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GOLFVERENIGING DE WOESTE KOP 
INFORMATIEBLAD GEWOON LIDMAATSCHAP (STUDEREND LID) 

 
Dit informatieblad bevat de belangrijkste bepalingen van het gewoon lidmaatschap (studerend lid).  
Voor de overige bepalingen wordt verwezen naar de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van 
Golfvereniging De Woeste Kop. 
  
Voor wie bestemd? 
Het lidmaatschap van Golfvereniging De Woeste Kop staat open voor personen die bij aanvang van 
het verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en niet ouder zijn dan 25 jaar en als 
uitwonend student het grootste deel van het jaar woonachtig zijn buiten een gebied met een straal van 
100 km rondom de vestigingsplaats –zijnde Axel- van Golfvereniging De Woeste Kop. 
 
Procedure 
Aanmelding voor het lidmaatschap kan via het secretariaat van Golfvereniging De Woeste Kop. Op 
verzoek zendt het secretariaat van de vereniging u het aanmeldingsformulier toe. Dit formulier kan ook 
worden gedownload via: www.dewoestekop.nl/lid-worden. 
Bij aanmelding dient een kopie van het inschrijvingsbewijs van het lopende studiejaar van de 
betreffende onderwijsinstelling en een uittreksel uit het bevolkingsregister van de woonplaats waar de 
aanvrager staat ingeschreven te worden ingeleverd. 
Alleen het bestuur van Golfvereniging De Woeste Kop is bevoegd het lidmaatschap te verlenen dan 
wel te weigeren. 
 
Contributie 
Voor nieuwe studerende leden geldt dat bij aanvang van het lidmaatschap eenmalig entreegeld dient 
te worden betaald. Daarnaast betalen zij jaarlijks bij aanvang van het verenigingsjaar contributie. De 
hoogte van beide bedragen wordt jaarlijks vastgesteld. Treedt een nieuw studerend lid toe gedurende 
het verenigingsjaar, dan wordt het lidmaatschapsbedrag pro rata berekend. De tarieven voor de 
verschillende lidmaatschapsvormen staan op www.dewoestekop.nl/lid-worden. 
Studerende leden betalen 12,5% van de contributie van gewone leden.  
De geldende bijdrage (vanaf 21 jaar) aan de Nederlandse Golf Federatie (NGF) waarbij De Woeste 
Kop is aangesloten is verdisconteerd in het contributiebedrag. 
 
Participatie 
Gewone studerende leden zijn geen participatiehouder van de Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen. 
 
Kenmerken Lidmaatschap 

• Gewone leden (studerend lid) hebben toegang tot en stemrecht op de Algemene 
Ledenvergadering van Golfvereniging De Woeste Kop. 

• Gewone leden (studerend lid) hebben voor zover de baan niet is gereserveerd voor andere 
activiteiten 7 dagen per week vrije toegang om te spelen of om deel te nemen aan 
georganiseerde wedstrijden. 

• Gewone leden zijn (studerend lid) 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. 

• Gewone leden (studerend lid) ontvangen een op naam gestelde NGF-lidmaatschapskaart 
waarop, indien van toepassing, de handicap staat vermeld. 

• Gewone leden (studerend lid) kunnen anderen introduceren volgens de geldende regels van 
introductie tot maximaal 5 personen per jaar.  

• Reserveren van starttijden door gewone leden (studerend lid) kan via de Tee-Time module van 

E-Golf4U. 
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