FIVE NATIONS GOLF CLUB ASBL
Château-Ferme du Grand Scley B 5372 Méan
site :

tf : +32 (0)86 32 32 32

http://fivenations.mygolf.be

e-mail : info@fivenations.be

Contract vor het lidmaatschap voor 2008
het document a.u.b. zorgvuldig invullen, (ook voor degenen die al lid zijn )
opsturen aan guido.detrez@skynet.be of aan het secretariaat van de club.
naam

voornaam

Mevr., mej., Dhr.
Straat
postcode en Plaats

geboorte
- datum

Tel

GSM

E-mail:
exact HCP

nr federatie kaart

of Brevet

naam echtgeno(ot)(te)
die ook lid is
Voor nieuwe leden,

naam van eventuele vorige
club

réf & type contract ( zie tabel)

betaald bedrag

datum (b)

handtekening ©

De ASBL neemt alleen verantwoordelijkheden voor bedragen die worden betaald als hieronder aangegeven

ING : 360 -1029357-96

(a) _ op rekening van de FIVE NATIONS GOLF CLUB

IBAN BE65 3601 0293 5796 - BIC BBRUBEBB

_op rekening van BERVI, bank Fortis Belgie :

FORTIS 001-4531444-68

_op rekening van BERVI, bank ING Nederland

ING 67.12.52.798 o.v.v; plaatsnaam 'son'

_ of bij de receptie (bancontact)
(b) betaling voor 10 janv. 2008 geeft recht op 20% korting op de practice, 10% in de pro-shop, 4€ per buggy en 2 green fees gratis voor full members en
semainiers
en een korting
van zich de clubregels te respecteren
(c) de
ondertekenaar(ster)
verbindt
réf

type contract

1a « full member »

club

federatie

bedrag federatie altijd
kaart
toegang
inbegrepe
n

toegang
aantal
alleen
inbegrepen
buiten
green fees
week-end

toegang
tot
practice

1,150

50

1,200

ja

ja

ongelimiteerd

ja

1b « full member » echtgeno(ot)(te)
2a « semainier »

845

50

895

ja

ja

ongelimiteerd

ja

780

50

830

ja

ja

ongelimiteerd

ja

2b « semainier » echtgeno(ot)(te)
3a junior - [7-12 jaar]

615

50

665

ja

ja

ongelimiteerd

ja

-

10

10

ja

ja

ongelimiteerd

ja

3b junior - [13-17 jaar]

125

10

135

ja

ja

ongelimiteerd

ja

3c junior student - [18-26
jaar]
4 junior - [27-30 jaar] of
eerste jaar speler
5
Friendship Member

250

50

300

ja

ja

ongelimiteerd

ja

450

50

500

ja

10 green fees ja

250

50

300

ja

80

50

130

ja

alleen
greenfees
alleen
greenfees
alleen
greenfees

6

Basic package

5 green fees

ja

1 greenfee +
10% korting
op alle
volgende

ja

voorwaarden

speler met brevet/GVB of Hcp

eerste jaar beginner met brevet of jonge
speler (27-30) met brevet of hcp
woont in belgie op meer dan 75km van
Mean, heeft federale kaart
speler met Brevet/GVB

opmerkingen
1en _tot 30 juni 2008 betaald men volledig lidmaatschap
2 _ vanaf 1 juli betaald men maar evenredig van de resterende maanden in 2008
5 en Niet geldig voor exleden ( 3 jaar ) van Five Nations of van een nabij gelegen club (75 km) - een enkele keer voor in de buurt wonende mensen
6 Niet geldig voor exleden ( 3 jaar) van Five Nations of van een nabij gelegen club (75 km)
6
x

country member - alleen hernieuwing van bestaande contracten

five nations golf club asbl - 0447.355.387 -

20071124-GD-contrat individuel 2008.xls

AANHANGSEL INSCHRIJVING 2008
Basic Package – ( 130 € )
voorwaarden
• De kandidaat moet zijn golfvaardigheid
bewijzen via :een federale kaart of bij
gebreke daarvan door het leveren van een
golfvaardigheidsbewijs of door het slagen
voor een examen op Five Nations.
• De kandidaat mag niet lid geweest zijn van
Five Nations of van een andere club in de
regio (binnen een afstand van 75 km)
gedurende de laatste drie jaar (2004, 2005 et
2006) ;
•
Friendship Member (240 €)
voorwaarden
1. De ‘Friendship Member’ is een speler in het bezit
van een handicap of een golfvaargiheidsbewijs
en wiens hoofdwoonplaats zich buiten een cirkel
van 75 kilometer van Méan bevindt.
2. Voor nieuwe leden of voor « basic » leden,
wiens hoofdwoonplaats zich op een afstand van
minder dan 75 kilometer van Méan bevindt, is dit
Package slechts een maal geldig;

Country member (850 € )
voorwaarden
1. De kandidaat moet in het bezit zijn van een
federale kaart, en moet, bij gebreke van een
handicap, een kopie van zijn
golfvaardigheidsbewijs voorleggen;
2. De bijdrage is het verschil tussen de1400€
en de cotisatie in de homeclub – in deze niet
meegeteld de bijdrage voor de
federatiekaarten- met een minimum van 850
€

inhoud
• De kaart van de Belgische Federatie,
•
De registratie an actualisering van zijn
handicap door de ASBL Five Nations,
• 1 greenfee voor 18 trous op het terrein van
Five Nations;
• 10% korting op de daarop volgende rondes
van 18 holes.

inhoud
• Hij kan gebruik maken van het oefenterrein;
•
5 greenfees voor 18 holes rondes op het
terrein van Five Nations;

inhoud
• Ongelimiteerd acces tot de golfplaats

Entrée Membership
1. Tot en met 30 juni 2008 dient men de totale jaarlijkse bijdrage te betalen ;
2. Vanaf 1 juli dient men een pro rata bijdrage te betalen over de resterende maanden van het jaar
2008, (de maanden November en December worden niet meegeteld !) en men betaald tegelijkertijd
de bijdrage voor 2009 op basis van de voorwaarden van 2008.

