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GOLFVERENIGING DE WOESTE KOP 
INFORMATIEBLAD NIET-SPELENDE LEDEN 

 
Dit informatieblad bevat de belangrijkste bepalingen van het niet-spelend lidmaatschap. 
Voor de overige bepalingen wordt verwezen naar de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van 
Golfvereniging De Woeste Kop. 
 
Voor wie bestemd? 
Het niet-spelend lidmaatschap van Golfvereniging De Woeste Kop staat open voor gewone leden die 
de keuze hebben gemaakt niet langer actief golf te spelen, maar wel willen deelnemen aan het 
verenigingsleven. Het niet-spelend lidmaatschap staat ook open voor partners van gewone leden die 
de golfsport niet beoefenen. 
 
Procedure 
Een verzoek voor het omzetten van een gewoon lidmaatschap naar een niet-spelend lidmaatschap 
moet schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat van Golfvereniging De Woeste Kop. 
Aanmelding voor een niet-spelend lidmaatschap door een partner van een gewoon lid dient eveneens 
schriftelijk ingediend te worden bij het secretariaat van de vereniging.  
Op verzoek zendt het secretariaat u het aanmeldingsformulier toe. Dit formulier kan ook worden 
gedownload via: www.dewoestekop.nl/lid-worden. 
Alleen het bestuur van Golfvereniging De Woeste Kop is bevoegd het niet-spelend lidmaatschap te 
verlenen dan wel te weigeren. 
  
Bijdrage 
Niet-spelende leden zijn niet verplicht entreegeld te betalen. Niet-spelende leden betalen wel de 
bijdrage aan het begin van het verenigingsjaar. Het lidmaatschap van niet-spelende leden kan 
uitsluitend ingaan bij het begin van het verenigingsjaar. Tarieven voor de verschillende 
lidmaatschapsvormen vindt u op www.dewoestekop.nl/lid-worden. 
Niet-spelende leden betalen geen NGF-bijdrage. 
 
Participatie 
Indien een gewoon lidmaatschap wordt omgezet in een niet-spelende lidmaatschap (v/h T-
lidmaatschap) blijft men participant van de Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen met de daaraan 
verbonden voorwaarden. In het geval een lid niet in het bezit is van een participatiebewijs en het 
gewone lidmaatschap wordt omgezet in een niet-spelend lidmaatschap dient een jaarlijkse 
participatiebijdrage te worden betaald. 
Voor partners van leden die niet-spelend lid (v/h T-lid) wensen te worden, gelden dezelfde participatie- 
voorwaarden. 
 
 
Kenmerken niet-spelende leden 

• Niet-spelende leden zijn geen leden in de zin van de Statuten van Golfvereniging De Woeste 
Kop. 

• Niet-spelende leden hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 
Golfvereniging De Woeste Kop, maar hebben geen stemrecht. 

• Niet-spelende leden kunnen gebruik maken van de faciliteiten van het clubhuis. 

• Niet-spelende leden kunnen deelnemen aan activiteiten van Golfvereniging De Woeste Kop, met 
uitzondering van golfactiviteiten. 

• Niet-spelende leden hebben geen speelrecht en kunnen dus niet spelen op de baan van 
Golfvereniging De Woeste Kop. 
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