
 

                   Golfvereniging “De Woeste Kop” 
Informatieblad Jeugdlidmaatschap 

 
Op dit informatieblad zijn de belangrijkste kenmerken van het jeugdlidmaatschap 
samengevat. Voor de letterlijke bepalingen wordt verwezen naar de statuten en het 
huishoudelijk reglement van Golfvereniging “De Woeste Kop”. 
 
Voor wie bestemd 
Het jeugdlidmaatschap van Golfvereniging “ De Woeste Kop” is mogelijk voor iedereen die 
bij aanvang van  het verenigingsjaar jonger is dan 18 jaar.  
 
Procedure 
Aanmelding voor het jeugdlidmaatschap via het secretariaat van de vereniging. Een 
aanmeldingsformulier wordt op aanvraag bij het secretariaat van de vereniging aan u 
toegezonden. Dit formulier kan ook worden ingevuld op de website van de vereniging 
www.dewoestekop.nl in de rubriek De Club/Leden > Lidmaatschap > Aanmelden. 
 
Contributie 
De verplichting voor het betalen van entreegeld bij aanvang van het jeugdlidmaatschap 
wordt jaarlijks vastgesteld. Jeugdleden betalen contributie bij aanvang van het 
verenigingsjaar. Bij ingang van het jeugdlidmaatschap gedurende het jaar wordt de 
contributie pro rata berekend. De geldende contributie en entreegeld kan worden gevonden 
op de website van de vereniging  www.dewoestekop.nl in de rubriek De Club/Leden 
Lidmaatschap > Tarieven lidmaatschap.  Jeugdleden betalen 12,5% van de contributie van 
gewone leden.  
 
Participatie 
Jeugdleden zijn geen participatiehouder van de Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen.  
 
Kenmerken Lidmaatschap 

 Jeugdleden hebben wel toegang tot de algemene vergaderingen van de vereniging 
maar geen stemrecht. 

 Jeugdleden hebben voor zover de baan niet is gereserveerd voor andere activiteiten 7 
dagen per week vrije toegang om vrij te spelen of om deel te nemen aan de door de 
verschillende commissies georganiseerde wedstrijden. 

 Jeugdleden zijn speelgerechtigd op de baan van Golfvereniging “De Woeste Kop” indien 
zij in het bezit zijn van één van de volgende kwalificaties: 

 EGA handicap; 

 Handicap 54; 

 Baanpermissie afgegeven door Golfvereniging “De Woeste Kop”. 

 Jeugdleden komen in het bezit van een NGF-lidmaatschapskaart waarop, indien van 
toepassing, de handicap staat vermeld. 

 Jeugdleden kunnen anderen niet introduceren.  

 Het reserveren van starttijden door jeugdleden is niet nodig.  

 Voor het overige wordt verwezen naar de statuten en het huishoudelijk reglement. 
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