TARIEVEN HATTEMSE GOLF & COUNTRY CLUB 2022
Lidmaatschappen HG&CC 2022
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
€ 970,00
€ 1.455,00
€ 125,00 per jaar
Gratis
€ 160,00
€ 185,00
€ 270,00
€ 270,00
€ 120,00
€ 175,00
€ 330,00
€ 410,00
€ 465,00
€ 410,00
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 2022
Introductie
Hospitality
NGF-leden* en buitenlandse clubs met vergelijkbare status
Andere NGF-leden en vrije golfers
Twilight vanaf 16:00 uur
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
€ 25,00
€ 30,00
€ 35,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 10,00

18 holes
€ 35,00
€ 40,00
€ 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 drie maanden na het
behalen van baanpermissie doch niet meer dan zes maanden na aanvang van het proeflidmaatschap.
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