Lid worden van de Haarlemmermeersche Golfclub

Het sociale verenigingsleven maakt een belangrijk onderdeel uit van de beleving van de
golfsport. De Haarlemmermeersche Golfclub is een bruisende en gezellige golfvereniging
met circa 1.300 leden. Alle leden kunnen deelnemen aan diverse clubwedstrijden, de
jaarlijkse golfweek en vele andere activiteiten.
Het golfcomplex is rustig gesitueerd in een ecologische
zone, buiten de geluidszones van vliegroutes en
snelwegen. Naast 27 A-status wedstrijdholes, een 9
holes verlichte par 3 baan, een overdekte en verlichte
driving range, uitgebreide verlichte oefenfaciliteiten, een
PGA erkende Golfacademie en een kleine golfshop, biedt
de Haarlemmermeersche tevens een sfeervol clubhuis
met een uitstekend restaurant en een riant terras.
De golfbaan is in 1986 als 9 holes baan ontworpen door
Christie O’Conner en in 1997 gereconstrueerd en
uitgebreid naar 27 holes naar ontwerp van Alan Rijks.
Een deel van de 27 holes loopt door een typisch Hollands landschap, terwijl een ander deel
fraai geonduleerd in een parklandschap en jonge eikenbossen ligt. Een ware en verrassende
oase van rust en ruimte in de Randstad.
Het golfcomplex wordt bezocht door leden, hun introducés, Business Club Members,
greenfeespelers, restaurantgasten en tevens door groepen die een golfdag, een clinic, een
evenement of een vergadering bijwonen.
De Haarlemmermeersche Golfclub is niet alleen een sociale vereniging, maar ook een
competitieve vereniging en actief in de NGF-competitie met meerdere teams.
Met clubwedstrijden voor alle speelsterktes en de nodige gezelligheidswedstrijden heeft de
vereniging voor elke speler, van elk niveau, veel te bieden.
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Lidmaatschapsvormen
Alle leden kunnen 7 dagen per week golfen op de 36 holes van de Haarlemmermeersche
Golfclub! Dit kan uiteraard recreatief, maar men kan tevens deelnemen aan wedstrijden en
overige clubactiviteiten, die georganiseerd worden door de verschillende commissies van de
vereniging. Clubkampioenschappen, vrienden- en vriendinnendagen, selectiewedstrijden
voor de Haarlemmermeersche en/of deelname aan de landelijke NGF-competitie behoren
tot de mogelijkheden.
Een lidmaatschap kan, op basis van beschikbaarheid, ingaan op 1 januari of 1 juli van enig
jaar en zal jaarlijks stilzwijgend worden verlengd tot opzegging. Opzegging dient voor 1
oktober van enig jaar te geschieden.
Alle leden kunnen 14 dagen van tevoren starttijden reserveren, via internet, aan de balie of
telefonisch. Daarnaast geeft het lidmaatschap recht op:
•
•
•
•
•
•

onbeperkt gebruik van de driving range en oefenfaciliteiten
het 10 keer introduceren van niet-leden tegen gereduceerd tarief
toegang tot en stemrecht op de Algemene Ledenvergadering
de mogelijkheid om 1 keer per jaar via het secretariaat een vooruitboeking te
maken van maximaal 2 flights
handicapregistratie en digitale NGF handicappas
ontvangst van ons digitale Verenigingsmagazine ‘Meermare’.

Lidmaatschap en de kosten
Qua lidmaatschappen biedt de Haarlemmermeersche Golfclub de volgende mogelijkheden:
Lidmaatschapsvorm

Wachtlijstgeld

Entreegeld
(eenmalig)

Renteloze
lening

Verenigingscontributie

Juniorlid A 19-25 jaar

€

-

-

€

Juniorlid B 26-35 jaar

€ 125,-

€ 125,-

-

€

Certificaathoudend
lidmaatschap (vanaf
35 jaar)
NietCertificaathoudend
lidmaatschap (vanaf
35 jaar)

€ 250,-

€ 250,-

€ 250,-

€ 250,-

50,-

Barfee
per jaar

420,- per jaar

NGFcontributie
per jaar
€ 19,-

900,- per jaar

€ 19,-

-

€ 4.500,-

€ 1.080,- per jaar

€ 19,-

€ 150,-

-

€ 125,- (incl. € 5,inc.kst) per maand
per automatische
incasso óf in één keer
€ 1440,- per jaar

€ 19,-

€ 150,-

-

Bovenstaande bedragen zijn inclusief het speelrecht.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bij toetreding na 1 januari
van een verenigingsjaar wordt bij het lidmaatschap de verenigingscontributie en barfee pro
rata berekend.
De barfee is een vooruitbetaling ten behoeve van het restaurant waarop bestelde
verteringen in mindering worden gebracht tot het beschikbare saldo is verbruikt. Dit bedrag
is ‘non-refundable’.
Genoemde bedragen zijn geldig tot en met 31 december 2021, worden per persoon in
rekening gebracht en kunnen met ingang van 1 januari 2022 aan wijzigingen onderhevig
zijn.
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Wilt u lid worden?
De Haarlemmermeersche Golfclub heeft op dit moment een wachtlijst. Gemakshalve
verwijzen wij naar bijgaand Wachtlijstreglement.
U kunt zich aanmelden voor plaatsing op de wachtlijst door het indienen van een:
•
•
•

Volledig ingevuld aanmeldingsformulier
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 het (aspirant)lidmaatschap 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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Aanmeldingsformulier

Ondergetekende meldt zich aan voor plaatsing op de wachtlijst/het lidmaatschap bij de
Haarlemmermeersche Golfclub.
Voorletters

Tussenvoegsel

Achternaam

M/V

Roepnaam

Meisjesnaam

Geboortedatum
Adres
Postcode
Plaats
E-mail
Telefoon
Mobiel
WHS handicap
Blijft lid van
andere Golfclub?
HGC wordt
homecourse?

Soort lidmaatschap dat u wilt aangaan:
Juniorlid A 19 – 25 jaar
Juniorlid B 26 – 35 jaar
Certificaathoudend lidmaatschap
Niet-certificaathoudend lidmaatschap
Aanvullende informatie:
Ondergetekende is oud-lid van de HGC
Ondergetekende is familielid van een lid/leden van de HGC
Kunt u kort beschrijven waarom u voor de Haarlemmermeersche Golfclub heeft gekozen?

B ij d i t f o r m u l i er to ev o e gen :

•
•

Pasfoto
Kopie NGF-pasje

D a t um :
H a nd t e ke ni ng :

