijnde € 2,50. Dit bedrag wordt door de golfleraar namens de vereniging geïnd.
HANDICAP 54 – voorheen GOLFVAARDIGHEIDSBEWIJS
Bij de Valkenswaardse Golfclub kan men het golfexamen (theorie) afleggen. Voor het afleggen van dat
examen wordt een kleine vergoeding gevraagd.
Voor een theorie-examen voor senioren wordt een vergoeding van € 20,- gevraagd; voor junioren bedraagt
de vergoeding € 10,-. Voor een herexamen bedraagt de vergoeding: voor senioren € 10,--, voor junioren
€ 5,-.
Op advies van de golfleraar krijgt u baanpermissie. De golfleraar geeft uw baanpermissie door aan de
ledenadministratie en daarmee aan de NGF. NGF-baanpermissie-registratie heeft u nodig om te mogen
oefenen in de baan.
Uw handicap (het vroegere golfvaardigheidsbewijs) behaalt u door een golfronde te spelen over 9 of 18
holes, (tezamen met een marker) uitgaande van handicap 54. Uw score moet dan 19 (of 36 bij 18 holes) of
meer punten bedragen. U ontvangt dan een NGF-kaartje met “handicap 54”.
Baanpermissie- en handicapkaartjes zijn tegenwoordig digitaal en in te zien via de GOLF.NL app op pc of
smartphone.

HANDICAPREGISTRATIE
De Valkenswaardse Golfclub houdt voor alle leden (tenzij u aangeeft dat een andere vereniging uw handicap
bijhoudt) de handicap (speelsterkte) bij en die wordt regelmatige uitgewisseld met de NGF.

BAANINFORMATIE
De Valkenswaardse Golfclub heeft de beschikking over een 9-holes baan (2 maal par 4 en 7 maal par 3),
gesitueerd op het sportpark Den Dries te Valkenswaard. Om op de baan te kunnen spelen, hoeft u geen
starttijd te reserveren zoals op veel golfbanen gebruikelijk. U kunt in principe altijd terecht, voor zover er
geen andere sporters actief zijn op de velden.
Dinsdagmiddag is onze damesmiddag (heren kunnen dan niet spelen) en de vrijdagmiddag is gereserveerd
voor de heren (dames kunnen dan geen gebruik maken van de baan). Eventuele andere beperkingen van
de speelmogelijkheden worden bekend gemaakt via onze website.
Tevens zijn op het sportpark een driving range met een aantal afslagplaatsen, een oefengreen en
oefenbunker aangelegd.
Sinds 2007 heeft de vereniging een fraai eigen clubhuis op het sportpark.

GREENFREE

Leden van de Valkenswaardse Golfclub kunnen tegen een aantrekkelijk, sterk gereduceerd tarief spelen op
een groot aantal andere golfbanen (zowel in als buiten Nederland). Daartoe heeft de Valkenswaardse
Golfclub een collectief contract afgesloten met de organisatie Greenfree. Als u hiervan gebruik wilt maken,
kunt u via onze website de gewenste vouchers bestellen. De kosten van Greenfree zijn inbegrepen in de
contributie.

VERENIGINGSORGAAN
Driemaal per jaar (april, augustus en december) wordt het clubblad “Teeshot” (24 pagina’s full colour)
uitgegeven; dat krijgt u per post toegezonden. Wij versturen één exemplaar per adres.
In het clubblad leest u onder meer over recente evenementen binnen de vereniging en aankondigingen van
komende activiteiten. Ook wordt regelmatig een prominent lid geportretteerd en verslag gedaan van
bezoeken aan andere golfbanen.

WEBSITE
De vereniging heeft een website www.valkenswaardsegolfclub.nl. Daar kunt u heel veel informatie over onze
vereniging vinden en een goede indruk krijgen van wat er zoal speelt.
Een deel van deze website is alleen voor leden toegankelijk via een inlogcode. Leden hebben onder meer
toegang tot de complete ledenlijst (met foto’s) en de handicapregistratie en kunnen via de website
inschrijven voor wedstrijden. Van de meeste evenementen zijn, naast een verslagje, foto’s in te zien (en op
te vragen).

CONTACTINFORMATIE
Clubhuis:
Sportpark “Den Dries”, Pastoor Heerkensdreef 16c, 5552 BG Valkenswaard
tel.: 040 207 0064 (alleen bemand tijdens evenementen)
Secretariaat:
Postbus 916, 5550 AX Valkenswaard
Dhr Frits Baljet
tel.: 040 201 8858
Ledenadministratie:
Touwslagerwei 10, 5551 SJ Valkenswaard
Dhr Peter Nelissen
tel.: 040 207 0188

s.v.p. pasfoto
meesturen of mailen

INSCHRIJVINGSFORMULIER (OEFEN)LIDMAATSCHAP
Ondergetekende wenst
O Lid (jr/sr)
te worden van de Valkenswaardse Golfclub.

O Studentlid

O Proeflid

O Oefenlid (*)

O Vrouw

O Man

Naam:
Indien gehuwde vrouw:
Meisjesnaam:

……………………………………………….

Voorletters:

……………………………………………….

Roepnaam:

……………………………………………….

Geboortedatum

……………………………………………….

Adres:

……………………………………………….

Postcode en woonplaats

……………………………………………….

Telefoonnummer vast:

…………………………. Telefoonnummer mobiel: .……………………….

E-mail:

……………………………………………….

Golfervaring:

O Beginner

O Baanpermissie

Lid van een andere Golfclub:

O Neen

O Ja (*) Indien ja:

(*)

……………………………………………….

O Handicap: .....................

(*)

Naam Golfclub ……………………............
Huidige handicap aldaar: …............
Home club: O Valkenswaardse Golfclub

O .........................

(*)

…………………………………………………………………………………

Opmerkingen:

Voor uw tas/kar-badge is een pasfoto nodig (bij voorkeur digitaal aanleveren via leden@valkenswaardsegolfclub.nl)

Alleen voor seniorleden (*):
O ja, ik heb in de afgelopen 10 jaar entreegeld betaald en verzoek om 50% korting op het entreegeld
O ja, ik wil de contributie in maandelijkse termijnen betalen per automatische incasso
(*) = s.v.p. aankruisen wat van toepassing is.
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt binnen de Valkenswaardse Golfclub en de Nederlandse Golf
Federatie en niet aan derden ter beschikking gesteld.
U ontvangt op korte termijn een incasso-machtiging dan wel een factuur voor de betaling van de
verschuldigde contributie, entreegeld en borg voor de clubkaart. Uw aanmelding als lid is definitief als uw
betaling is bijgeschreven op onze bankrekening. Daarna ontvangt u uw clubkaart en lidmaatschapsbadge.

Datum:…………………………………………………….. Handtekening:……………………………………….
Ledenadministratie Valkenswaardse Golfclub – Touwslagerwei 10 – 5551 SJ Valkenswaard
HET GEDEELTE HIERONDER NIET INVULLEN - BESTEMD VOOR DE LEDENADMINISTRATIE
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