
 

Inschrijfformulier Golfclub Golfresidentie Dronten                                           januari 2023 

 

 Inschrijfformulier  

 Golfclub Golf Residentie Dronten 
 

Aanvraag voor : 

☐ Lidmaatschap bewoner e/o eigenaar 

☐ Lidmaatschap 9 holes op de GRD 

☐ Buiten lidmaatschap (18h niet –bewoners)1 ☐ Lidmaatschap PRD3-bewoner voor ☐18h ☐ 9h 

☐ Jeugdlidmaatschap t/m 18 jaar2 ☐ Business lidmaatschap voor ☐18h ☐ 9h 

☐ Jeugdlidmaatschap 19 t/m 25 jaar ☐ Combi-lidmaatschap GRD3 en OGD3 is 18+9 

☐ Jong senior 26 t/m 30 jaar  ☐ Combi-lid (lus 1e negen) GRD3 en OGD3 is 9+9 

☐ Proeflidmaatschap 3 mnd. ☐ Combi-lidmaatschap GRD3 en SGS3 is 18+18 

 
1) Als het lidmaatschap ingaat ná 1 februari van een jaar, ontvangt u een pro rato factuur voor het speelbewijs. 

De jaarcontributie voor de golfclub wordt niet pro rato verrekend. 
2) Peildatum t.b.v. jeugdlidmaatschap is 1 januari van enig jaar. 
3) PRD is Parkresidentie Dronten, GRD is Golf Residentie Dronten, OGD is Openbare Golfclub Dronten en 

SGS is Short Golf Swifterbant. 

Op dit formulier is onze privacy policy van toepassing. 

 

Achternaam, tussen : ……………………………………………,  ……….………  ☐  M  / ☐  V 

 

Meisjesachternaam : ……………………………………………,  ………………………………. 
 

Voorletters : …………………………. Roepnaam: ………………………………. 
 

Straat+Hsnr : ……………………………………………………………………………… 

 

Postcode : ………………………… Woonplaats: ……………………………… 

 

Telefoon : ………………………… Mobiel: …………………………………… 

 

E-mail : ………………………………………………………………………………. 
 

Geboortedatum : ………………………… Geboorteplaats: …………………………… 

 

GSN-nummer  : NL…………………… Huidige handicap: ……………... 
 

Homecourse ☐ Golfresidentie Dronten ☐ andere golfclub nl. ……………………… 
 Indien u hierboven kiest te wisselen naar de Golfresidentie als Home-course, dient u zelf uw bestaande Home-course op te zeggen bij 

uw huidige golfclubadministratie. Dit is ook van belang voor een juiste verwerking en zicht op uw golf-handicapmutaties. 

 

Hij/zij verklaart door ondertekening van dit formulier, de verplichtingen voortvloeiend uit het lidmaatschap te accepteren. Voor 

jeugdleden onder de 18 jaar dient de ondertekening te geschieden door een van de ouders/verzorgers, met vermelding van hun naam. 

 

Alle lidmaatschappen gelden tot wederopzegging voor het betreffende kalenderjaar.  

Eventuele opzeggingen moeten schriftelijk plaatsvinden uiterlijk 1 december van het betreffende kalenderjaar.  

 

Datum : …………………….. Handtekening: …………………………… 

 

 Naam: ………………………………….. 
S.v.p. formulier verzenden aan:   
Golfclub Golfresidentie Dronten (Ledenadministratie) of per e-mail naar: 

Golfresidentie 129 leden@golfresidentie.nl 

8251 NS Dronten 

mailto:leden@golfresidentie.nl?subject=Inschrijfformulier%20lidmaatschap%20GC%20Golf%20Residentie%20Dronten

