
 

 

                   Golfvereniging “De Woeste Kop” 
Informatieblad baanpermissie lidmaatschap 

 
Op dit informatieblad zijn de belangrijkste kenmerken van het baanpermissie lidmaatschap 
samengevat. Voor de letterlijke bepalingen wordt verwezen naar de nadere regelingen op 
basis van het huishoudelijk reglement en de statuten van Golfvereniging “De Woeste Kop”. 
 
Voor wie bestemd 
Het baanpermissie lidmaatschap van Golfvereniging “ De Woeste Kop” is mogelijk voor 
iedereen met een baanpermissie verkregen op basis van stap 1 van het NGF-stappenplan 
die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en die, zonder 
meerjarig lidmaatschapsengagement, kennis wil nemen van de theorie en de techniek van 
het golfspel en/of het verkrijgen van Handicap 54.  
 
Procedure 
Aanmelding voor het baanpermissie lidmaatschap 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. 
Toekenning en beëindiging van het baanpermissie lidmaatschap is uitsluitend ter 
beoordeling aan het bestuur van de vereniging. 
 
Contributie 
De verplichting voor het betalen van de bijdrage bij aanvang van het baanpermissie 
lidmaatschap wordt jaarlijks vastgesteld. Baanpermissie leden betalen een bijdrage bij 
aanvang van het baanpermissie lidmaatschap. De geldende bijdrage voor het baanpermissie 
lidmaatschap kan worden gevonden op de website van de vereniging  www.dewoestekop.nl 
in de rubriek De Club/Leden Lidmaatschap > Tarieven lidmaatschap.  Baanpermissie leden 
betalen geen entreegeld en geen NGF-bijdrage.  
 
Participatie 
Baanpermissie leden zijn geen deelnemer van de Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen.  
 
Kenmerken Baanpermissie lidmaatschap 

 Baanpermissie elders verkregen moet worden bevestigd tijdens een les bij de 
golfprofessional van de Woeste Kop. 

 Baanpermissie leden verplichten zich lessen te volgen, tegen de geldende tarieven, bij 
de golfprofessional op het golfcomplex van golfvereniging “De Woeste Kop” om stap 2 
(Handicap 54) van het NGF-stappenplan te bereiken.  

 Baanpermissie leden hebben toegang tot de driving range en het clubhuis van 
golfvereniging “De Woeste Kop”  

 Baanpermissie leden hebben onder begeleiding van de golfprofessional toegang tot de 
golfbaan in het kader van lessen voor het behalen van Handicap 54. 

 Baanpermissie leden hebben dagelijks na 15:00 uur, onder begeleiding van een speler 
met een EGA-handicap toegang tot de baan. 

 Baanpermissie leden kunnen enkel aan Handicap 54 wedstrijden deelnemen. 

 Het baanpermissie lidmaatschap geldt voor 6 maanden en is éénmalig. 

 Baanpermissie leden zijn geen leden in de zin van de wet of de statuten. 

 Baanpermissie leden hebben geen toegang tot de algemene vergaderingen van de 
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vereniging. 

 Voor zover niet anders is bepaald zijn voor baanpermissie leden dezelfde geldende 
reglementen en regels binnen de golfvereniging “De Woeste Kop” van toepassing als 
voor statutaire leden. 

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


