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Wanneer u al in het bezit bent van Handicap 54, voorheen GVB (Golfvaardigheidsbewijs), dan heeft u 

de keuze om als volledig lid aan te sluiten bij GC Heelsum.  

Met het junioren lidmaatschap mag u onbeperkt gebruikmaken van onze 27 holes golfbaan. GC 

Heelsum is uw homecourse voor NGF- en handicapregistratie. U bent lid van de Vereniging en u mag 

aan alle verenigingsactiviteiten meedoen. 

Het junioren lidmaatschap is inclusief: 

 Onbeperkt spelen op de 27 holes golfbaan 

 Onbeperkt gebruik maken van de oefenfaciliteiten (m.u.v. Drivingrange ballen) 

 Lid van de vereniging van de GC Heelsum 

 NGF Contributie  

 10 x introductierechten 

 Handicapregistratie 

 Taslabel  

 Barfee à € 75,00 per jaar 

Voorwaarden: 

- U dient in het bezit te zijn minimaal HCP 54 

Prijzen: 

Volledig lidmaatschap: 

- Zie voor de tarieven van het Volledig lidmaatschap de tarieventabel. 

 
De opzegtermijn van het Volledig lidmaatschap is vóór 01 oktober van het desbetreffende jaar.  
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Overzicht prijzen 21 t/m 34 jaar lidmaatschap 

 Entree    Jaartarief  Maandtarief 1e 
termijn 

Maandtarief 

2e-12e maand 

Eenmalige 
kosten* 

21 t/m34 jaar 
 

      

21 t/m 34 jaar met 
entreegeld 

€ 2.250,00 € 739,00 Of € 191,88 € 97,88 € 10,00 

21 t/m 34 jaar zonder 
entreegeld 

 € 993,00 Of € 173,88 € 79,88  

*Voor nieuwe leden worden de inschrijfkosten à  € 100,00 en taslabelborg à € 10,00 bij het 1e termijn afgeschreven.  

 

Toelichting diverse begrippen 

 Entreegeld  U betaalt eenmalig het entreegeld. Bij opzegging van het lidmaatschap wordt, onder  

bepaalde voorwaarden 70% van het volledig betaalde entreegeld terugbetaald. 

Wanneer u kiest voor een maandelijkse incasso dan is het entreegeld na 60 

termijnen voldaan. De toeslag voor het entreegeld ( € 39,80 per maand) komt daarna 

te vervallen. 

 

 Speelrecht  U betaalt binnen uw lidmaatschap speelrecht. Dit geeft u het recht om  

   binnen de voorwaarden van het lidmaatschap gebruik te maken van de  

   oefenfaciliteiten en de 27 holes baan. 

 

 Oefenrecht  Wanneer een speler nog geen hcp 54 heeft behaald dan heeft hij/zij   

oefenrecht. Hiermee kan er onbeperkt gebruik worden gemaakt van de  

oefenfaciliteiten en de baan tijdens de golflessen. Het oefenrecht gaat over in 

speelrecht zodra hcp 54 is gehaald. 

 

 NGF Bijdrage  De jaarlijkse bijdrage aan de Nederlandse Golf Federatie. Dit is voor iedere  

   golfer verplicht. Deze kosten worden in het 1e termijn afgeschreven. 

 

 Clubcontributie  Binnen het lidmaatschap betaalt u clubcontributie aan de golfvereniging  

   Golfclub Heelsum. U bent hiermee clublid en mag u aan alle clubactiviteiten  

   deelnemen. Tevens verzorgt de club ook uw handicapregistratie. 

 

 Barfee  Binnen het lidmaatschap betaalt u 1x per jaar € 75,- voor de barfee. Dit is uw  

persoonlijke tegoed om in de Brasserie te besteden. Deze kosten worden in het 1e 

termijn afgeschreven. 

 

 Inschrijfkosten  Deze kosten zijn eenmalig bij inschrijving. Dit geldt niet voor leden die  

   entreegeld betalen. Deze kosten worden in het 1e termijn afgeschreven. 
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