
Informatie voor nieuwe leden van de Valkenswaardse Golfclub 
 
DE CLUBKAART 
 

Ons clubhuis is voorzien van een elektronisch sluit- en 
betaalsysteem en met uw clubkaart heeft u toegang tot het 
clubhuis d.w.z. tot de huiskamer, de kleedkamers en het 
sanitaire gedeelte. De barruimte is alleen geopend tijdens 
wedstrijden of verenigingsactiviteiten. 
 
De clubkaart geeft ook toegang tot de ballenberging bij de 
driving range en tot de kelder als u een locker (voor het 
opbergen van uw golfuitrusting) heeft gehuurd (zie verder). 
 

 
Omdat deze clubkaart de functie van een sleutel heeft, dient men bij verlies of diefstal 
onmiddellijk de ledenadministratie te waarschuwen. De kaart wordt dan geblokkeerd, zodat 
onbevoegden zich geen toegang tot ons clubhuis kunnen verschaffen. 
 
Wordt de clubkaart verloren, dan kan tegen betaling van € 10,- een nieuwe clubkaart worden 
verkregen bij de ledenadministratie. Een versleten of anderszins beschadigde clubkaart kan zonder 
kosten worden omgewisseld bij de ledenadministratie. 
 
De clubkaart is ook het enige betaalmiddel voor het afrekenen van consumpties in het clubhuis en 
voor het betalen van inschrijfgeld voor een wedstrijd. Om met de clubkaart te kunnen betalen, moet u 
een “bartegoed” hebben; u kunt uw bartegoed (onmiddellijk) verhogen met de pinautomaat in de 
barruimte of (met enige vertraging) door overschrijven naar NL21 RABO 03146 83488 t.n.v 
Valkenswaardse Golfclub onder vermelding van “bartegoed”. De verwerking van uw 
bankoverschrijving kan wel enkele dagen duren. Op onze website onder “Mijn gegevens” kunt u de 
status van uw bartegoed zien. Uw bartegoed is geregistreerd in de database van de vereniging, 
verlies of diefstal en vervanging van uw clubkaart heeft dus geen effect op uw bartegoed. 
 
Indien de barruimte gesloten is, kunt u in de huiskamer gebruik maken van de koffie-automaat. De 
betaling geschiedt met muntjes, die u aan de bar (uiteraard alleen op tijdstippen dat de bar open is) 
met uw clubkaart kunt kopen. 
Wilt u frisdrank gebruiken, dan kunt u een product uit de aanwezige koelkast nemen en daarvan een 
notitie maken in het daarvoor bestemde boek. Het door u te betalen bedrag voor de genoten frisdrank 
wordt door de voorzitter van de clubhuiscommissie van het tegoed van uw clubkaart afgeschreven. 
 
 
UW LIDMAATSCHAPSBADGE (doorlopend lidmaatschap) 
 

 
Deze badge dient u goed zichtbaar aan uw 
golfuitrusting te bevestigen. Op de achterzijde 
dient u een voor het lopende jaar geldige 
jaarzegel te hebben. 
 
U ontvangt een nieuw jaarzegel in januari of 
februari van het nieuwe jaar, uiteraard alleen 
wanneer u de contributie voor het nieuwe jaar 
hebt voldaan. 
Marshals (of andere leden) zullen u verzoeken de 
golfbaan te verlaten, wanneer uw badge niet 
zichtbaar aanwezig is of geen geldige jaarzegel 
bevat. 
  



UW LIDMAATSCHAPSBADGE (tijdelijk lidmaatschap 
 

 
Deze badge dient u goed zichtbaar aan uw 
golfuitrusting te bevestigen. Marshals (of andere 
leden) zullen u verzoeken de golfbaan te verlaten 
wanneer uw badge niet zichtbaar aanwezig is of de 
aangegeven datum is gepasseerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NGF-KAARTJE / HANDICAPBEWIJS 
 

 
 
De NGF-kaart heeft u nodig wanneer u op een 
andere golfbaan wilt spelen. De kaart is alleen 
digitaal beschikbaar in de GOLF.NL app (op uw pc 
of smartphone). 
 
 
 
 
 
 

 
De kaart vermeldt naast het jaartal de status van de eigenaar, te weten: 
* clublidmaatschap / baanpermissie / handicapbewijs; 
* de naam van de vereniging waarvan u lid bent; 
* uw NGF- en GSN-nummer; 
* uw naam. 
 
UW EERSTE GOLFRONDE 
 
Onze golfbaan is gesitueerd op een openbaar sportpark. Dat betekent dat wij golfers rekening moeten 
houden met een aantal belangrijke veiligheidsregels. 
 
Uw eerste ronde op onze baan is ALTIJD onder begeleiding van een marshal; het is absoluut 
NIET toegestaan op onze baan te spelen voordat u deze begeleide ronde heeft gelopen. 
 
Dit geldt zowel voor nieuwe leden die al in het bezit zijn van een handicap als voor hen die als lid van 
de vereniging baanpermissie hebben gekregen. 
Indien u als nieuw lid bent geregistreerd met een bekende handicap dan wel als lid baanpermissie 
hebt gekregen, neemt de Marshal- en Begeleidingscommissie contact met u op om u uit te nodigen 
voor uw eerste ronde. 
 
SPEELBEPERKINGEN 
 
In principe kunt u altijd gebruik maken van de golfbaan en oefenfaciliteiten. Er zijn echter situaties, 
bijvoorbeeld activiteiten van andere sportverenigingen, bepaalde weersomstandigheden zoals vorst of 
sneeuw, groot onderhoud, wedstrijden, etc. dat de baan en/of oefenfaciliteiten niet beschikbaar zijn. 
Dat wordt aangegeven op de website en bij de ingang naar de teebox van hole 1. Het is dus 
verstandig om, voordat u naar de baan gaat, even te checken of de baan open is. 
 



Dinsdagmiddag van 13:00 tot 17:00 uur is de baan in gebruik voor de damesmiddag (heren kunnen 
dan niet spelen) en vrijdag van 13:00 tot 17:00 uur is de herenmiddag (dames kunnen dan niet 
spelen). De golfbaan is op die middagen in gebruik voor een “inloop”-wedstrijd (geen inschrijving 
vooraf maar gewoon tussen 12 en 12:30 uur binnenlopen en aanmelden voor deelname) en dus niet 
beschikbaar voor individueel spel. 
 
Deelnemen aan de immer gezellige dames- dan wel herenmiddag is overigens een prima manier om 
snel in de vereniging ingeburgerd te raken! 
 
CLUBBLAD TEESHOT 
 
De Valkenswaardse Golfclub geeft 3 maal per jaar een clubblad “Teeshot” uit. De Teeshot wordt per 
post bezorgd (medio april, augustus en december) en bevat interessante artikelen over onder meer de 
(leden van de) vereniging en de golfsport en golfregels. Daarnaast wordt informatievoorziening t.b.v. 
de leden verzorgd door onze website. 
 
WEBSITE (www.valkenswaardsegolfclub.nl) 
 
Onze website is uiteraard voor iedereen toegankelijk en geeft informatie aan geïnteresseerden in de 
golfsport en in onze vereniging. Er is echter een deel van de website dat alleen voor leden 
toegankelijk is. In dit deel vindt u o.a. de ledenlijst, de handicapregistratie en de wedstrijdkalender. 
Als uw e-mailadres bij de ledenadministratie bekend is, zult u een inlogcode toegezonden krijgen, 
zodat u ook op het besloten deel van de website alle informatie kunt vinden. 
Mocht u uw e-mailadres nog niet hebben ingevuld op het inschrijvingsformulier, dan kunt u dit alsnog 
doorgeven aan de ledenadministratie leden@valkenswaardsegolfclub.nl of het secretariaat 
secretaris@valkenswaardsegolfclub.nl. Dan krijgt u alsnog een inlogcode toegezonden. 
Via de link “Mijn gegevens” kunt u controleren of uw gegevens correct zijn geregistreerd en via 
“Leden” kunt u contactgegevens van andere leden opvragen. 
Als u uw inloggegevens kwijt bent of anderszins hulp nodig hebt bij het gebruiken van onze website, 
kunt u een beroep doen op de webmaster of ledenadministrateur, die u graag verder helpen. 
 
LOCKERS 
 
In de kelder van ons clubhuis hebben wij een aantal afsluitbare kasten, waarin u (indien u zo’n kast 
heeft gehuurd) uw golfuitrusting kunt opbergen, zodat u daar niet steeds mee hoeft te slepen tussen 
huis en golfbaan. 
Er zijn boven- en onderlockers en een beperkt aantal lockers met een aansluiting voor het opladen 
van de accu van een elektrische golfkar. Lockers worden verhuurd per jaar en de huurprijs varieert 
van € 40,- tot € 80,- per jaar. Voor sommige lockers geldt een wachtlijst (op onze website vindt u de 
actuele wachtlijsten) en het kan dus even duren voordat u de locker van uw keuze in gebruik kunt 
nemen. Indien u een locker wenst, kunt u dat kenbaar maken aan de ledenadministratie, die u 
hieromtrent meer informatie kan verstrekken. 
 
DEELNAME AAN EVENEMENTEN / WEDSTRIJDEN 
 
Indien u in het bezit bent van een handicap, kunt u deelnemen aan wedstrijden. Voor andere 
evenementen kan het bezit van baanpermissie voldoende zijn. 
In de laatste Teeshot van enig jaar wordt de wedstrijdkalender voor het volgende jaar opgenomen en 
u vindt de kalender uiteraard ook op onze website (onder Wedstrijden). 
 
Voor enkele wedstrijden is een maximum handicap vastgesteld. 
Inschrijving voor deelname aan wedstrijden geschiedt via de website. U dient in te loggen op de VGC-
website met uw NGF-nummer en uw persoonlijk wachtwoord. Daarna gaat u naar Wedstrijden en 
vervolgens Wedstrijdenkalender. Hierna kunt u de desbetreffende wedstrijd aanklikken, waardoor de 
inschrijflijst getoond wordt. De inschrijving staat gewoonlijk van drie weken tot één week voor de 
speeldatum open, tot het maximum aantal deelnemers is bereikt. 
De (eventuele) kosten voor deelname worden bij de inschrijving vermeld en via uw clubkaart-tegoed 
verrekend. 
  

http://www.valkenswaardsegolfclub.nl/


UITNODIGEN VAN GASTEN (GREENFEE-ers) 
 
Indien u in het bezit bent van baanpermissie of een handicap kunt u gasten (geen lid van de 
Valkenswaardse Golfclub) uitnodigen om samen met u op onze baan te spelen. Uw gasten dienen 
ook in het bezit te zijn van baanpermissie of een handicap. 
Inschrijving van uw gast dient vóór aanvang van de golfronde plaats te vinden. Betaling van het 
greenfee-bedrag (€ 12,00 voor één dag) geschiedt via een door u in te vullen machtiging voor een 
eenmalige automatische incasso. 
De greenfee voor uitsluitend het gebruik van de oefenfaciliteiten bedraagt € 2,50 voor één dag en 
wordt ook d.m.v. incasso afgerekend. 
De benodigde formulieren hiervoor bevinden zich bij de infobalie in de huiskamer van het clubhuis. 
N.B.: U dient als VGC-lid de incasso-machtiging voor de betaling van de greenfee in te vullen en u 
bent ook verder verantwoordelijk voor uw gast(en)! 
 
WIJZIGING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS 
 
Het is belangrijk dat onze administratie m.b.t. uw persoonlijke gegevens op orde blijft. Wilt U 
wijzigingen, zowel in postadres als e-mailadres, zo spoedig mogelijk doorgeven aan 
ledenadministratie of secretariaat. 
 
STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
De Statuten en het Huishoudelijk Reglement van onze vereniging liggen ter inzage op de infobalie in 
de huiskamer van het clubhuis. Deze documenten zijn ook op onze website te vinden (onder “Club”). 
 
Indien u prijs stelt op toezending van de Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement kunt u dit 
kenbaar maken bij ons secretariaat dat voor toezending zal zorgdragen. 
  



CONTACTINFORMATIE 
 
Clubhuis: 
 
Sportpark “Den Dries”, Pastoor Heerkensdreef 16c, 5552 BG  Valkenswaard 
tel.: 040 – 207 0064 (alleen bemand tijdens evenementen, EHBO-koffer en AED-apparaat zijn wel 
bereikbaar) 
 

 
Voorzitter: 
Frank Smulders 
040 – 201 3231 
voorzitter@valkenswaardsegolfclub.nl 
 
 
 
 
Secretaris: 
Frits Baljet 
040 – 201 8858 
secretaris@valkenswaardsegolfclub.nl 
 
 
 
 
Penningmeester: 
Peter Maathuis 
040 – 785 2054 
penningmeester@valkenswaardsegolfclub.nl 
 
 
 
 
Ledenadministrateur: 
Peter Nelissen 
040 – 2070188 
ledenadmi@valkenswaardsegolfclub.nl 
 
 
 


