
Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier samen met een (digitale) pasfoto te sturen aan het secretariaat van de 
Noordhollandse Golfclub. Adres: Sluispolderweg 6, 1817 BM Alkmaar. Mail: secretariaat@denoordhollandsegolfclub.nl. 

 

NH 

Inschrijfformulier de Noordhollandse Golfclub 
 
 
 

Graag invullen met blokletters en doorhalen wat niet van toepassing is  
 
Soort lidmaatschap  : …………………………………………………………………………....…………………………………………………....…………….. Met ingang van 01 - ………………  -2020   

Naam & voorletters  : …………………………………………………....…………………………………………………....………………………………………………....……………………………………………………………….... M / V  

Straat/huisnummer  : …………………………………………………....………………………………………………………………………..…………………………………………………………...........………………………………………………....  

Postcode/woonplaats : …………………………………………………....…………………………………………………....……………………………………………………………………....……………………………..………………………....……… 

Telefoon thuis : …………………………………………………....………………………………………………….... Mobiel : …………………………………………………………………………………………………………..  

E-mailadres : …………………………………………………....…………………………………………………....………………………………………………….... …………………………………………………....……………………………. 

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

Bent u ook lid van een andere bij de NGF aangesloten vereniging:  ja / nee  

Zo ja, welke vereniging : …………………………………………………....…………………………………………………....……………………………………………………………....……………………………..…………………  

Wilt u de Noordhollandse Golfclub als uw homecourse beschouwen?  Ja / nee  

Bent u lid geweest van een bij de NGF aangesloten- of geassocieerde vereniging  ja / nee  

Zo ja, welke vereniging : …………………………………………………....…………………………………………………....……………………………………………………………....……………………………..……………………   

Bent u in het bezit van een EGA / NGF handicap (kopie NGF pas/stamkaart bijleveren) ja / nee  

Zo ja, wat is uw exacte handicap: …………………………………………………....…………………………………………………....……………………………………………………………………....…………………  

Wilt u de maandelijkse nieuwsbrief van de Noordhollandse Golfclub ontvangen?  ja / nee 
 
Door ondertekening verplicht u zich alle kosten, verbonden aan het lidmaatschap van de 
Noordhollandse Golfclub, te voldoen en accepteert u de laatst geldende voorwaarden 
vastgelegd in de Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Noordhollandse Golfclub  
welke u kunt opvragen bij het secretariaat of kunt inzien via de website.  
 

Uitgezonderd het proeflidmaatschap lopen de lidmaatschappen per kalenderjaar en worden 
vanaf 1 januari automatisch verlengd, tenzij u vóór 1 december opzegt.  
Voor betaling van het verschuldigde bedrag wordt u per e-mail een nota toegezonden.  
 

Alle lidmaatschappen zijn onder voorbehoud van goedkeuring van het bestuur. 
 
 
Datum : ……………………………………………     Naam : ………………………………………………………………..……….… Handtekening :……………………………….……………………………..…………………  
(indien minderjarig ondertekening door ouder/verzorger of wettelijk vertegenwoordiger) 

 
 
Note:  De Noordhollandse Golfclub voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Ons privacy beleid vindt u terug op de website of zijn op te vragen bij het secretariaat. 


