
Aanmeldformulier lidmaatschap Golfclub ‘t Jagerspaadje 
 
Voorletters: .............. Achternaam: …………………………………………………............................  
Meisjesnaam (indien van toepassing): ………………………………………………………………....  
Roepnaam: …………………………………….…..   m/v* 
Geboortedatum [d/m/j]: .. - .. - ....  
Adres: ……………………………………………….   nr: ……………………………………………….. 
Postcode: …………………………………….……… Woonplaats: ………………………………….... 
Telefoon: …………………………………………….  Mobiel: 06 - …………………………………….. 
e-mail: ……………………..…….@.............. . ….. 
IBAN:....................................................................  Tenaamstelling: ………………………………... 
 
Regelexamen behaald: ja/nee*   Examendatum [d/m/j]: ..  - .. - .. 
Lid/lid geweest* van golfclub: …........................................................................................../n.v.t* 
NGF-nummer: ………………….. …………………   Actuele handicap: ……………………...….... 
 
Naam homeclub:................................................................................................................ /n.v.t.* 
Uw homeclub beheert uw handcap. Dus alleen invullen als dit beheer niet door GC ‘t Jagerspaadje gedaan  
moet worden. 
 
Ik wil lid worden vanaf [d/m/j]: .. - .. - ….                 Lid van ‘t Jagerspaadje dat u het eerste 
Ik word: 0 Algemeen lid   jaar als mentor wil begeleiden (indien bekend): 

 0 Jeugdlid (<18 jaar)   
                          0 Studentenlid (tot 27 jaar)   Naam: …………………………………………... 

   op vertoon van studenten- 
   kaart 
0 Handicapregistratielid 
0 Proeflid    Handtekening: …………………………………. 

 
 
 
Datum [d/m/j]:  ..  - ..  - ….                                      Uw handtekening: ……………………………... 
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Contributie: 
*Algemeen lid: € 310,- per kalenderjaar (+tijdelijke opslag à € 16,- t.b.v. het Baanrenovatiefonds). Bij intreding 
gedurende het jaar geldt een aangepaste contributie op basis van het aantal maanden nog te gaan, inclusief de 
lopende maand.  
* Jeugdlid tot 18 jaar: 50% van een algemeen lid (+ tijdelijke opslag à € 16,- t.b.v. het Baanrenovatiefonds) 
* Studenten tot 27 jaar op vertoon van studentenkaart: 50% van een algemeen lid (+ tijdelijke opslag à 
€ 16,- t.b.v. het Baanrenovatiefonds)) 
* Handicapregistratielid: € 50,- per kalenderjaar of gedeelte daarvan 
Naast genoemde lidmaatschappen bestaat ook de mogelijkheid van een proeflidmaatschap voor € 30,- per 
maand met een maximum van 12 maanden (+ tijdelijke opslag à € 16,- t.b.v. het Baanrenovatiefonds)  
 
Nieuwe Algemeen en Jeugdleden betalen naast hun contributie een éénmalig entreebedrag van € 150,-. 
Dit aanmeldformulier wordt na ontvangst in behandeling genomen mits het volledig is ingevuld en ondertekend. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Print dit aanmeldformulier uit en vul het volledig in. Daarna kunt u het scannen en als bijlage per 
e-mail verzenden naar ledenadministratie@gcjagerspaadje.nl. U kunt het formulier natuurlijk ook per 
post versturen aan: Ledenadministratie GC ‘t Jagerspaadje, Houtrakgracht 570, 3544 SE  UTRECHT 
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