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Aanmeldingsformulier Registratielidmaatschap 
 
Ondergetekende vraagt het lidmaatschap aan van Golfclub “De Koepel” met ingang van1 
 
Datum: __________________  

Naam: de heer/mevrouw:     
 

Voorletters: Roepnaam:    
 

Adres: nr.:     
 

Postcode: Woonplaats:     

 

Telefoonnummer: Mobiel nr.:     
 

Geboortedatum:    
 

IBAN-rekeningnummer: BIC nr.:    
 

E-mail:    

 

 

Mijn WHS handicap is* :_______  graag kopie van het handicapbewijs bijvoegen.) 

 

Golfclub “De Koepel” is mijn home course:  Ο   ja      Ο   nee: ______________________ 
 
Ik kies voor het registratielidmaatschap: 
 
Ο  inclusief 2 vouchers voor 18 holes 
Ο  inclusief 3 vouchers voor 9 holes 
Ο  zonder vouchers 
 
 

• Ik verleen hierbij machtiging om de jaarlijkse kosten van het Registratielidmaatschap van de 
hierboven genoemde bankrekening af te schrijven. 

• Ik ga er mee akkoord dat de communicatie met Golfclub “De Koepel” ook door middel van 
e-mail kan plaatsvinden. Bovendien geef ik toestemming aan Golfclub “De Koepel” om mijn 
(persoons)gegevens te beheren. 

• Ik heb kennisgenomen van de informatie op de achterzijde van dit formulier. 
 
 

 
1Het bestuur beslist over toelating tot het lidmaatschap 
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Aanvullende informatie: 
 

1. De kosten voor het Registratielidmaatschap 2022 bedragen 
a. € 140,00 voor het registratielidmaatschap inclusief 2 voucher voor 18 holes of 3 

vouchers voor 9 holes van onze golfclub. 
b. € 60,00 voor het registratielidmaatschap zonder vouchers. 

 

2. Registratieleden zijn buitengewone leden van Golfclub “De Koepel” en hebben geen 
stemrecht. 

 

3. Registratieleden zijn lid van de Nederlandse Golf Federatie (inbegrepen) en daarmee WA 
verzekerd. 

 

4. Voor registratieleden wordt de handicap bijgehouden door Golfclub “De Koepel”. 
 

5. Registratieleden mogen gebruikmaken van de oefenfaciliteiten zoals, de driving range, 
chipping en putting area. 

 

6. Registratieleden kunnen gebruikmaken van de Hospitality Chain van Golfclub “De Koepel”. 
 

7. Registratieleden kunnen met korting greenfeestrippenkaarten aanschaffen. 
 

8. Registratieleden kunnen gebruikmaken van korting op de lessen van Gary Jack Golf Academy 
zoals die ook voor gewone leden geldt. 

 

9. Opzeggen van het Registratielidmaatschap dient uiterlijk 4 weken vóór het einde van het 
kalenderjaar plaats te vinden. 

 

10. U bent voor MINIMAAL 1 vol kalenderjaar lid, lopende van 1 januari t/m 31 december. 
(Bijvoorbeeld op 1 februari 2022 lid worden, betekent dat uw 1e jaar loopt t/m 31 december 
2023). 

 

11. 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. 
 
*Elke golfspeler met een WHS handicap is van harte welkom bij Golfclub “De Koepel”. Omwille van het 
golfplezier voor alle golfspelers is voldoende golfvaardigheid een voorwaarde voor speelrecht op de 
golfbaan. Bent u een golfspeler met WHS handicap hoger dan 48, dan helpen wij u graag om snel 
speelrecht op de baan te verkrijgen en vervolgens lid te worden van onze golfclub. Voor meer informatie 
graag contact opnemen met het secretariaat via telefoon: 0546-57 40 70 of via e-mail: 
info@golfclubdekoepel.nl 

 
Datum: Handtekening:    

 

 

S.v.p. retourneren aan: 

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

http://www.golfclubdekoepel.nl/

