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Aanmeldingsformulier jeugdlidmaatschap 
 
 
Ondergetekende vraagt het jeugdlidmaatschap aan van vereniging Golfclub “De Koepel.” 
 
Ingangsdatum:1  _____________________________________________________________________ 
 
Naam: _________________________________________________________________________ m/v 
 
Voorletters: ___________________ Roepnaam: ___________________________________________ 
 
Adres: ___________________________________________________________ nr.:  ______________ 
 
Postcode: __________________ Woonplaats:  ____________________________________________ 
 
Telefoonnummer privé: __________________________ Mobiel nr.:  __________________________ 
 
Geboortedatum:  ____________________________________________________________________ 
 
E-mail:  ____________________________________________________________________________ 
 
Ik heb baanrecht/wel/geen1 golfhandicap, namelijk: _______ (graag afschrift van NGF- 
registratieformulier bijvoegen.) 
 
Declaratiegegevens 
 
Rekeninghouder:  ___________________________________________________________________ 
 
IBAN-rekeningnummer: ________________________________________ BIC nr.:  ________________ 
 
Ik kies voor:   jaarbetaling   maandbetaling per incasso 
 

• Wanneer u heeft gekozen voor maandelijkse incasso gaat u bij het tekenen van dit formulier 
akkoord met de machtiging om de kosten van het lidmaatschap van de hierboven genoemde 
bankrekening af te schrijven.  

• Ik ga er mee akkoord dat de communicatie met vereniging Golfclub “De Koepel” (waaronder 
begrepen oproeping van vergaderingen) ook door middel van e-mail kan plaatsvinden. Ik ben 
ervan op de hoogte dat ik de toezending van deze berichten altijd kan beëindigen. 

• Ik ben ermee bekend en stem ermee in dat de vereniging persoonsgegevens verwerkt op een 
wijze die is vastgelegd in een privacyverklaring die gepubliceerd is op het openbare gedeelte 
van de website van de vereniging en waarvan ik kennis heb genomen. Deze privacyverklaring 
is opgesteld met inachtneming van de bepalingen van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 

• Ik geef toestemming voor het maken van foto’s tijdens evenementen, activiteiten en 
wedstrijden van de vereniging en het gebruik hiervan op de website, social media, flyers, 

 
1 Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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posters en in advertenties. Deze toestemming geldt ook expliciet voor hierboven genoemde 
jeugdlid indien jonger dan 16 jaar. 

• Ik heb kennisgenomen van de statuten en het huishoudelijk reglement van vereniging 
Golfclub de Koepel welke te vinden zijn op de website: www.golfclubdekoepel.nl . 

 
 
Aanvullende informatie: 

 
 

1. U wordt jeugdlid (t/m 20 jaar) van de vereniging Golfclub “De Koepel”. De contributie voor 
2021 bedraagt € 288,00. Bij maandbetaling is de financiële bijdrage € 24,00 per maand. 
 
U bent voor MINIMAAL 1 vol kalenderjaar lid, lopende van 1 januari t/m 31 december. 
(Bijvoorbeeld op 1 februari 2021 lid worden, betekent dat uw 1e jaar loopt t/m 31 december 
2022). 
 

2. Voor opzeggen van het lidmaatschap gelden de regels zoals die in de statuten zijn vastgelegd 
(artikel 6: uiterlijk 4 weken vóór het einde van het kalenderjaar). 

 
3. De cateringbijdrage voor 2021 bedraagt € 25,00. Dit is een voorschot dat met uw 

consumpties wordt verrekend. U heeft aan de bar wel uw (digitale) NGF-pas nodig.  
 
4. De NGF-bijdrage voor 2021 is € 9,00. De Nederlandse Golf Federatie stelt de hoogte van dit 

bedrag vast.  
 

5. De financiële bijdragen worden jaarlijks aangepast, bijvoorbeeld met het percentage van de 
stijging van de kosten van levensonderhoud. 
 

6. Onze vereniging verwerkt de persoonsgegevens conform de privacyverklaring. 
 
 
 
 
 
 
Datum: _____________________ Handtekening jeugdlid:  ___________________________________ 
 
 
 
Handtekening ouder/verzorger:  ________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Dit formulier s.v.p. retourneren aan: 
Secretariaat Golfclub “De Koepel” 
Rijssensestraat 142A 
7642 NN Wierden 

http://www.golfclubdekoepel.nl/

