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Aanmeldingsformulier Proeflidmaatschap Familie 

 
Ondergetekende vraagt het proeflidmaatschap familie aan van Golfclub “De Koepel” 1 
 

Ingangsdatum:_____________________ en eindigend op:_________________________________ 
 

De aanvraag heeft betrekking op: 

o 1 ouder met 1 of 2 kinderen t/m 18 jaar met jaarbetaling 
o 2 ouders met 1 of 2 kinderen t/m 18 jaar met jaarbetaling 

 

Naam: de heer/mevrouw:     
 

Voorletters: Roepnaam:    
 

Adres: nr.:     
 

Postcode: Woonplaats:     
 

Telefoonnummer: Mobiel nr.:     
 

Geboortedatum:    
 

IBAN-rekeningnummer: BIC nr.:    
 

E-mail:    
 

Ik heb: baanrecht/geen/wel golfhandicap, namelijk: (graag afschrift van het NGF- 
registratieformulier bijvoegen) 

 

  Golfclub “De Koepel” is mijn home course:  Ο   ja      Ο   nee:  _______________________________  
 
 

2e volwassene 
Naam: de heer/mevrouw:     

 

Voorletters: Roepnaam:    
 

Adres: nr.:     
 

Postcode: Woonplaats:     
 

Telefoonnummer: Mobiel nr.:     

 

Geboortedatum:    

 

E-mail:    

 

1 
Het bestuur beslist over toelating tot het lidmaatschap. 



 
Aanvraagformulier familielidmaatschap Pagina 2 van 3 

 

Ik heb:  baanrecht/geen/wel golfhandicap, namelijk: (graag afschrift van het NGF- registratieformulier 
bijvoegen) 

   
  Golfclub “De Koepel” is mijn home course:  Ο   ja      Ο   nee:  _______________________________  
 

Gegevens kinderen t/m 18 jaar 
 

Naam:  m/v 

Voorletters: Roepnaam:     

Geboortedatum:    
 

Adres: nr.:     
 

Postcode: Woonplaats:     
 

Telefoonnummer: Mobiel nr.:     

 

E-mail:    
 

Ik heb: baanrecht/geen/wel golfhandicap, namelijk: (graag afschrift van het NGF- 
registratieformulier bijvoegen) 

 

 
2e kind 

 
Naam:  m/v 

Voorletters: Roepnaam:     

Geboortedatum:    
 

Adres: nr.:     
 

Postcode: Woonplaats:     
 

Telefoonnummer: Mobiel nr.:     

 

E-mail:    
 

Ik heb: baanrecht/geen/wel golfhandicap, namelijk: (graag afschrift van het NGF- 
registratieformulier bijvoegen. 

 

Ondergetekende 

 

• Ik of een van de andere familieleden zijn niet eerder (proef)lid geweest van Golfclub “De Koepel”. 

• Ik ga er mee akkoord dat de communicatie met Golfclub “De Koepel” (waaronder  begrepen 
oproeping van vergaderingen) ook door middel van email 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 
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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, 
posters en in advertenties. Deze toestemming geldt ook expliciet voor hierboven genoemde 
perso(o)n(en) jonger dan 16 jaar. 

 

Aanvullende informatie: 
 

1. U wordt voor een periode van 6 maanden proeflid van Golfclub “De Koepel”. De financiële 
bijdrage hiervoor bedraagt in 2022 voor 1 ouder met maximaal 2 kinderen 
€ 542,00 en voor 2 ouders met maximaal 2 kinderen € 1084,00, die in één keer betaald dient 
te worden. 

 
2. De NGF-bijdrage voor 2022 is € 19,00 per volwassen lid en € 9,00 per kind. De Nederlandse 

Golf Federatie stelt de hoogte van dit bedrag vast. 
 

3. Het proeflidmaatschap geeft geen stemrecht binnen de vereniging. 
 

4. Onze vereniging verwerkt de persoonsgegevens conform de privacyverklaring. 
 
 

De statuten en het huishoudelijk reglement van Golfclub “De Koepel” zijn te vinden op de website: 
www.golfclubdekoepel.nl. 

 
 
 
 
 
 

Datum: Handtekening:    
 
 

S.v.p. retourneren aan: 

 Secretariaat Golfclub “De Koepel” 
Rijssensestraat 142A 
7642 NN Wierden 
 
 
 
 
 
Versie januari 2022 

 

http://www.golfclubdekoepel.nl/

