
 
 
 
 

Onbeperkt lessen én golfen bij de Haarlemmermeersche Golfclub! 

 
 
Learn2Play 

7 Dagen per week golfles en onbeperkt golfen voor €  89,- per maand! 
 

Altijd al willen starten met golf of nog een beginnende golfer? De 
Haarlemmermeersche Golfclub biedt een uniek programma om je te leren 
golfen! Het programma bestaat uit de mogelijkheid om 7 dagen per week 

golfles te volgen en onbeperkt gebruik te kunnen maken van onze nieuwe 
uitdagende Bolstra golfbaan. In juli 2019 gaan wij van start met dit prachtige 

concept en kunnen ‘beginnende’ golfers zich aanmelden om een jaar lang 
gebruikt te maken van al onze vernieuwde faciliteiten.  

 
Wat houdt Learn2Play concreet in. 
Bij Learn2play volg je samen met andere ‘beginnende golfers’ golflessen bij 

gediplomeerde PGA golfpro’s en kan vanaf de eerste les spelen op een echte 
golfbaan, zonder dat je daarvoor een GVB/HCP54 of baanpermissie nodig 

hebt. Hoe cool is dat? De lessen worden opgebouwd in thema’s en worden  
door verschillende golfpro’s gegeven. De lesgroepen bestaan uit minimaal 3 
en maximaal 7 personen. Samen leren en samen spelen! Per dag is er een 

vaste tijd waarop de golfles wordt gegeven. Hiervoor inschrijven kan tot het 
aantal van 7 personen is bereikt. De agenda met de lestijden en thema’s 

wordt van te voren via de website bekend gemaakt. Om de overgang van 
leren naar spelen op de baan te vergemakkelijken zorgen we voor een 
introductie les op de golfbaan. Hierin wordt uitgelegd waar je op moet letten 

op de golfbaan om veilig en leuk te golfen. Mocht je geen golfspullen hebben 
dan kan je gebruik maken van een huur-golfset.  

 
Doel van Learn2play 
Learn2play laat nieuwe golfers op een laagdrempelige manier kennis maken 

met de prachtige golfsport. Uit onderzoek blijkt dat men meer plezier aan golf 
beleeft als er progressie wordt geboekt. Golf leer je niet in één dag of in één 

weekend. Door het in de praktijk brengen van de lessen én door te spelen op 
een echte baan, verloopt het ontwikkelingsproces vele malen sneller en is het 
natuurlijk veel leuker. Er wordt in groepen les gegeven zodat je snel andere 

‘beginnende’ enthousiaste golfers leert kennen en je wordt gestimuleerd om 
samen verder te gaan met golf. 

 
Alles op een rijtje 
            - een jaar lang onbeperkt golfen op de Bostra (Par-3 baan) 

            - een jaar lang elke dag lescapaciteit op bepaalde tijden*/** 
            - lessen in groepen van maximaal 7 personen 

            - online lessen boeken 
            - eenvoudig inschrijven 
            - kosten slechts € 89,- per maand (exclusief €  5,-  

  incassokosten per maand) 
             

* Het aantal lesdagen in de week zal in de opstartfase kunnen afwijken. 
** De les agenda is van te voren bekend. Maximaal 7 personen. Vol = vol. 
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Wilt u onbeperkt lessen én golfen? 
 

U kunt zich aanmelden voor Learn2Play door het aanmeldingsformulier volledig 
in te vullen. 

 
Het aanmeldingsformulier plus een pasfoto kunt u inleveren bij het secretariaat 
van de vereniging of mailen naar:  

secretariaat@haarlemmermeerschegolfclub.nl  
 

 
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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Wij verzoeken u vriendelijk het formulier geheel in te vullen. 
 

Ondergetekende meldt zich aan voor Learn2Play bij  
de Haarlemmermeersche Golfclub.  

 
 

 

Achternaam: …………………………………………… Voorletters:………………………… M/V* 

 
Roepnaam:……………………………………………… Geboortedatum:……………………………. 

 
Telefoonnummer:…………..………………………………………………………………………………… 
 

E-mail:………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

     Aanmeldingsformulier 

 
        Doorlopende machtiging  -   Learn2Play  

abonnement  
 

 

 Haarlemmermeersche Golfclub        Incassant ID:  NL 74 ZZZ 450 96 23 90000  
 Spieringweg 745                            Kenmerk machtiging:   HGC –  debi teurnr .  

 2142 ED   Cruquius    Debiteurnummer:  _________________ 
 
Door ondertekening van dit formul ier  geeft u toestemming aan de Haar lemmermeersche 
Golfc lub om door lopende incasso -opdrachten te  sturen naar uw bank om een bedrag van uw 
rekening af  te schr i jven en aan uw bank om door lopend een bedrag van uw rekening af  te 
schr i jven overeenkomst ig de opdracht  van de Haar lemmermeersche Golf c lub.  
 

A ls u het n iet eens bent met deze afschr i jv ing kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 

b innen 8 weken na afschr i jv ing contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden .  
 

Naam:__________________________________________________________  
 

Adres:__________________________________________________________  
 

Postcode:  _____________ Woonplaats:  ________________________________ 
 

Land:  ______________________________  
 

IBAN:    NL     .    .     _   _   _   _     .     .       .     .       .     .       .     .       .     .          
 

Plaats:   _______________________________  
 

Datum:  _______________________________    Handtekening:   

SEPA 


