
 

Inschrijfformulier Jeugd 
Lidmaatschap 

 

Voorletters:………………………….. 

Achternaam:…………………………. 

Geslacht:……………………………… 

Roepnaam:…………………………… 

Geboortedatum:……………………. 

Postcode:…………………………….. 

Straat + nr.:………………………….. 

Woonplaats:…………………………. 

E-mailadres:…………………………. 

Tel. nr.:……………………………….. 

Datum:………….  Plaats:…………. 

Handtekening:……………………… 

 

Al eerder gegolfd? 

Ben je al in het bezit van een EGA 
Handicappasje van de NGF?  

Voeg dan een kopie van het pasje bij 
het inschrijfformulier. 

Kennis maken? 

Voor lestijden en aanvullende 
informatie kun je bellen  of mailen 

met de clubmanager . 

Of kijk op onze site 

www.golfclubveendam.nl 

Welkom! 

 

Golfclub de Compagnie 

Golflaan 1 
9646 DS Veendam 

0598-625272  

info@golfclubveendam.nl 

site www.golfclubveendam.nl 

mailto:info@golfclubveendam.nl


 
 

Beginnen met golfen: 1 jaar €195,- all-inn 

Samen met je clubgenootjes begin je met 

lessen van de de golfprofessional (pro). Zo leer 

je de juiste technieken om goed te kunnen 

slaan en wat de regels zijn in de baan.  

Heb je dit voldoende onder de knie, dan krijg je 

baanpermissie van de pro. Dit betekent dat je 

dan zelfstandig de baan  van je eigen club in 

mag, om te kunnen oefenen voor je 

Clubhandicap 54 (was Golfvaardigheidsbewijs).  

De volgende stap is het behalen van een EGA 

handicap. Dit betekent dat je op de meeste 

banen in binnen- en buitenland mag spelen en 

zelfs mee kunt doen aan wedstrijden!  

 

“Dat zal dan wel erg duur zijn”, wordt er vaak 

geroepen. Dat valt reuze mee!  Met een paar 

gewone sportschoenen kom je al een heel 

eind. 

De clubs (stokken) kun je lenen van de pro en 

ballen vind je tijdens het golfen vaak in de 

baan.  

De kosten bedragen €195,-* 

Dit is inclusief  lessen tijdens het seizoen 

(zondag rond de middag),  materiaal en 

onbeperkt gebruik van de baan en oefen 

faciliteiten. Maak gerust een afspraak om 

samen  met je vrienden mee te de doen aan 

een les!!!   

*Jeugd  tot en met 14 jaar. Onder bepaalde omstandigheden 

is een bijdrage van het jeugdsportfonds mogelijk zodat je 

kosteloos lid bent. Kijk hiervoor op de website. 

 

Golfen bij Golfclub de Compagnie. 
Je hebt vast wel eens op de camping of hier in Borgerswold een partijtje mini golf gespeeld.       

Met een stok (putter) in zo weinig mogelijk slagen de bal in een putje slaan. De grote broer 

van mini golf heet golf. Golf is na voetbal de sport met de meeste leden in Nederland. In deze 

folder vind je alle informatie, die je nodig hebt om te kunnen golfen bij Golfclub de 

Compagnie. Kom samen met je vrienden en vriendinnen een keertje mee doen aan een les! 

Hiervoor kun je mailen naar info@golfclubveendam.nl 

 


