
 

 

 

Contributies, inleg en overige tarieven 2023 

Contributie 
Dames/Heren lid (Gewoon lidmaatschap) 

• Lidmaatschap met eenmalige inleg € 1.000 per jaar + inleg € 1.500 

➔  contributie via automatische incasso €       90 per maand 

• All-in lidmaatschap (zonder inleg) € 1.260 per jaar 
➔  contributie via automatische incasso €    110 per maand 

•  Seniorenlidmaatschap (80+, peildatum 01-01-2023) €    850 per jaar, met lening; € 1.110 per jaar, zonder lening 
➔  contributie via automatische incasso €      75 per maand, met lening; € 95 per maand, zonder lening 

Jongere leden 27 t/m 31 jr. (geen inleg) €    660 per jaar (leeftijd-peildatum 1 januari) 
➔  contributie via automatische incasso €       60 per maand 

Junior lid 18 t/m 26 jr. €     320 per jaar (leeftijd-peildatum 1 januari) 
Jeugdlid      t/m 17 jr. €     200 per jaar (leeftijd-peildatum 1 januari) 
➔ Jeugdlid met betalende (groot)ouder Geen contributie, wel € 125 voor verplicht lespakket 

Theelid €   77 

Inschrijfgeld voor nieuwe leden (≥ 27 jaar) € 100 

NGF-bijdrage (incl. maandblad Golfjournaal)  
Dames/Heren /Junior lid (≥21 jaar) 

 
€ 23 

Jeugdleden (10 t/m 18 jaar) en Junior lid (19 + 20 jaar) € 10 

HandicapRegistratie lid €   60 (Inclusief NGF/EGA Handicapbewijs pas) 
Proeflid (drie maanden) € 325 (indien lid na drie maanden, geen inschrijfgeld) 

Huur opslagfaciliteiten   
Kleedkamerlocker € 15  -  Karlocker boven € 60  -  Karlocker onder € 70  
Stalling elektrische kar  € 110   

 
Tarieven voor gastspelers                          zomergreens                    wintergreens 
                  18 holes    9 holes            18 holes 9 holes 

Introductietarief                    € 40     € 30            € 30        € 20 
Greenfee tarief                    € 60     € 45            € 45        € 30 

  De handicaplimiet van gastspelers is 45. 

  Oefentarief dagkaart € 5 (driving range) / € 10 (driving range + shortgamebaan)  
  Oefentarief maandkaart € 35 (driving range + shortgamebaan) 
  Ballenkaart gastspelers €    9 

Betalingsregelingen 

Voor Gewone Leden (GL) en Jongere Leden is een betalingsregeling mogelijk. Er kan worden gekozen voor gespreid 
betalen van de contributie via maandelijkse automatische incasso of voor direct betalen van het gehele contributiebedrag. 
Bij gespreid betalen is een opslag voor administratieve kosten en renteverlies verschuldigd. 
Andere bijdragen, zoals voor lockers, dienen direct na het ontvangen van de factuur te worden voldaan. 
De betalingstermijn voor facturen is 1 maand. 

N.B. 
➢ Beëindigen van het lidmaatschap is alleen mogelijk per 31 december. Tussentijds opzeggen geeft geen recht op 

prorata temporis restitutie van de contributie. Dit geldt ook voor gespreid betalen middels maandelijkse incasso. 
➢ Bij de keuze voor de eenmalige inleg van € 1.500 wordt de inleg per jaar afgeschreven met € 150.  

Na 10 jaar blijft het recht op het lage contributietarief, behoudens contributieverhogingen, bestaan. Bij eerdere          
opzegging dan na 10 jaar wordt de, na de jaarlijkse afschrijving, resterende inleg gerestitueerd. 

➢ Het is mogelijk om per 1 januari van het GL-all-in lidmaatschap over te gaan naar het GL-lidmaatschap met inleg. 
Het is niet mogelijk om het GL-lidmaatschap met inleg om te zetten in het GL-all-in-lidmaatschap. 

➢ De contributie voor het 80+ lidmaatschap wordt per 1 januari 2024 verhoogd met € 75 per jaar en per 1 januari 
2025 opnieuw verhoogd met € 75 per jaar. Per 1 januari 2026 vervalt de 80+ regeling. Deze regeling is alleen nog 
beschikbaar voor diegenen die in 2022 al een gewoon lidmaatschap hadden. Voor nieuwe leden is de 80+ regeling 
per 1 januari 2023 vervallen. 
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