TARIEVEN HATTEMSE GOLF & COUNTRY CLUB 2021
Lidmaatschappen HG&CC 2021
Gewoon lid
Gezin, 2 volwassenen (de oudste is jonger dan 56 jaar)
Entree gewoon lid / partnerlid: 4 jaarlijkse termijnen
Kinderen van gezins-/partnerlid t/m 17 jaar
Jeugdlid t/m 11 jaar
Jeugdlid 12 t/m 17 jaar
Jeugdlid 18 t/m 20 jaar
Gewoon lid 21 t/m 25 jaar
Theelid
Theelid met handicapregistratie
Proeflid (drie maanden)
Buitenlid
Buitenlid met handicapregistratie
Buitenlandlid
Bedrijfslid

Contributie
€ 950,00
€ 1.425,00
€ 125,00 per jaar
Gratis
€ 155,00
€ 180,00
€ 260,00
€ 260,00
€ 115,00
€ 170,00
€ 320,00
€ 400,00
€ 455,00
€ 400,00
Volgens sponsorcontract

Huur stokkenhok, locker en borg:
Locker in kleedkamer
Boven plaats stokkenhok
Beneden plaats stokkenhok
Afsluitbare plaats stokkenhok
Plaats in stokkenhok met elektra voor accu
Borg blauwe key, na verlies
Greenfee tarieven 2021
Introductie
Hospitality
NGF-leden* en buitenlandse clubs met vergelijkbare status
Andere NGF-leden en vrije golfers
Twilight vanaf 16:00 u
NGF-leden t/m 25 jaar: introducé of hospitality-club

NGF
€ 19,00
€ 38,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 19,00

€6,00
€ 19,00

Jaartarief
€ 22,00
€ 32,00
€ 64,00
€ 95,00
€ 117,00
€ 15,00
9 holes
€ 20,00
€ 30,00
€ 32,50
€ 47,50
€ 30,00
€ 10,00

18 holes
€ 30,00
€ 35,00
€ 55,00
€ 65,00
€ 35,00
€ 15,00

*Leden van clubs die deelnemen aan de landelijke NGF-competitie.
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LEDEN:
Gewone leden: Gewone leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die bij de aanvang van het
verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.
Jeugdleden: Jeugdleden zijn natuurlijke personen, die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van
eenentwintig jaar nog niet hebben bereikt.
BUITENGEWONE LEDEN:
Gezins- en partnerleden: natuurlijke personen, die met elkaar een gezin vormen dan wel elkaars partner
zijn en waarbij de oudste persoon bij de aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van zesenvijftig jaar
nog niet heeft bereikt. Tot het moment waarop één van beiden bij aanvang van het verenigingsjaar de
leeftijd van 56 jaar heeft bereikt, wordt aan één meerderjarige de contributie voor beide partners in
rekening gebracht. Kinderen van gezins- en partnerleden die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd
van achttien jaar nog niet hebben bereikt zijn gratis lid. Alle gezins- en partnerleden hebben dezelfde
rechten als gewone leden en jeugdleden.
Bedrijfsleden: rechtspersonen of natuurlijke personen, waarbij een krachtens met het bedrijf gesloten
sponsorovereenkomst toegekend speelrecht door een bij het betreffende bedrijf werkzame natuurlijke
persoon wordt uitgeoefend.
Buitenleden: natuurlijke personen, die tevens spelend lid zijn van een andere Nederlandse golfclub die
deelneemt aan de NGF-competitie, en die op jaarbasis vijftien speelrechten ontvangen, welke desgewenst
ook kunnen worden benut bij interne clubwedstrijden met uitzondering van clubkampioenschappen. Nadat
deze speelrechten zijn benut, is vervolgens de bezoekersregeling van toepassing.
Buitenleden met handicapregistratie: natuurlijke personen voor wie hetzelfde geldt als voor Buitenleden,
maar zij zijn lid van de NGF, ontvangen een NGF-pas en hun handicap wordt bijgehouden door de HG&CC.
Buitenlandleden: natuurlijke personen, die in het buitenland woonachtig zijn en bij de aanvang van het
verenigingsjaar niet als inwoner staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens van enige in Nederland gelegen gemeente en die op jaarbasis vijftien speelrechten
ontvangen, welke desgewenst ook kunnen worden benut bij interne clubwedstrijden met uitzondering van
clubkampioenschappen. Nadat deze speelrechten zijn benut, is vervolgens de bezoekersregeling van
toepassing. Een lid wonende in het buitenland hoeft geen lid te zijn van een Nederlandse of buitenlandse
golfclub.
Theeleden: natuurlijke personen, die tenminste vijf jaar lid zijn geweest van de H.G.&C.C. en die op
jaarbasis drie speelrechten ontvangen, welke desgewenst ook kunnen worden benut bij interne
clubwedstrijden, met uitzondering van clubkampioenschappen. Nadat deze speelrechten zijn benut, is
vervolgens de bezoekersregeling van toepassing.
Theeleden met handicapregistratie: natuurlijke personen voor wie hetzelfde geldt als voor Theeleden,
maar zij zijn lid van de NGF, ontvangen een NGF-pas en hun handicap wordt bijgehouden door de HG&CC.
Proefleden: natuurlijke personen, die een tijdelijk lidmaatschap aangaan dat recht geeft op deelname aan
vijf groepslessen, het benutten van de oefenfaciliteiten en bij een handicap van vierenvijftig of lager het
recht hebben om de baan te spelen en deel te nemen aan daarvoor in aanmerking komende interne
clubwedstrijden, met uitzondering van clubkampioenschappen.
Voor proefleden die geen baanpermissie hebben eindigt het proeflidmaatschap 3 maanden na het behalen
van baanpermissie doch niet meer dan 6 maanden na aanvang van het proeflidmaatschap.
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De lessen worden gegeven door een bij de HG&CC aangesloten golfprofessional. Ook kunnen proefleden
met minimaal baanpermissie deelnemen aan Rabbit-activiteiten (zie website).

ALGEMENE BEPALINGEN
Contributie: de contributie wordt eenmaal per jaar naar rato in rekening gebracht. Betaling in maandelijkse
termijnen is mogelijk in overleg met de penningmeester.
Entree: Nieuwe leden zijn entreegeld verschuldigd. Deze entree wordt in vier jaar betaald. Indien een lid
binnen vier jaar opzegt hoeft de rest van de entree niet betaald te worden. Indien die persoon opnieuw lid
wordt, wordt het restant alsnog in rekening gebracht.
Tijdelijke lidmaatschappen: kunnen eenmalig en maximaal voor vier aaneengesloten maanden worden
aangegaan. Een tijdelijk lidmaatschap kan uitsluitend worden aangegaan indien niet eerder een speelrecht
verbintenis heeft bestaan tussen de natuurlijke persoon en HG&CC.
NGF: de NGF-bijdrage is verplicht, behalve voor Theeleden, en geeft ondermeer recht op en deelname aan
de collectieve aansprakelijkheidsverzekering. De NGF-pas van de HG&CC biedt aantrekkelijke korting op de
greenfee bij banen waarmee de club een hospitality-overeenkomst heeft.
Zaalhuur: zaalruimte in het clubhuis kan worden gereserveerd voor niet-golf gerelateerde bijeenkomsten.
Indien minder dan twee derde van de deelnemers/aanwezigen lid, buitengewoon lid, tijdelijk lid of sponsor
van HG&CC is, zal zaalhuur in rekening worden gebracht.
Huur: de huur van een locker in de dames- of herenkleedkamer en de huur van een plek in het stokkenhok
is vrijwillig en op basis van beschikbaarheid.
Blauwe key: de leden ontvangen een blauwe toegangskey voor het clubhuis. De key wordt per persoon
geprogrammeerd. Verlies van de key moet direct aan het secretariaat worden gemeld. Voor een
vervangende key wordt € 15,- borg in rekening gebracht.
Bagtag: Leden, behoudens Theeleden, ontvangen een clublabel dat zichtbaar aan de golftas moet worden
bevestigd.
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