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Geachte belangstellende, 
 

 

Wij danken u voor uw interesse in het lidmaatschap van onze golfclub. Deze 

informatie helpt u op weg. Wij hopen dat het voor u voldoende duidelijkheid 

geeft om te besluiten lid te worden. Een aanvraagformulier is bijgesloten. 
 

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben over het 

lidmaatschap van de Golfclub aarzelt u dan niet om de ledenadministratie of 

de secretaris hiervoor te benaderen. 
 

Ledenadministratie: leden@golfresidentie.nl 
 

Secretaris: secretaris@golfresidentie.nl 
 

De baan. De “Golfresidentie Dronten” bestaat uit een parkachtig landschap 

van circa 86 hectare met een 18 holes golfbaan en 450 woningen. In het 

ontwerp van de baan heeft de architect de golvende bodem van de oude 

Zuiderzee verwerkt. Medio 2009 is het nieuwe clubhuis gereedgekomen en 

heeft onze prachtige baan van de Nederlandse Golf Federatie de A-status 

ontvangen. 
 

Het speelrecht.  

De baan is gezamenlijk eigendom van de eigenaren van de woningen op de 

Golf Residentie, die per woning twee speelrechten hebben (totaal dus 900). 

Zolang die niet allemaal worden gebruikt, is het ook mogelijk als niet-bewoner 

lid te worden van de golfclub. De eigenaar, in de hoedanigheid van de 

Vereniging van Eigenaren (VvE) Golf Residentie Dronten, geeft deze 

speelrechten aan zogenoemde buitenleden uit. Voor de golfclub bestaat er 

overigens geen onderscheid tussen leden-bewoners, buitenleden, jeugdleden 

etc. 
 

Om het totaal aantal speelgerechtigden op de golfbaan niet te overstijgen, is 

het theoretisch mogelijk dat uw speelrecht als buitenlid in een volgend jaar niet 

kan worden gecontinueerd. Dit is echter nog nooit gebeurd en wij verwachten 

dat dit ook de komende jaren niet zal gebeuren. 
 

Men dient minimaal in het bezit te zijn van NGF Clubhandicap 54 (voorheen 

GVB) of een door onze vereniging verleende c.q. goedgekeurde 

“baanpermissie” om te mogen spelen op de Residentie-golfbaan. 

De golfbaan hanteert een introductie greenfee tarief.  

  



Informatiebulletin Golf Club Golf Residentie Dronten 
 

De Golfclub.  

De golfclub is in 1997 opgericht en heeft dus zowel bewoners van de 

Golfresidentie als niet-bewoners als lid en dit op gelijkwaardige basis. 
 

De golfclub organiseert wedstrijden, houdt de handicaps bij, verzorgt de NGF-

contributie, verleent baanpermissie en verricht andere bij golfclubs 

gebruikelijke activiteiten. Voor al deze activiteiten beschikt de club over ruim 

80 zeer enthousiaste vrijwilligers onder haar leden. 

De golfclub Golf Residentie Dronten heeft een nauwe samenwerking met de 

Openbare Golfclub Dronten, direct gelegen tegen de 18 holes baan van de 

Golfresidentie, haar zogenaamde buurbaan. Die samenwerking resulteert 

onder meer in de mogelijkheid van een gecombineerd lidmaatschap, zodat 

voor u 27 holes beschikbaar komen. Ook maakt de Golfresidentie gebruik van 

gecertificeerde golfprofessionals van de OGD, zij bieden een ruim assortiment 

aan trainingen en lessen voor onze leden. 

 

Ook in de landelijke NGF-competitie spelen wij stevig mee. De COVID-19 

omstandigheden vereisten een aanpassing in het starttijdenbeleid, om die 

reden is vanwege de huidige situatie nu ook een baanplanner noodzakelijk. 

Om u te informeren over de bezetting van de baan kunt u: 

 

• Het mededelingenbord bij hole 1 raadplegen. 

• De actuele baan c.q. wedstrijdinformatie via de website raadplegen. 

• De baanplanner raadplegen na inloggen op uw Intogolf dashboard of 

webapp via, resp. https://gcgrdronten.prowaregolf.nl/ of 

https://gcgrdronten.prowaregolf.nl/mobile/#!  

• Op onze website www.golfresidentie.nl leest u overigens nog veel meer 

algemene, nuttige en actuele informatie over bijvoorbeeld de golfclub 

en clubhuisactiviteiten. 

 

Overige faciliteiten. 

Een drivingrange met ruim aantal afslagmatten inclusief een aantal overdekt 

en met verlichting voorziene afslagplaatsen. Puttinggreen, oefenbunker en 

chipping area. 

Golfshop nabij de drivingrange, dagelijks geopend. Hier kunt u onder andere 

golfbenodigdheden aanschaffen en/of golflessen boeken. Tel: 06-11369626 

 

De landelijke “Stichting Handicart” wil het golfen ook voor minder valide 

spelers mogelijk maken. Met een handicart gebruikerskaart kunt u via onze 

“clubconsul” een handicart huren. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot 

Marijke Prins of Mary Ann Berns via handicart@golfresidentie.nl of telefoon 

0321-312154 of 0321-841116. 

In ons clubhuis Grand Café “De Vier Seizoenen” kunt u onder andere terecht 

voor een hapje en een drankje. Ook worden aldaar de greenfeekaarten 

uitgereikt. Verder zijn aanwezig kleedruimtes voor dames en heren, toiletten 

en douches. 
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Contributieregeling. 

De contributieregelingen zijn naast de bewoners/eigenaren van de 

Golfresidentie beschikbaar voor Buitenleden (niet-bewoners), Parkresidentie-

leden, jeugdleden en diverse combinatie met andere golfbanen beschikbaar. 

Voor actuele tarieven van alle hiervoor beschikbare regelingen verwijzen wij u 

graag naar onze website https://golfresidentie.nl/golf_club/lid-worden/  

Bij het aangaan van een lidmaatschap gedurende het jaar betaalt u voor het 

speelrecht in het eerste kalenderjaar alleen de resterende maanden. Voor de 

contributie van de golfclub betaalt u het volledige jaarbedrag.  

 

Bewoners betalen jaarlijks een bedrag aan de VvE voor beheer en onderhoud 

golfbaan. Bewoners die willen golfen, melden zich aan bij de golfclub en 

betalen de jaarcontributie voor het lidmaatschap van de golfclub. 
 

Alle bedragen kunnen jaarlijks worden aangepast door de eigenaar van de 

golfbaan (dit is de VvE van de Golfclub Golf Residentie Dronten). De hoogte 

van de contributie voor het lidmaatschap van de golfclub wordt jaarlijks in de 

Algemene Leden Vergadering vastgesteld. Leden die na 30 september lid 

worden betalen tot 31 december geen speelrecht en contributie, mits men het 

aansluitende jaar ook lid blijft. 
 

Aanvraag lidmaatschap. 

U kunt het lidmaatschap aanvragen door bijgaand formulier te zenden aan 

onze ledenadministratie. Na acceptatie bent u lid tot opzegging door u of door 

de vereniging. Opzegging door een lid kan alleen met als ingangsdatum 

1 januari en moet schriftelijk gebeuren vóór 1 december bij de 

ledenadministratie van de golfclub. 
 

Facturering en betaling. 

Het speelrechtdeel (voor buitenleden) en de jaarcontributie golfclub worden 

per automatische incasso geïnd. U ontvangt een factuur voor het speelrecht 

en het lidmaatschap van de golfclub. 
 

Elk volgend lidmaatschapsjaar ontvangt u medio december de factuur voor het 

volgende lidmaatschapsjaar. U heeft ook de keuze om in maandelijkse 

termijnen te betalen. Nadat wij de machtigingsformulieren (of betaling) van u 

hebben ontvangen, bent u speelgerechtigd op de Residentie Golfbaan en 

ontvangt u uw foto-bagtag. 
 

Wij verwelkomen u graag op onze mooie golfbaan. 

https://golfresidentie.nl/golf_club/lid-worden/

