PAR-3 LIDMAATSCHAP
geniet van onbeperkt spelen op de korte baan

Voor de startende golfers en voor golfers die vaker een korte ronde willen spelen is
de Par-3 baan een ideale optie. Je kunt zelfs al een lidmaatschap van de Par-3 baan
nemen als je (nog) geen baanpermissie of officiële handicap hebt.
golfbaan Sluispolder organiseert voor Par-3 leden ook een aantal
leuke & leerzame activiteiten gedurende het jaar waar je als eerste over wordt
geïnformeerd! We gaan onder andere samen de grote baan verkennen en je speelt
in verschillende spelvormen naar een steeds betere handicap. Je ontmoet ook
andere (startende) golfers om mee te oefenen en je leert dus steeds beter golfen,
terwijl je gelijk geniet van het spel, maar ook van de gezelligheid van
samen lessen, trainen & golfen.
Je kan jezelf inschrijven door het inschrijfformulier met pas-/profielfoto te mailen
naar esther@sluispolder.nl of je schrijft jezelf gelijk in bij de receptie en mailt
de foto op een later moment. Nadat wij de betaling én foto hebben ontvangen,
kun je je lidmaatschapskaart ophalen bij de receptie.
Voor verdere vragen belt u 072-5111555 of mail naar esther@sluispolder.nl

Geniet!

Inschrijfformulier Par-3 Lidmaatschap
Naam

: .................................................................................................................................................. ....... ...... M/V

Adres

: ..................................................................................................................................................................................

Woonplaats

: ..................................................................... Postcode : ...........................................................................

Telefoon

: ...................................................................... Mobiel

E-mail

:........................................................................ Geboortedatum : ............... /.........../.....................

Handicap

:......................................................................... Golfprofessional : ......................................................

Ingangsdatum

:.................................................... ................................................................... ...........................................................

: ...........................................................................

O 3 maanden speelrecht 99,O 6 maanden speelrecht 175,O 12 maanden speelrecht 299,O wil ook graag andere golfers leren kennen
O wil ook graag oefenen op de Championshipcourse
O ontvangt graag meer informatie golflessen/-activiteiten golfschool

Handtekening : .........................................................................

datum : ......................................................

Hartelijk dank voor jouw inschrijving en graag tot ziens op golfbaan Sluispolder!

Wij verzoeken je vriendelijk dit formulier samen met een (digitale) pas-/profielfoto te
mailen naar esther@sluispolder.nl of in te leveren bij de receptie van Sluispolder.

