Golfclub Princenbosch, Bavelseweg 153; 5124 PX Molenschot – golfclub@princenbosch.nl
AANMELDINGSFORMULIER DIVERSE LIDMAATSCHAP
(registratielidmaatschap)
_________________________________________________________________________________________
Ondergetekende:
Roepnaam

:_______________________________________ Voorletters :__________ Geslacht: M / V

Voorvoegsel

:_____________Achternaam: __________________________Meisjesnaam:_____________

Straat

:______________________________________ Huisnummer: _______ Toev: _________

Postcode

:___________________ Woonplaats: ___________________________

Land: _________

Geboorteplaats :___________________ Geboortedatum: _________________________
Email

:__________________________________________________________

Mobiel

:___________________ Telefoonnummer thuis:_____________________

Schrijft zich in als:
O – Registratie lidmaatschap Basis (>20 jaar) - € 49,- per jaar
O – Registratie lidmaatschap (>20 jaar), incl. 5x spelen tegen introductietarief - € 72,50 per jaar
O – Registratie lidmaatschap Plus (>20 jaar), incl. gebruik oefenfaciliteiten - € 202,50 per jaar
O – Jeugd Registratie lid (< 20 jaar) - € 59,50 per jaar

van Golfclub Princenbosch
Ik word registratie lid van Golfclub Princenbosch:
- Voor het lidmaatschap gelden de contributieafspraken zoals vermeld op de website en gelden de
Statuten en het Huishoudelijk Reglement van Golfclub Princenbosch;
www.princenbosch.nl/club/lidmaatschap.
- Ik verklaar na ondertekening in te stemmen met het privacy beleid zoals vastgelegd in de privacy
statement van golfclub Princenbosch (www.princenbosch.nl/club/privacystatement).
- Ouders van jeugdleden tot 16 jaar geven door ondertekening van dit formulier toestemming voor
publicatie van foto’s van hun kinderen zoals vastgelegd in het privacy statement van Golfclub
Princenbosch.
Ingangsdatum lidmaatschap per: _______________
Registratie leden kunnen uitsluitend per jaar betalen (automatische incasso door de club is verplicht).
Indien u reeds aangesloten bent bij een golfclub:
Naam golfclub :……………………………………………………………………………….…………..…………

NGF-nummer

:………………………………………..

Wilt u Golfclub Princenbosch als uw homecourse beschouwen?

O Ja

O Nee

Golfvaardigheidsbewijs O Ja? Datum

O Nee

Handicap?

…………………………………..…………

. . O Nee

U wordt verzocht een kopie van uw huidige NGF-kaartje bij het aanmeldingsformulier te voegen.
Indien u reeds over een NGF-Handicap beschikt, wordt u verzocht een overzicht van uw handicapscores uit het
afgelopen jaar mee te sturen.
Gezinsleden die reeds lid zijn van de Golfclub Princenbosch? O Nee
O Ja, wie? ________________

Naam (ouder*): ………………………………………………………………………………………………….………………………..……………………………………………………………………………………………

Datum: _____________________

Ondertekening: _______________________________________

*Bij een jeugdlid jonger dan 16 jaar is ondertekening van één van de ouders/voogd verplicht

