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Contributie en overige tarieven 
Naast de begroting worden tijdens de AV ook de contributies en de overige tarieven vastgesteld.  
 
We stellen voor de lidmaatschapsstructuur te vereenvoudigen door het aantal lidmaatschapsvormen 
te beperken (zie hiervoor het aparte agendapunt ‘lidmaatschappen’). Daarnaast willen we de 
tarieven van de categorieën 21-40 jaar in de komende vijf jaar extra verhogen, zodat deze meer in 
overeenstemming zijn met wat wij als golfclub te bieden hebben.  
 
In het overzicht hieronder staan de voorgestelde tarieven van 2022, vergeleken met de tarieven van 
2021. Een toelichting op dit overzicht volgt onderaan dit overzicht in de vorm van een aantal 
voorstellen. 
 

 
 
Voorstellen: 
 
Voorstel 1. Basislidmaatschap 

• Het basislidmaatschap wordt met 2% (= € 25) verhoogd om de reguliere inflatie van loon- en 
prijsstijgingen op te vangen. Hiermee komt het basislidmaatschap uit op € 1.235. Een korting 
op dit basistarief geldt voor: 

o Leden die entreegeld hebben betaald: korting van € 160 
o Leden die 85 jaar en ouder zijn: korting van € 200 

• Voor de jeugdleden, de categorie 18-20 jaar en bedrijfsleden geldt eveneens een verhoging 
van 2%. De jeugdleden ontvangen hiervoor gratis trainingslessen.  

• Voor clubhuisleden geldt een verhoging van € 5. Het tarief is jarenlang gelijk gebleven. 
 

Lidmaatschap en overige tarieven 2022 2021 Toelichting op onze tarieven

Contributie

- tot en met 17 jaar met GVB 300€         295€         inclusief 2 * 10 gratis lessen

- tot en met 17 jaar zonder GVB 150€         150€         inclusief 2 * 10 gratis lessen

- 18 - 20 jaar 300€         295€         

- 21 - 30 jaar 410€         350€         

- 31 - 35 jaar 640€         550€         

- 36 - 40 jaar 870€         840€         

- 40 - 84 jaar 1.235€     1.210€     

- 85 jaar en ouder 1.035€     1.010€     korting van 200 euro op contributie

- lidmaatschap met entreegeld 1.075€     1.051€     

- lidmaatschap met entreegeld: 85 jr. en ouder 875€         851€         korting van 200 euro op contributie

overige lidmaatschappen

- buitenlidmaatschap 700€         555€         voor bestaande buitenleden

- clubhuislidmaatschap 65€           60€           niet spelende leden

- proeflidmaatschap (indien er geen wachtlijst is) 350€         nvt kennismakingslidmaatschap voor 3 maanden

- bedrijfslidmaatschap 805€         790€         

- registratielidmaatschap senioren 80€           75€           

- registratielidmaatschap junioren tot en met 17 jaar 50€           50€           

- Bij gespreide betaling opslag 30€           30€           verplichting om de automatische incasse via 

de vereniging te laten lopen

- aspirantleden op de wachtlijst 80€           -€              

- horecabijdrage nvt 65€           vervalt per 1 januari 2022
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Voorstel 2. Leden categorie 21-30, 31-35 en 36-40 jaar 

a. 21-30 jaar: we verhogen het tarief in 5 jaar tijd tot 50% van het tarief van het 
basislidmaatschap. Voor 2022 betekent dit een verhoging van 60 euro. 

b. 31-35 jaar: we verhogen het tarief in 5 jaar tijd tot 75% van het tarief van het 
basislidmaatschap. Voor 2022 betekent dit een verhoging van 90 euro. 

c. 36-40 jaar: we verhogen het tarief in 5 jaar tijd tot eveneens 75% van het tarief van het 
basislidmaatschap. Voor 2022 betekent dit een verhoging van 30 euro. 

 
 
Voorstel 3: overige lidmaatschappen 

• Het registratielidmaatschap voor volwassenen wordt verhoogd naar 80 euro. Voor dit bedrag 
is men geregistreerd bij de NGF, ontvangt men korting bij het gebruik van de ballen op de 
driving range en 20% korting op greenfee. Voor jeugdleden blijft het tarief 50 euro. 

• Aspirant-leden die op de wachtlijst willen komen betalen een tarief van 80 euro. Voor dat 
tarief ontvangt men korting op het gebruik van de ballen op de driving range en krijgt men 
20% korting op greenfee. 

 
 
Voorstel 4: horecabijdrage 

• De horecabijdrage komt met ingang van 2022 te vervallen.  


