Lid worden van
de Westfriese Golfclub!
De mooiste golfbaan boven het Noordzeekanaal ligt in Westwoud, tussen
Hoorn en Enkhuizen. Het is een ware belevenis!
Beleef twee totaal verschillende golfwerelden op één schitterende locatie! De oorspronkelijke 9
holes zijn aangelegd in 1985 door Gerard Jol en in 2005 uitgebreid naar 18 holes. De eerste 9
holes liggen in het weidse en waterrijke West-Friese landschap. Tussen talrijke bomen en op
sterk glooiend gebied bevinden zich de tweede 9 holes. De baan heeft 2 totaal verschillende
karakters die voor zowel gevorderde als
beginnende golfers een grote uitdaging zijn.
Het golfcomplex beschikt over een gedeeltelijk
overdekte driving range, ruime putting- en
chippingfaciliteiten, PGA erkende Golfacademy
en een golfshop. Het sfeervol ingerichte
clubhuis, Brasserie Westwoud, heeft een
royaal en uitnodigend terras met uitzicht over
de 18e hole. Hier geniet u van een unieke en
rustgevende ambiance met een team waarbij
gastvrijheid voorop staat. Zowel golfers als
niet-golfers zijn van harte welkom voor een
lunch, diner, of feestavond! Het clubhuis is 7
dagen per week geopend!
Sociaal verenigingsleven
Het sociale verenigingsleven maakt een belangrijk onderdeel uit van de beleving van de
golfsport. De Westfriese Golfclub is een bruisende en gezellige golfvereniging met circa 800
leden. Alle leden kunnen deelnemen aan diverse clubwedstrijden zoals de Dames Inviteren
Heren-wedstrijden, Seniorenochtenden, clubkampioenschappen en funwedstrijden.
Onderlinge strijd tijdens de clubcompetitie, nieuwe mensen ontmoeten bij interne toernooitjes
en gezelligheid in het clubhuis na een mooie dag golf. Het zijn drie van de vele pluspunten van
de vereniging Westfriese Golfclub!
Organisatie en commissies
Om de club solide te laten functioneren zijn er naast het bestuur diverse commissies actief. Zo
is de wedstrijdcommissie belast met het organiseren van wedstrijden, er is een
mentorcommissie dat zich ten doel stelt om nieuwe leden wegwijs te maken in het reilen en
zeilen van de golfclub en de regel- en handicapcommissie is bijvoorbeeld bezig met alles wat
met de golfregels te maken heeft. Hieronder de centrale aanspreekpunten binnen de golfclub:
Bestuur (voorzitter)
Secretariaat
Administratie
Baancommissie
Wedstrijdcommissie
Handicap & Regelcie
Seniorencommissie
DIH commissie
Jeugdcommissie
Mentorcommissie

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Maarten Kroes
Daphne de Groot
Marjo Dekker
Ferry de Jong
Maarten Kroes
Dirk Jan de Roo
Ton de Rooy
Mechteld Feijtel
Peter Buis
Anke Viool

Check ook onze site: www.golfbaanwestwoud.nl

Lidmaatschap en kosten
Alle leden kunnen 7 dagen per week golfen op de 18 holes van de Westfriese Golfclub!
Dit kan uiteraard recreatief, maar men kan tevens deelnemen aan wedstrijden en overige
clubactiviteiten die georganiseerd worden door de verschillende commissies van de vereniging.
Clubkampioenschappen, vrienden- en vriendinnendagen of deelname aan de landelijke NGFcompetitie behoren ook tot de mogelijkheden.
Een lidmaatschap kan ingaan op iedere eerste dag van de maand en zal jaarlijks stilzwijgend
worden verlengd tot opzegging. Opzegging geschiedt met in achtneming van een opzegtermijn
van tenminste 1 maand tegen het einde van het verenigingsjaar.
Leden kunnen 14 dagen van te voren starttijden reserveren, via internet, aan de balie of
telefonisch.
Daarnaast geeft het lidmaatschap recht op:
 onbeperkt gebruik van de driving range en oefenfaciliteiten
 het 10 keer introduceren van niet-leden tegen gereduceerd tarief
 toegang tot en stemrecht op de Algemene Ledenvergadering
 handicapregistratie en NGF handicappas
Voor leden vanaf 21 jaar biedt de Westfriese Golfclub drie mogelijkheden te weten:
Lidmaatschapsvorm

Clubcontributie

Privé obligatie

(incl. ngf kaartje)

(zakelijk ook mogelijk)

Lidmaatschap met obligatie

€ 55,00

€ 1025,00

Lidmaatschap zonder obligatie

€ 55,00

-

Lidmaatschap per maand incl.
incassokosten, 12 maanden.

€ 55,00

Aspirant-lidmaatschap*

€ 55,00

Speelrecht
(12 mnd)

€ 1.125,00
€ 97,50
per maand

-

€ 800,00

* De volgende voorwaarden zijn hierop van toepassing:
• het Aspirant-lidmaatschap kan beginnen op de 1ste van elke maand
• alleen in combinatie met een lespakket met een van onze professionals
• kan slechts eenmaal afgesloten worden
Wilt u lid worden?
U kunt zich aanmelden voor het lidmaatschap middels onderstaand formulier.
Wij verzoeken u vriendelijk bijgaand aanmeldingsformulier volledig in te vullen en de volgende
items bij te voegen:
 Pasfoto
 Kopie NGF-pasje
Het aanmeldingsformulier plus bovengenoemde bijlagen kunt u inleveren bij het secretariaat
van de vereniging of mailen naar: secretariaat@wfgc.nl
Nadere informatie
Mocht u nog vragen hebben of aanvullende informatie wensen, aarzelt u dan niet om contact
op te nemen met het secretariaat. Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 09.0017.00 uur op nummer: 0228-56 2702 of per mail: secretariaat@wfgc.nl Ook kunt u onze
website www.golfbaanwestwoud.nl raadplegen.

Aanmeldingsformulier
Wij verzoeken u vriendelijk het formulier volledig in te vullen.

Ondergetekende meldt zich aan voor het lidmaatschap 2018 van de Westfriese Golfclub

 Aspirantlidmaatschap (1-malig) à € 800,-- (zonder obligatie) plus contributie á € 55,--

Voorletters

Tussenvoegsel

Achternaam

M/V

Roepnaam

Meisjesnaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adres
Postcode
Woonplaats
E-mail
Telefoon

Werk

Mobiel

Beroep
Speelsterkte exact

of baanpermissie bij
Bij lidmaatschap
WFGC, wordt
homecourse?

Lid van golfclub

Interesse in deelname aan het Verenigingsleven
Competitie spelen

wel | niet*

Commissiewerk

wel | niet*

bereid om in commissies zitting te nemen

Specifieke expertise

* a.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is.

Bij dit formulier toevoegen
NB Opzegging geschiedt met in achtneming van een
opzegtermijn van tenminste 1 maand tegen het einde
van het verenigingsjaar.

Datum:
◘ pasfoto
◘ Kopie NGF-pasje

Handtekening:

