Lidmaatschappen & Abonnementen 2016
GOLFVERENIGING SOESTDUINEN
• Speelrecht jaar (1 jan. – 31 dec.) golfbaan
- Vanaf 1 april
- Vanaf 1 juli
- Vanaf 1 oktober
• Lidmaatschap golfvereniging

€ 550,€ 425,€ 325,€ 195,€ 65,-

Nb. Het jaarlijkse speelrecht & lidmaatchap vereniging is inclusief:
• Onbeperkt gebuik van álle oefenfaciliteiten & golfbaan
• NGF lidmaatschap & pasje
• Handicapregistratie via vereniging
•	Deelname aan wedstrijden & activiteiten georganiseerd door de
Golfvereniging

GOLFPARK SOESTDUINEN
•	Vier Seizoenen abonnement
(januari t/m december) Golfpark
• Seizoensabonnement (april t/m oktober) Golfpark
•	Winterabonnement (november tot maart) Golfpark
• Studenten jaarabonnement
bezit studentenkaart) Golfpark
• Jeugd jaarabonnement (6 - 12 jaar) Golfpark
• Jeugd jaarabonnement (12 - 18 jaar) Golfpark
•	5-ritten greenfee kaart
•	10-ritten greenfee kaart

€ 550,€ 395,€ 195,€ 195,€ 175,€ 245,€ 95,€ 150,-

Nb. Alle abonnementen van het Golfpark zijn inclusief:
• Onbeperkt gebuik van álle oefenfaciliteiten & golfbaan
• NGF registratie & pasje
•	2 gratis inloop lesuren
(alleen voor jaar-, -jeugd, -studenten & seizoensabonnement)
•	Deelname aan periodieke wedstrijden georganiseerd door
Golfpark Soestduinen
Nb. Bij alle abonnementen kunt u uiteraard óók een verenigingslidmaatschap
afsluiten ad. € 65,-.
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Golfschool Cursussen & Lessen
VASTE CURSUSSEN
•	Kennismakingscursus (1 week, 2 sessies)
-	
2 lessen van 2 uur incl. materiaal
-	
Minimaal 6 personen
-	
Incl. gebruik clubs en ballen

€ 45,-

•	Cursus voor Baanpermissie (5 weken; 6 sessies)
€ 295,-	
5 lessen van 2 uur en 1 van 3 uur
-	
Incl. etiquette & theorieles
-	
Minimaal 6 personen
-	
Incl. NGF examen en -registratie tot einde jaar
-	
Incl. gebruik golfclubs en ballen tijdens les
-	
Incl. gebruik oefenfaciliteiten en golfbaan gedurende cursus
•	Cursus voor handicap 54 (6 weken; 6 sessies)
€ 145,-	
6 baanessen van 1,5 uur
-	
Minimaal 6 personen
-	
1 gratis ballenkaart (10 credits)
-	
Incl. gebruik golfclubs en ballen tijdens lessen
-	
Incl. gebruik faciliteiten en golfbaan gedurende lesperiode
•	Cursus gevorderden naar handicap 36
(6 weken; 6 sessies)
€ 145,-	
6 (baan)lessen van 1,5 uur
-	
2 gratis ballenkaarten (20 credits)
-	
Minimaal 6 personen
-	
Incl. gebruik faciliteiten en golfbaan gedurende le
 speriode
ACTIEMATIGE CURSUSSEN
•	GVB (handicap 54) cursus
€ 245,-	
Minimaal 8 personen
-	
2 dagen golfles van gecertificeerde golfprofessional
-	
Gebruik golfclubs en ballen tijdens de cursus
-	
Gebruik oefenfaciliteiten gedurende de cursus
-	
1 gratis ballenkaart (10 credits)
-	
Incl. NGF (theorie) examen		
-	
NGF registratie & pasje voor de rest van het jaar
LESSEN
Reguliere lessen (Sjoerd & Vincent)
•	Lestarief per uur voor lesklanten
•	5-rittenkaart à 1 uur (voor 1 persoon)
•	5-ritten leskaart à 1 uur (min. 4 personen)
•	10-ritten leskaart à 1 uur (voor 1 persoon)
•	10-ritten leskaart à 1 uur (min. 4 personen)

€ 45,€ 195,€ 50,€ 375,€ 95,-

Actiematige lessen (Sjoerd & Vincent)
•	2 uur kennismakingsles incl. kop koffie/thee (1 pers.)
•	2 uur kennismakingsles incl. kop koffie/thee (4 pers.)

€ 60,€ 15,-

Themalessen (Sjoerd & Vincent) op vaste data en afspraak
•	Coursemanagement
•	Korte slag (putten, chippen, pitchen, bunker, etc.)
•	Lange slag (full swing, DR, ongelijke liggingen, spelen uit rough)
•	Theorie bijeenkomsten
Nb. Genoemde prijzen zijn p.p. & incl. gebruik golfclubs, ballen, materialen
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