
 

 

 

Inschrijfformulier 2020  

Ondergetekende meldt zich aan voor : A, B, C, D, E, F of G.  (aankruisen)  

A  Volwassen lidmaatschap met speelrechten,    bevat: 
  Volwassen-  of Gezinslidmaatschap      € 26.- of  € 42.-   per jaar  
  Speelrecht  volwassene    € 508.50 op jaarbasis inclusief NGF bijdrage * 
       € 42.50 per maand * 
  Entree fee      € 450.- éénmalig of in 2 termijnen van € 225.-* 
 
B. Volwassen lidmaatschap met speelrechten , zonder Entreefee. 
 Volwassen-  of Gezinslidmaatschap  € 26.- of  € 42.-   per jaar 
 Speelrecht volwassene                 € 568.50 op jaarbasis inclusief NGF bijdrage * 
       € 47.50 per maand* 
C.    Speelrecht jeugd tot 18 jaar      € 164.- op jaarbasis inclusief NGF bijdrage* 
   18-21 jaar    € 26.- of gezinslidmaatschap + € 164.- 
 
D.   Studenten :  21 - 27 jaar    € 26.- of gezinslidmaatschap + € 133.50 incl. NGF* 
 
E.    Tijdelijk speelrecht (éénmalig)   bevat:  
  Volwassen-  of Gezinslidmaatschap    € 26.-  of  € 42.- per jaar* 
  Tijdelijk speelrecht , max. 3 maanden,            € 128.- incl. NGF registratie* 
    Totaal:                € 154.50  *    
   
F.   Lidmaatschap met Handicapregistratie    € 79,50  per jaar inclusief NGF bijdrage* 
 
G.  Buitenlidmaatschap, (alleen mogelijk  indien Homecourse elders)      bevat: 
         Volwassen-  of Gezinslidmaatschap   € 26.- of  € 42.-   per jaar* 
         Speelrecht   € 336.-- op jaarbasis inclusief NGF bijdrage*   Homecourse : ................. 
                     

        NGF nr................ 

 

Naam :       Man / Vrouw 

 

Roepnaam:      Straat: 

 

Postcode:      Woonplaats: 

 

Geb. Datum:      Telefoon nummer: 

 

Email:        BP / GVB / Handicap 

 

0  Entree fee   éénmalige betaling    0     in 2 termijnen  ( € 225.- per keer)* 

0  Speelrecht éénmalige betaling per jaar      0     betaling per  maand* 

 

*  betaling alleen mogelijk  met automatische incasso !!! 

 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging toestemming het jaarlijks verschuldigde bedrag 

automatisch af te schrijven van IBAN                

ten name van            

Ondergetekende verleent hierbij tevens toestemming om zijn/haar persoonlijke gegevens enkel te 

gebruiken voor daartoe bestemde doeleinden ( wedstrijden, incasso, vergaderingen, nieuwsbrief, 

emails enz. ) 

 

Plaats & Datum:     Handtekening: 


