
                                                
 
 AANVRAAGFORMULIER VOOR HET LIDMAATSCHAP 

 
Lees voor het invullen de beschrijving van de Procedure voor het aanvragen van het lidmaatschap, te 

vinden op de website van de Hilversumsche Golf Club 
 
Algemeen 
Achternaam  

Indien gehuwd, meisjesnaam  

Voornamen (voluit)  

Roepnaam  

Geboortedatum  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  vast:                                   mobiel: 

E-mailadres  

 
Indien echtgenoot/partner reeds lid is van de Hilversumsche Golf Club 
Achternaam echtgenoot/partner  

Roepnaam  

Lidcode  

Lid sinds  

Indien partner, is er sprake van een geregistreerd 

partnerschap 

ja / neeº   

 
Uw motivatie 
Wilt u aangeven waarom u specifiek van de 
Hilversumsche Golf Club lid wilt worden?  
 

Het wordt op prijs gesteld als u uw antwoord op deze vraag wilt 
verwerken in uw uitgebreide motivatiebrief. 

 
Uw golfvaardigheid 

 

Heeft u zich ook aangemeld bij andere golfclub(s)? ja / neeº   
à Zo ja, welke?  

Beschikt u over baanpermissie of handicap ja / neeº     

àBaanpermissie of handicap sinds  

àHuidige handicap  

àWaar is deze geregistreerd?   

Uw NGF-nummer   

Bent u lid van andere golfclub(s)?  ja / neeº 

à Zo ja, welke en sinds welk jaar?  

Wat is uw golfambitie? 
 

 

Wilt u competitie gaan spelen? ja / neeº 
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Uw inzet voor de club 
Bent u bereid en hebt u tijd zich op enigerlei wijze 
in te zetten voor de club?  

ja / neeº  

àZo ja, waar gaat uw interesse naar uit?  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Overige gegevens** 
Opleiding  

Beroep/functie  

Burgerlijke staat/gezinssamenstelling  

 
Ondertekening  
Ondergetekende geeft door ondertekening van dit formulier de wens te kennen in aanmerking te willen komen voor 

het lidmaatschap van de Hilversumsche Golf Club en verklaart hierdoor (i) kennis te hebben genomen van de in de 
aanhef bedoelde beschrijving van de ‘Procedure voor het aanvragen van het lidmaatschap’ en (ii) uitdrukkelijk 
toestemming te verlenen voor: 
(a) het opnemen van zijn of haar persoonsgegevens in de administratie van de Hilversumsche Golf Club en het 

verwerken en delen daarvan, 
(b) het gebruik van foto’s van ondergetekende en  
(c) het ontvangen van mailings van of met betrekking tot de horeca of de golfshop, 
een en ander conform het gestelde in de privacyverklaring van de club zoals geplaatst op de website en overigens, in 
voorkomend geval, zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van de Hilversumsche Golf Club. 

 

Datum:                                                                Handtekening: 

 
  º) Doorhalen wat niet van toepassing is 
**) Optioneel 
 
Dit formulier dient in origineel, voorzien van een pasfoto en met verdere bijlagen, te worden gestuurd aan of 
ingeleverd op het Secretariaat van de Hilversumsche Golf Club:  
 

Hilversumsche Golf Club 
T.a.v. het Secretariaat 

Soestdijkerstraatweg 172 
1213 XJ Hilversum 
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                                            REFERENTEN 
             TER ONDERSTEUNING VAN DE AANVRAAG VAN HET LIDMAATSCHAP DOOR 

 
 

 
Naam kandidaat-lid 
 

 
 
 
Voorsteller/hoofdreferent*  
 
Naam  Lidcode 

 
E-mailadres Telefoon 

 
Datum Handtekening       
                                

 
 
 
Mede-ondertekenaars/referenten*  
 
1. Naam Lidcode 

 
E-mailadres Telefoon 

 
       Datum Handtekening       
 

 
2. Naam Lidcode 

 
E-mailadres Telefoon 

 
       Datum Handtekening       
 

 
3. Naam Lidcode 

 
E-mailadres Telefoon 

 
       Datum Handtekening       
 

 
4. Naam Lidcode 

 
E-mailadres Telefoon 

 
       Datum Handtekening      
  

 
* In het geval van verkrijging van het lidmaatschap heeft de voorsteller/hoofdreferent de verantwoordelijkheid als mentor de 
introductie van het nieuwe lid binnen de vereniging zo goed mogelijk te laten verlopen. Voorsteller/hoofdreferent en mede-
ondertekenaars/referenten dienen minstens vijf jaar stemgerechtigd lid te zijn van de Hilversumsche Golf Club. Referenten hebben de 
Hilversumsche Golf Club als home course en kunnen voor niet meer dan vijf aanvragers referent zijn en voor niet meer dan één 
aanvrager hoofdreferent.  
 


