
Vrienden van Heelsum Seizoen 2021 
 

dinsdag 22 december 2020 
De factuur wordt  per email gefactureerd. 
Prijzen voor 2021 onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen. 

 

 

 

Herkent u zich? 

U speelt graag maar niet zo vaak ?  Voor die mensen bieden wij het arrangement “Vriend” aan. U 
bent bij  golfbaan Heelsum aangesloten. U kunt het hele jaar vrij oefenen. U krijgt een homecourse 
en taslabel, en u kunt een aantal ronden  lopen voor uw plezier of om uw handicap te verbeteren. 
Minimaal eenmaal per jaar wordt er voor de Vrienden een wedstrijd georganiseerd. Als u later 
volledig lid wordt krijgt u bovendien een korting op het entreegeld. 

 

 

 

 

 

 

Het Vrienden van Heelsum lidmaatschap is inclusief: 

- Golfclub Heelsum wordt uw homcecourse en het lidmaatschap  is inclusief NGF en 
handicapregistratie 

- Onbeperkte toegang tot oefenfaciliteiten  

- Deelname aan de Vrienden van Heelsum wedstrijd 

- 10 greenfees van 9 holes per jaar (ma t/m do de gehele dag, weekend voor 9.00 uur en na 
16.00 uur en in de winterperiode na 14:00 uur).  

- Buiten deze uren of na gebruik van de 10 greenfee’s krijgt u 10% korting op onze 
greenfeetarieven. 

- De korting is persoonsgebonden. 

-  Het weekend loopt van vr t/m zo incl. feestdagen. 

 

 

Voorwaarden: 

- Geldig per kalenderjaar, wordt automatisch verlengd tenzij opgezegd vóór 1 december.  

- Niet gebruikte rondjes vervallen aan het einde van het kalenderjaar [31 december]. 

- Rechten zijn niet overdraagbaar.  

- Vrienden, die verenigingslid worden, ontvangen een korting op het entreegeld van  
€ 50,- per jaar dat zij vriend waren met een maximum van € 250,- 

- Eenmalig € 10,- borg voor de taslabel en € 25,- inschrijfgeld 

- Tegen betaling deelnemen aan de inloopwedstrijden 

 

De opzegtermijn van het Vrienden van Heelsum lidmaatschap is vóór 01 december van het 
desbetreffende jaar. 

 

10 greenfees, gebruik oefenfaciliteiten, handicapregistratie én een wedstrijd 

voor € 354,00 per persoon per kalenderjaar 

 


