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Tarieven 2022 

Wanneer u als lid wilt komen spelen op Golfbaan Het Woold dan gelden in 2022 de volgende tarieven: 

Gezandebaan 9 Holes PAR27 Prijs  

Speelrecht per jaar € 495,00 

Vier Eijckenbaan 18 holes PAR72*   

Speelrecht per jaar € 995,00 

Vier Eijckenbaan en Gezandebaan Standaard* (incl. gratis spelen op Golf De Gulbergen en G&CC 

Geijsteren**) 
  

Speelrecht per jaar € 1.060,00 

Speelrecht per jaar o.b.v. betaling in termijnen1 € 1.150,00 

Speciale Lidmaatschappen   

Familielidmaatschap speelrecht per jaar2 € 195,00 

Jeugdlidmaatschap speelrecht per jaar 3 € 240,00 

Jeugdplan (incl. lessen en activiteiten) speelrecht per jaar4 € 420,00 

Juniorlidmaatschap speelrecht per jaar Gezandebaan5 € 300,00 

Juniorlidmaatschap speelrecht per jaar alle banen5 € 550,00 

"Vriend van het Woold"(vrije golfer HCP registratie) € 65,00 

Onze tarieven voor 2022 zijn inclusief 9% btw. Het lidmaatschap loopt van januari tot januari.  

 

* Voor nieuwe leden met volwassen speelrechten op de Vier Eijckenbaan en beide banen bedraagt het eenmalige 

inschrijfgeld € 250,-. 
** U vindt de exacte voorwaarden HIER. 

 

1. Betaling in termijnen: de contributie dient bij vooruitbetaling per kwartaal te geschieden. U heeft de mogelijkheid 

de contributie per automatische incasso te betalen in 4 termijnen. 

2. Familielidmaatschap: wanneer 1 ouder lid is op beide banen kan jeugd lid worden tegen een speciaal tarief. 

Familielidmaatschap is voor jeugd tot en met 20 jaar en voor spelers die komend kalenderjaar 21 worden. Wanneer 

een lid 21 jaar wordt dan kan het lidmaatschap worden omgezet in een junior lidmaatschap. 

3. Jeugdlidmaatschap voor jeugd tot en met 20 jaar. Wanneer een lid 21 jaar wordt dan kan het lidmaatschap worden 

omgezet in een junior lidmaatschap. 

4. Jeugdplan omvat 20 golflessen, diverse jeugdactiviteiten en speelrecht voor beide banen. Deelname is voor jeugd 

tot en met 20 jaar en voor spelers die komend kalenderjaar 21 worden. Wanneer een lid 21 jaar wordt dan kan het 

lidmaatschap worden omgezet in een junior lidmaatschap. 

5. Junior lidmaatschap is voor spelers tot en met 29 jaar en voor spelers die komend kalenderjaar 30 worden. 

 

Bij opzegging van het lidmaatschap lopende het kalenderjaar blijft de volledige contributie verschuldigd. Opzeggen 

lidmaatschap Golfvereniging het Woold (info@golfbaanhetwoold.nl). Het lidmaatschap moet schriftelijk of per e-

mail jaarlijks worden opgezegd voor 1 november. 

 

Lidmaatschap Golfvereniging het Woold  

De verenigingsbijdrage voor volwassenen bedraagt € 55,- per jaar. Voor jeugdleden bedraagt dit € 27,50 per jaar. 
 

Algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze lidmaatschappen. 
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