De lidmaatschapsvormen van Golfclub Kleiburg op een rijtje
Jongeren lidmaatschap
• Bedoeld voor alle jongeren (incl. studenten)
in de leeftijd van 21 tot en met 40 jaar.

De contributie bedraagt
• € 294 per jaar voor de leeftijdsgroep
van 21 tot en met 25 jaar
• € 515 per jaar voor de leeftijdsgroep
van 26 tot en met 30 jaar
• € 736 per jaar voor de leeftijdsgroep
van 31 tot en met 35 jaar
• € 956 per jaar voor de leeftijdsgroep
van 36 tot en met 40 jaar
• De leeftijd wordt bepaald op 1 januari van
enig jaar.

Inbegrepen
• Een volwaardig lidmaatschap met alle rechten
van een volledig lid.

Opmerkingen
• Vanaf 35 jaar kun je ook kiezen voor een
weekend- of 9-holeslidmaatschap.

9-holes lidmaatschap
• Bedoeld voor diegenen die 18 holes te lang
vinden.
• De contributie bedraagt € 745 per jaar.

Inbegrepen
• Lidmaatschap met stemrecht, NGF-bijdrage en
HCP-registratie, maar met beperkt speelrecht,
namelijk maximaal 9 holes per ronde.
• Gebruik van alle oefenfaciliteiten en het recht
starttijden (30 dagen vooraf) online te boeken
via E-Golf4U.
• Maximaal 1 starttijd per dag.
• Recht op deelname aan alle 9-holes
wedstrijden.

Niet inbegrepen
• Het recht op Fabulous Golf en SGWNkortingen.

Opmerkingen
• Voor deelname aan 18-holes wedstrijden
moet een greenfee tegen introductietarief
aangeschaft worden.

Weekend lidmaatschap

Winter lidmaatschap

• Bedoeld voor diegenen die gedurende de week
te weinig tijd hebben om te gaan spelen.
• Een lidmaatschap met stemrecht, NGFbijdrage en HCP-registratie, maar met beperkt
speelrecht, namelijk van vrijdagmiddag
14:00 uur tot zondag 23:00 uur.
• De contributie bedraagt € 795 per jaar.

• Geldt van 1 november t/m 28 februari
• Het speelrecht vervalt als de baan in verband
met de weersomstandigheden gesloten is.

Niet inbegrepen
• Het recht op Fabulous Golf en SGWNkortingen.

Inbegrepen
• Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koningsdag,
Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en 1e en
2e Kerstdag.
• Gebruik van alle oefenfaciliteiten en het recht
starttijden (30 dagen vooraf) online te boeken
via E-Golf4U.
• Deelname aan alle wedstrijden.

Niet inbegrepen
• Het recht op Fabulous Golf en SGWNkortingen.

Opmerkingen

Twilight lidmaatschap
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• Geldt van 1 mei t/m 31 oktober na 16:00 uur.
• De contributie bedraagt € 400

Niet inbegrepen
• Deelname aan clubwedstrijden
• Het recht op Fabulous Golf en SGWNkortingen.

• Voor wedstrijden buiten het weekeinde moet
een greenfee tegen introductietarief
aangeschaft worden.

Spelen op Kleiburg
is één groot feest met
lidmaatschappen
op maat!

De lidmaatschapsvormen van Golfclub Kleiburg op een rijtje
Starters lidmaatschap
• Bedoeld voor golfers die hun baanpermissie
net behaald hebben.
• Een éénjarig lidmaatschap
(van januari t/m december).
• De contributie bedraagt éénmalig € 99,
onafhankelijk van de datum.
• Binnen dat jaar (in ieder geval vóór 1 januari)
moet men bepalen welk ander lidmaatschap
men kiest.

Inbegrepen
• Lidmaatschap met stemrecht,
inclusief hcp-registratie en NGF-lidmaatschap.
• Recht op 5 maal 9-holesronden na 15:00 uur,
2 gratis fazantenwedstrijden en het
theorie-examen.
• Gebruik van alle oefenfaciliteiten en het recht
starttijden (30 dagen vooraf) online te boeken
via E-Golf4U. Vóór het spelen altijd eerst
melden bij de caddiemaster.

Niet inbegrepen
• Het recht op Fabulous Golf en SGWNkortingen.

Opmerkingen
• Als iemand, na de 2 gratis fazantenwedstrijden wil meespelen, kost dat
€ 20 per wedstrijd.

Mini lidmaatschap
Leeftijd
Starters lidmaatschap
Mini lidmaatschap
Jeugd lidmaatschap
Jongeren lidmaatschap
Weekend lidmaatschap
9 holes lidmaatschap
Volledig lidmaatschap
Winter lidmaatschap
Twilight lidmaatschap

t/m 20

Overzicht van de contributies per jaar
21-25
26-30
31-35
36-40 41++
€ 99
€ 225 + 2 x € 175 (max. € 575 per jaar)

€ 240
€ 294

Jeugd lidmaatschap
met jeugdlessen
• Bedoeld voor alle jongeren in de leeftijd
van 8 tot en met 20 jaar.
• De contributie bedraagt € 240 per jaar.

Inbegrepen
• Een volwaardig lidmaatschap
• Jeugdtrainingen in groepsverband

Niet inbegrepen
• Het recht op Fabulous Golf en SGWNkortingen.

Opmerkingen
• Een lidmaatschap zonder jeugdtrainingen
à € 200 behoort ook tot de mogelijkheden.

€ 515

€ 736

€ 200
€ 400

€ 956
€ 795
€ 745
€ 1.177

5 x 9 holes (max. 1 jaar)
5 (+2x5) x 18 holes
Alleen jeugd t/m 20 jaar
Volledig speelrecht
Alleen weekend
Alleen 9 holes
Volledig speelrecht
November t/m februari
Mei t/m oktober na 16:00 uur

Volledig lidmaatschap
• Een volwaardig lidmaatschap met stemrecht,
NGF-bijdrage en HCP- registratie.
• De contributie bedraagt € 1.177 per jaar.

Inbegrepen
• Gebruik van alle oefenfaciliteiten en het recht
starttijden (30 dagen vooraf) online te boeken
via E-Golf4U.
• Recht op Fabulous Golf, SGWN-kortingen en
op deelname aan alle wedstrijden en
commissiedagen.

• Bedoeld voor HCP-registratiegolfers en leden
die weinig spelen.
• De contributie bedraagt € 225 per jaar.
De extra 5-rondenkaarten à € 175 per stuk
kunnen gedurende het hele jaar
gekocht worden.

Inbegrepen
• Lidmaatschap met stemrecht (inclusief
NGF-bijdrage en hcp-registratie) en recht op
deelname aan gezelligheidswedstrijden en
commissiedagen.
• Gebruik van alle oefenfaciliteiten en het recht
starttijden (30 dagen vooraf) online te boeken
via E-Golf4U. Vóór het spelen altijd eerst
melden bij de caddiemaster.
• Recht op 5 maal 18-holesronden en recht op
aanschaf van 2 extra 5 maal 18-holes rondenkaarten. Deelname aan wedstrijden valt
onder deze ronden!

Voor meer informatie
betreffende Golfclub Kleiburg,
de Golfacademy, Restaurant
Bogey’s of onze Business Club
kunt u altijd contact opnemen
met 0181 - 417 336.
Een mail sturen kan ook:
info@golfclub-kleiburg.nl

Niet inbegrepen
• Het recht op Fabulous Golf en SGWNkortingen.

Opmerkingen
• De eerste 5 ronden zijn gebonden aan het
jaarlijkse lidmaatschap; de overige kaarten
zijn langer dan 1 jaar geldig.

Golfclub Kleiburg
Krabbeweg 9,
3231 NB Brielle
0181 - 417 336
info@golfclub-kleiburg.nl
www.golfclub-kleiburg.nl

