
ALV 29 oktober 2020 

STICHTING GOLF WOUWSE PLANTAGE
VERENIGING GOLFCLUB WOUWSE PLANTAGE

    BIJDRAGEN 2021

VERENIGING STICHTING Bijdrage Bijdrage Bijdrage
2021 2020 2019

Lidmaatschappen kunnen ingang vinden op de eerste dag van elke maand.
Leden vanaf 28 jaar

Contributie/speelrecht (10*) per jaar € 100,00 € 1.285,00 € 1.385,00 € 1.270,00 € 1.235,00
Entreegeld (*6,9) eenmalig 100,00 1.100,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Rentreegeld (*1) variabel variabel variabel variabel variabel
Participatiebewijs (*2,3) eenmalig - 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Horeca bijdrage (*12) per jaar 75,00 - 75,00 75,00 75,00
NGF-bijdrage (*11) per jaar 20,00 - 20,00 20,00 20,00

Leden van 21 t/m 27 jaar
Contributie/speelrecht (10*) per jaar 100,00 315,50    415,50 381,00 370,50
Entreegeld (*4,5,6) eenmalig 100,00 260,00    360,00 360,00 360,00
NGF-bijdrage (*11) per jaar 20,00 ----- 20,00 20,00 20,00

Leden t/m 20 jaar
17 t/m 20 Contributie/speelrecht (10*) per jaar 100,00 38,50      138,50 127,00 123,50

Entreegeld (*4,5,6) eenmalig 100,00 20,00      120,00 120,00 120,00
13 t/m 16 Contributie per jaar 69,25 - 69,25 63,50 61,75

Entreegeld (*4,5,6) eenmalig 60,00 - 60,00 60,00 60,00
t/m 12 Contributie per jaar gratis gratis gratis gratis gratis
t/m 20 NGF-bijdrage per jaar 12,00 - 12,00 12,00 12,00

t/m 27 Horeca bijdrage (*12) per jaar 25,00 25,00 25,00 25,00

Niet spelende leden  (*8)
Contributie niet spelend lid per jaar 69,25 - 69,25 63,50 61,75
NGF-bijdrage (*11) per jaar 20,00 - 20,00 20,00 20,00

Handicapregistratie (niet lid) (*7) 110,00 - 110,00 90,00 85,00

*1 Rentreegeld : tarief op moment van rentree, minus in het verleden betaald entreegeld.
*2 Participatiebewijs is zonder btw.
*3 Participatiebewijs: voor leden vanaf 28 jaar: ineens danwel in 3 gelijke jaarlijkse termijnen
*4 Eenmalig entreegeld voor leden van 13 t/m 27 jaar: ineens dan wel in 2 opeenvolgende gelijke jaarlijkse termijnen.
*5 Geen aanvullend entreegeld verschuldigd, mits leden ononderbroken lid blijven.
*6 Nimmer terugbetaling van entreegeld.
*7 Inclusief 1 dagcontributiekaart. 
*8 Niet spelende leden krijgen vanaf 2018 handicap registratie.
*9 Entreegeld voor leden vanaf 28 jaar: ineens dan wel in 2 gelijke termijnen voor het einde van het jaar van toetreding.
    Vanaf 2018 is het eenmalige entreegeld gemaximaliseerd op € 1.200,-. Met ingang van 2021 is er een keuze om met
     een extra jaarlijkse contributie van € 100,- af te zien van betaling van een eenmalige entreefee. 
*10 Contributie/speelrecht pro rato vanaf de 1e van de maand waarin men lid wordt.
*11 NGF bijdrage voor nieuwe leden vanaf juli, gratis in het jaar van toetreding.
*12 Horeca bijdrage: dit bedrag wordt bijgeschreven op uw barsaldo van Horeca Golf Wouwse Plantage. Indien in
    een kalenderjaar een deel van dit saldo niet is gebruikt, wordt dit aan het einde van het jaar van uw saldo afgeboekt.
    (bartegoed 2020 dient voor 1-4-2021 te zijn verbruikt, eenmalig 3 maanden later door  COVID-19).

* voor nieuwe leden vanaf 1 juli geldt in het jaar van toetreding de helft van de jaarlijkse Horeca bijdrage.

NB. Sponsoren en bedrijfsleden betalen de contributie van leden vanaf 28 jaar.
Bijdrage Bijdrage Bijdrage
2021 2020 2019

Tassenberging (stokkenloods)
electrisch € 175,00 € 160,00 150,00
boven 65,00 60,00 55,00
boven - leden <28jaar) 40,00 35,00 30,00
beneden 95,00 90,00 85,00
boven duo 105,00 100,00 95,00

Kleedkamer locker:
groot € 30,00 € 30,00 30,00
klein 25,00 25,00 25,00


