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Informatie lidmaatschap Doornse Golf Club
De Doornse Golf Club
Hartelijk welkom op de Doornse Golf Club.
De Doornse is opgericht in 1993, aangesloten bij de Nederlandse Golf Federatie.
Het is een vereniging waar men zich snel thuis zal voelen.
Er worden tal van activiteiten georganiseerd, zowel voor beginners als voor gevorderden. In 1996 is
de baan uitgebreid met drie nieuwe holes, waardoor een volwaardige 9-holes par-3 baan is ontstaan.
Een geaccidenteerd terrein in een bosrijke omgeving met veel bunkers en waterpartijen biedt
voldoende uitdaging voor zowel de beginnende als de gevorderde golfer.

Golfbaanpermissie
Als beginnend golfer mag u nog niet direct de baan in, maar start u met een aantal lessen.
De veiligheid van u en uw medespelers en de kwaliteit van de baan staan voorop.
Bij de Doornse Golf Club krijgt ieder nieuw lid een mentor toegewezen,
bij wie hij/zij met vragen over het reilen en zeilen binnen de club terecht kan.
Na enige tijd lessen (en vooral: oefenen!) speelt u een oefenronde met de mentor.
De pro verleent bij voldoende vaardigheid baanpermissie, in de regel al na een beperkt aantal lessen.
Met de baanpermissie (NGF-pasje) mag u onbeperkt en zelfstandig onze baan in.
De baanpermissiepas is geldig van 1 januari tot maart van het daarop volgende jaar.
Het theorie-examen wordt afgenomen door een lid van de Regel- & Handicapcommissie en mag -naar
keuze van de kandiaat- zowel vóór als na de baanpermissie afgelegd worden.
Vóór het behalen van EGA handicap 54 moet men aantoonbaar het regelexamen met goed gevolg
hebben afgelegd.

EGA Handicap 54
Hierna gaat u door voor EGA handicap 54. Na het behalen hiervan ontvangt u uw nieuwe NGF-pas.

Lidmaatschap Doornse Golf Club
Het lidmaatschap geldt voor de periode van 1 januari tot en met 31 december en geeft recht op het
gratis gebruik van de driving range en de putting green. Voor het spelen op onze 9-holes baan dient u
in het bezit te zijn van Golfbaanpermissie/EGA handicap 54 of lager.

Bijkomende voordelen van het lidmaatschap van de Doornse Golf Club:
* gratis en onbeperkt spelen op de par-3 baan van The Mondial Golf Club in Nieuwegein
* korting op de 9 of 18 holes met A status aldaar.
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De kosten
De kosten voor lidmaatschap en speelrecht 2021 bedragen

Inschrijfgeld*

Contributie

Speelrecht

Hoofdlidmaatschap

€ 90,00

€ 45,00

€ 495,00

Partnerlidmaatschap

€ 90,00

€ 45,00

€ 395,00

Jeugd (t/m 20 jaar) lidmaatschap

€ 45,00

€ 45,00

€ 135,00

Familie** lidmaatschap

€ 75,00

€ 150,00

€ 1.000,00

*Eénmalig, bij aanvang lidmaatschap
**Familie = 2 volwassenen + 1 of 2 (klein)kinderen t/m 20 jaar
Bij tussentijds lidmaatschap vindt verrekening van het speelrecht plaats. De contributie voor de
Doornse Golf Club is inclusief het lidmaatschap van en afdracht aan de Nederlandse Golf Federatie.
Bij aanvang van het lidmaatschap wordt een borg van € 10,00 berekend voor de taslabel en de sleutel
van het toegangshek. Deze borg wordt gerestitueerd bij beëindiging van het lidmaatschap, na
inlevering van de taslabel en de sleutel.

Handicapregistratie
De Doornse Golf Club biedt niet-leden de mogelijkheid hun handicap te laten registreren.
De kosten hiervan bedragen € 35,00 per jaar, inclusief het lidmaatschap van en de afdracht aan de
Nederlandse Golf Federatie. Daarnaast ontvangt men 2 greenfee vouchers.
LESMOGELIJKHEDEN
Onze golfbaan is zeer compact, hetgeen de mogelijkheid van goede golflessen beperkt.
Om toch een goede kwaliteit van golflessen te waarborgen, hebben wij er voor gekozen de lessen op
een tweetal andere locaties onder te brengen, waarbij jij, als lid van de Doornse GC, zelf bepaalt waar
en bij wie je lessen wilt volgen.
De les locaties zijn:
The Mondial (v/h Nieuwegeinse Golfclub)
Op dit gloednieuwe Short Game Center wordt lesgegeven door 5 ervaren golf-pro’s. Je kunt zelf
kiezen voor een pro, privé- of groepsles, lespakketten, etc, etc.
De Doornse GC heeft een samenwerkingsverband met The Mondial; hierdoor betaal je voor lessen op
The Mondial het ledentarief in plaats van dat voor gasten; gemiddeld betekent dit een korting van € 10
per uur.
Alle informatie over het lessen op The Mondial is te vinden via deze link:
https://themondial.nl/golf_academy/
Golfschool Soestduinen
Ook hier zijn alle lesmogelijkheden aanwezig. De vaste pro voor Doornse leden is Annemieke
Verkerk; zij geeft voornamelijk les in Soestduinen. Ook hier kun je kiezen voor privé- of groepsles,
lespakketten, etc.
De agenda en tarieven van Annemieke kun je vinden via deze link:
https://www.golfparksoestduinen.nl/golfpro/

Inschrijving
Na opsturen van het geheel ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier aan de
ledenadministratie, ontvangt u een nota. Na betaling van het verschuldigde bedrag ontvangt u
vervolgens een digitale ledenpas, de sleutel van het toegangshek en een taslabel. Tevens ontvangt u
uw inloggegevens voor de website (www.doornsegolfclub.nl). Opzegging van het lidmaatschap dient
schriftelijk dan wel via e-mail aan ledenadministratie@doornsegolfclub.nl te gebeuren en wel vóór 1
december van het lopende kalenderjaar.

Bent u lid (geweest) van een andere vereniging?
Indien u lid bent (geweest) van een andere vereniging, die is aangesloten bij de NGF en u hebt daar
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golfbaan-permissie, of een EGA handicap behaald wordt deze, op vertoon van uw oude kaartje, door
ons overgenomen.
NGP pas
Vanaf 1 januari 2021 verstrekt de NGF alleen nog digitale passen. Deze zijn via de website of golf.nl
te zien en zijn actueel bijgewerkt. Indien men toch een fysieke pas wenst kan deze worden
aangevraagd via de ledenadministratie.

Reglement
Om één en ander soepel te laten verlopen, is het noodzakelijk dat iedereen zich aan een aantal regels
houdt.
De driving range ballen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik op de driving range.
In de baan speelt u uiteraard met wedstrijdballen.
Uitgebreide informatie vindt u op www.doornsegolfclub.nl
Algemeen
Adreswijzigingen dienen aan de ledenadministratie (ledenadministratie@doornsegolfclub.nl)
te worden doorgegeven; deze stelt vervolgens de Nederlandse Golf Federatie hiervan in kennis.
De baan zal af en toe gesloten zijn voor leden om de baan beschikbaar te stellen voor clinics en
bedrijvendagen. Vaak zijn dan alleen de driving range en de putting green gesloten en kunt u wel in
de baan terecht. Een en ander wordt via de website bekend gemaakt: www.doornsegolfclub.nl.

Tenslotte
Wij hopen dat u na het lezen van het voorgaande iets meer weet van de golfsport en onze gezellige
vereniging.
Wij realiseren ons echter, dat het onmogelijk is in zo’n kort verhaal al uw vragen te beantwoorden.
Aarzelt u daarom niet uw mentor danwel één van de bestuurs- of commissieleden om informatie te
vragen.
Als nieuw lid van de Doornse wensen wij u een fijne tijd en heel veel golfplezier toe!

Ledenadministratie Doornse Golf Club

M. de Vos
Esdoorn 20
3984 AV Odijk
Telefoon 030-7526935
ledenadministratie@doornsegolfclub.nl
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