
Jeugd Lidmaatschap GC Heelsum Seizoen 2021 
 

donderdag 4 februari 2021 
De factuur wordt  per email aan jouw ouders gefactureerd. 
Prijzen voor 2021 onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen. 
 

 

 

Het jeugd lidmaatschap is inclusief: 

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

 Na behalen van HCP 54, volledig speelrecht. 

 Lid van de vereniging van de GC Heelsum 

 Geen deelname aan de ALV (Algemene Leden Vergadering) 

 NGF Contributie  

 Handicapregistratie 

 Taslabel  

Voorwaarden: 

 Jeugdlidmaatschap is tot en met 20 jaar 

 Er is een verschil in het tarief voor een beginnend jeugdlid en een jeugdlid met HCP 54 of 

lager omdat deze laatste speler al gebruik kan maken van de 27 holes golfbaan. 

Prijzen: 

 Zie voor de tarieven van het Jeugd lidmaatschap de tarieventabel. 

 Voor het jeugdlidmaatschap ontvang u een factuur zoals in de tarieventabel omschreven 

staat. 

 Indien het Jeugdlid meedoet aan een trainingsprogramma, dan ontvangt u daar een aparte 

factuur voor. 

 
 
 
 
 
De opzegtermijn van het Jeugd lidmaatschap is vóór 01 juli of vóór 01 december van het 
desbetreffende jaar.  
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Overzicht prijzen Jeugd lidmaatschap 

   Gespreid  Betalen  

 Jaartarief  Maandtarief 

1e termijn 

Maandtarief 

2e-12e maand 

Eenmalige kosten* 

Jeugd 18 t/m 20 jaar  
 

     

HCP 54 en lager € 451,50 Of   € 10,00 
Beginners € 154,25    € 10,00 
Jeugd tot 18 jaar  
 

     

HCP 54 en lager € 249,00 Of   € 10,00 
Beginners € 122,40 Of   € 10,00 

*Voor nieuwe leden wordt de taslabelborg à € 10,00 bij de 1e termijn afgeschreven.  

 

Toelichting diverse begrippen 

 

 

 Speelrecht  Je betaalt binnen het lidmaatschap speelrecht, na het behalen van HCP 54.   

Dit geeft je 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 je clubcontributie aan de golfvereniging  

    Golfclub Heelsum. Je bent hiermee clublid en mag je aan alle clubactiviteiten  

    deelnemen. Tevens verzorgt de club ook jouw handicapregistratie. 

 

 Inschrijfkosten  Deze kosten zijn eenmalig bij inschrijving.  

Deze kosten worden in het 1e termijn afgeschreven. 
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Naast het jeugdlidmaatschap voor beginners en gevorderden jeugdleden biedt GC Heelsum een extra 

module van trainingen/lesprogramma op de zondag aan.  

 

Uit de volgende opties kan een keuze gemaakt worden: 

 Basisopleiding/9 stappenplan:  € 230,00 per kind per jaar 

 Commited to Play [bij HCP54]:  € 170,00 per kind per jaar 

 

Extra kosten bij het lesprogramma zijn: 

 Ballensleutel:    € 20,00 per jaar 


