Aanvraagformulier Golfstart 2
(Samen genieten van spelen in de baan)

Ondergetekende vraagt het Golfstart 2 (proeflidmaatschap voor 2 maanden) aan van Vereniging
Golfclub “De Koepel”.
Ingangsdatum: ________________ en eindigend op: ___________________________________
Naam: de heer/mevrouw__________________________________________________________
Voorletters: ___________________ Roepnaam: _______________________________________
Adres: ___________________________________________________________ nr.: __________
Postcode: __________________ Woonplaats: _________________________________________
Telefoonnummer: __________________________ Mobiel nr.: ____________________________
Geboortedatum: _________________________________________________________________
IBAN-rekeningnummer: __________________________ BIC nr.: ___________________________
E-mail: _________________________________________________________________________
Voorkeursdagdeel (graag 2 keuzes aangeven):
o
o
o
o

Dinsdag: ochtend / avond
Woensdag: middag na 15:00
Donderdag: ochtend / avond
Zaterdag: middag

Ik ga er mee akkoord dat de communicatie met Vereniging Golfclub “De Koepel (waaronder
begrepen oproeping van vergaderingen) door middel van e-mail kan plaatsvinden. Bovendien geef ik
toestemming aan Vereniging Golfclub “De Koepel” om mijn (persoons)gegevens te beheren.
Ik heb kennisgenomen van de informatie op de achterzijde van dit formulier.
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Aanvullende informatie:

1. U wordt voor een periode van 2 maanden proeflid van de vereniging Golfclub ”De Koepel” in
een groep van 4 tot 6 personen, onder het motto “samen genieten in de baan”. De financiële
bijdrage hiervoor bedraagt € 99,00 p.p. die in één keer betaald dient te worden.
2. In het arrangement voor beginnende golfers zit 5 x 1 uur golfles. Deze lessen worden
gegeven in groepen van 4 tot 6 personen. Tijdens dit programma kunt u een regelexamen
doen à € 10,- dat nodig is om handicap 54 te halen.
3. Golfmateriaal wordt ter beschikking gesteld.
4. Het proeflidmaatschap geeft geen stemrecht binnen de vereniging.
5. Onze vereniging verwerkt de persoonsgegevens conform de privacyverklaring.
6. 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,
posters en in advertenties.

Handtekening: ________________________________ Datum: _______________________________

S.v.p. retourneren aan:
Secretariaat Golfclub “De Koepel”
Rijssensestraat 142A
7642NN Wierden
Versie dec 2020
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