
 
 

 
 

 

 

Wilt u lid worden? 

 

U kunt zich aanmelden voor het Certificaathoudend of Niet-certificaathoudend lidmaatschap 

door het aanmeldingsformulier volledig in te vullen en de volgende items bij te voegen: 

 

• Pasfoto 

• Kopie NGF-pasje 

 

Het aanmeldingsformulier plus bovengenoemde bijlagen kunt u inleveren bij het 

secretariaat van de vereniging of mailen naar:  

secretariaat@haarlemmermeerschegolfclub.nl  

 

 

Kennismakingsgesprek 

 

U ontvangt vervolgens een bevestiging van uw aanmelding en een uitnodiging voor een 

informeel kennismakingsgesprek met onze Nieuwe Leden Commissie. Tijdens dit 

kennismakingsgesprek wordt nadere informatie over de vereniging, het clubhuis, de 

faciliteiten en de lidmaatschappen verstrekt. Uiteraard is er gelegenheid voor u om vragen 

te stellen.  

 

 

Nadere informatie 

 

Mocht u voor die tijd nog vragen hebben of aanvullende informatie wensen, aarzelt u dan 

niet om contact op te met het secretariaat.  

Het secretariaat is bereikbaar op dinsdag t/m vrijdag van 08:30-12:00 uur op het nummer: 

023-5589001 of per mail: secretariaat@haarlemmermeerschegolfclub.nl  

Ook kunt u onze website www.hgcgolf.nl raadplegen. 
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Ondergetekende meldt zich aan voor het lidmaatschap bij de Haarlemmermeersche Golfclub. 

 

Voorletters  Tussenvoegsel  

Achternaam  M / V 

Roepnaam  Meisjesnaam  

Geboortedatum    

 

Postcode    

Adres    

Plaats    

E-mail  

Telefoon  Werk  

Mobiel    

 

Beroep  

Speelsterkte         Exact hcp  Datum regelexamen   

Lid van golfclub  Bij lidmaatschap HGC wordt 
homecourse 

 

 

Interesse in soort lidmaatschap:  Certificaathoudend lidmaatschap 

 

  Niet-certificaathoudend lidmaatschap 

 

Relatie met andere clubleden:  Ja / nee * Soort relatie 

Naam  Lidcode   

Naam  Lidcode   

Naam  Lidcode   

Naam  Lidcode   

 

Heeft u interesse om in de toekomst deel te nemen aan het verenigingsleven: 

Competitie spelen Wel / niet * 

Commissiewerk Wel / niet * 

Specificatie expertise  

 

Wat is uw 
motivatie om 
lid te worden 
van de HGC 

 

 
 

Bij dit formulier toevoegen:  

 

 

 

 

* a.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is.  

• Pasfoto 

• Kopie NGF-pasje 

 

 

Datum: 

Handtekening:  

Wij verzoeken u vr iendel i jk het formul ier  vol ledig in te vul len. Om toegelaten te kunnen 
worden tot het l idmaatschap v indt een informee l kennismak ingsgesprek plaats met de Nieuwe 
Leden Commiss ie . Het secretar iaat  laat u graag weten wanneer deze gesprekken 

plaatsv inden, zodat wij  u hiervoor kunnen u i tnodigen.  

Aanmeldingsformulier 


